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800 vrijwilligers, klaar voor 2020 



 

       Oktober = startdagmaand. Tijdens de 

startdagen keken we vooruit naar wat OKRA 

het komende jaar in petto heeft voor de 

trefpunten, vrijwilligers én de leden. En dat is 

in 2020 heel wat, met de 

bestuursvernieuwingen in de trefpunten op 

kop. 

  

Het werden vier inspirerende 

ontmoetingsmomenten waarop zo'n 800 

vrijwilligers aanwezig waren. Laat dat 

nieuwe jaar maar komen, we zijn er klaar 

voor! 

  

Klik hier voor de foto's. 

  

  
 

   

  

OKReAtief, niet te missen! 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

Al gehoord van encaustic, Japanse Sumi-e of 

Ikebana? 

Je kan deze én andere kunstvormen bewonderen 

tijdens de kunsttentoonstelling OKReAtief, een 

initatief van de 17 trefpunten van het gewest 

Gent. Meer dan 30 OKRA-leden stellen er hun 

eigen werk tentoon. In het nabijgelegen 

dienstencentrum De Waterspiegel is er een 

createntoonstelling. 

  

Praktisch: 

  

- Woensdag 20.11 t.e.m. zondag 24.11, 11u–

17u  

- Gewezen kerk van Meulestede, Redersplein, 

Gent 

- Toegang: €3 (inclusief koffie)  

  
 

   

  

Dagwandeling Heusden  

 

https://ymlpmail5.net/259bbhhealaehhsqaoabjanaub/click.php


 

     We wandelen van het Prullenbos naar Laarne, 

rond het kasteel, volgen het ‘heksenpad’, 

langs de paardenmelkerij en een stuk van de 

Damvallei. 

  

- 4 november, start om 10u aan de 

Kollebloem, Leenstraat 18, 9070 Heusden 

- +- 15 km, goede stapschoenen zijn 

aangeraden 

- Deelname 1 euro, inschrijven niet nodig. 

Breng je lunchpakket mee. 

  
 

   

  

Reisbeurs 

  

 

     Interesse om mee te gaan op een OKRA-reis? 

Benieuwd naar het reisaanbod 2020? Kom 

zeker eens langs op onze Reisbeurs op 

donderdag 5 december. Je vindt er alle 

informatie over de verschillende reizen, maakt 

er kennis met de reisbegeleiders én je kan als 

eerste inschrijven. 

  

Waar is het te doen? Zaal Breughel, 

Beerveldsebaan 32 9032 Beervelde. 11u - 

17u.  Inkom is gratis.  

  
 

   

  

Sinterklaas in 't Kuipke 

 

 

     Op zondag 1 december komt Sinterklaas met 

z'n superpiet naar 't Kuipke in Gent voor een 

spetterende show. Je kan nog tot 12 november 

je tickets mét OKRA korting bestellen. Alle 

info in de flyer in bijlage van deze nieuwsbrief. 

  

 

   

  



OKRA informeert.. rookmelders 

 

 

     Vanaf 1 januari ’20 is het verplicht om 

rookmelders in huis te hebben. Van alle types 

die op de markt zijn kies je best voor een 

optische rookmelder met een batterij die 10 jaar 

meegaat. Hier vind je meer informatie over 

het nut van rookmelders en hoe ze optimaal te 

benutten. 

  

  

  
 

   

  

Volgende maand bij OKRA Midden-Vlaanderen 

Academie 

  

Datum       
 Locatie             Onderwerp               Spreker              

04.11.19   Aalter En dat alles voor één haas..  Peter Laroy 

12.11.19  Gent  China als regionale en wereldmacht  Bart Dessein 

14.11.19  Deinze Veerkracht  Michael Portzky 

14.11.19  Zottegem Concert: Goed gevoel  

 

18.11.19  Lochristi 
Waar komen onze familienamen 

vandaan?   
Magda Devos 

19.11.19  Aalst Een duivelse transitie Christophe Busch 

19.11.19  Goeferdinge Reumatologie voor dummies  Joris De Kock 

21.11.19  Oosterzele 
Duurzaamheid en 

mobiliteit                           
Johan De Mol 

26.11.19 Adegem 
Brussel, naar een wereldstad met 

wereldklasse  

Bianca Debaets 

  

Voordrachten starten om 14u30. Wil je meer info, klik op de titel of neem een kijkje in 

onze Academiebrochure 2019 

 

  
   

OKRA Midden-Vlaanderen, Martelaarslaan 17, 9000 Gent 

09 269 32 15 - middenvlaanderen@okra.be 

www.okra.be/regio/middenvlaanderen 
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