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Met OKRA-Reizen naar Bosnië en Kroatië 

 

  Hou je van cultuur en mooie landschappen, maar 

vermijd je liever de grote toeristische trekpleisters? 

Dan is de OKRA-Reis naar Bosnië en Kroatië van 8 

tot en met 15 september écht iets voor jou! 

  

Ontdek de prachtige Bosnische natuur en oude dorpjes 

en de bruisende Ottomaanse stadscentra. In Kroatië 

kun je je onderdompelen in mediterrane stadjes en 

havens, een avontuurlijke kustlijn en idyllische 

eilanden.  

  

Het volledige programma en praktische informatie vind 

je op de website. 
 

   

Computerclub zkt vrijwilligers  

 

  De Gentse Computerclub biedt tijdens hun wekelijkse 

bijeenkomsten op maandagnamiddag zowel individuele 

assistentie als vorming aan. De vrijwilligers die 

instaan voor de begeleiding zijn op zoek naar 

versterking. 

 

Ben jij vertrouwd met computers en 

besturingssystemen en draag je die kennis graag over 

aan anderen? Dan ben jij de persoon die ze zoeken! 

Ook mensen die willen helpen bij ondersteunende 

taken (onthaal, kassa, bar) zijn van harte welkom.  

Interesse gewekt? Neem vrijblijvend contact op via 

okracomputerclub@gmail.com 

  

Meer weten over het programma van de computerclub? 

Klik hier. 
 

   

Stoepebedevaart 2 mei 

 

  De jaarlijkse Stoepebedevaart is een begrip in het 

Meetjesland. Dit jaar gaat de bedevaart door op 

woensdag 2 mei in Ertvelde. We starten de namiddag 

met een ommegang in groep en sluiten af met een 

eucharistieviering en broodjesmaaltijd voor wie wil. 

  

Meer informatie en inschrijven (voor 24/4) bij Lorette 

Van Hecke (teamleider OKRA Ertvelde), 09 344 03 91 of 

lorette.van.hecke@telenet.be 
 

   

OKRA informeert - bijkomende controles op Belgische luchthavens 
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       Luchtvaartmaatschappijen die actief zijn op een Belgische 

luchthaven zijn vanaf 1 januari ’18 verplicht de gegevens 

op de instapkaart nog eens extra te vergelijken met de 

identiteitsgegevens (e-id, internationale reispas of 

visum). Deze moeten immers volledig overeenkomen. 

Indien dit niet het geval is, zal de toegang tot het 

vliegtuig geweigerd worden.  

 

Vul bij de bestelling van vliegtuigtickets dus altijd je 

officiële voorna(a)m/(en) in zoals dit op je identiteitskaart 

vermeld staat! 
 

   

Volgende maand bij OKRA Midden-Vlaanderen 
  

Academie 

  

Datum Voordracht Spreker Locatie 

17.04.18 Klimaatveranderingen: een 

wereldprobleem!?  

Morgan De Dapper Aalst 

17.04.18 Herboren. Hier komt een nieuwe Belg  Majd Khalifeh Gent 

19.04.18 De gemeenteraadsverkiezingen in een 

wijzigend lokaal landschap  

Koenraad De 

Ceuninck 

Zottegem 

23.04.18 De rechtbank, een schouwtoneel  Karel 

Vanhaesebrouck 

Aalter 

23.04.18 Grootouder in een nieuw samengesteld 

gezin 

Caroline Coddens Kruishoutem 

  

Alle voordrachten starten om 14.30 uur. Wil je meer info over de voordracht, klik op de 

titel of neem een kijkje in onze Brochure Academie 2018 

  

Sport 

  

19.04.18: Omnisportdag regio Oudenaarde (Kruishoutem) 

 

24.04.18: Krulboltornooi regio Eeklo (Maldegem) 

 

27.04.18: Dagfietstocht Meetjesland 'Toeren in de moeren rond Meetkerke-Zuienkerke’. 

 

07.05.18: Regionale Dagwandeling 'Langs bos en heide' 

  

Meer info over onze sportactiviteiten vind je in de brochure. 
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