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De Mooiste Melodieën
Al voor de derde maal organiseert OKRA OostVlaanderen – in samenwerking met Kursaal
Oostende en Juvenalis – het muziekspektakel ‘De
Mooiste Melodieën van de Lage Landen’. Op 14
maart verwelkomen we onder meer Laura Lynn, Rob
De Nijs en Maarten Cox in de Oktoberhallen te
Wieze. We starten om 14u, de deuren gaan open om
12u30.

Kaarten zijn te koop aan 40 euro en bestellen kan
via middenvlaanderen@okra.be of 09 269 32 15.

Ambiance en sfeer zijn gegarandeerd!

Ga je mee naar Bütgenbach?
Hou je van mooie wandelingen en
uitstappen? Gecombineerd met een verblijf in
een comfortabel hotel met
een gastronomische keuken. Dat alles op
een schitterende locatie in de Oostkantons én
in fijn gezelschap? Dan is de OKRA reis van 2
tot 7 juni in Hotel du
Lac, Bütgenbach misschien wel iets voor
jou!

Meer info vind je hier, in de reisbrochure of bij
het verkooppunt OKRA Reizen OostVlaanderen: 03 760 38 65
of oostvlaanderen@okrareizen.be

Wat u moet weten over de jeugd van tegenwoordig
“Jongeren zijn als het weer: iedereen heeft er
een mening over. Idem dito als het gaat over
onderwijs”

Op woensdag 6 februari organiseert
Beweging.net een inspiratie avond in
Wondelgem. Voor deze editie wist men
pedagoog Pedro De Bruyckere te
strikken. Hij doorprikt enkele bestaande
mythes over “de jeugd” en “het onderwijs” en
vertelt u alles wat u moet weten over de
jeugd van tegenwoordig!
Meer info vind je in de uitnodiging in bijlage
van deze nieuwsbrief. Van harte welkom!

Nieuwjaarsconcert Promenadeorkest
Er zijn nog enkele plaatsen vrij op het
balkon voor het Nieuwjaarsconcert van
het Promenadeorkest op zondag 17
februari. Een uniek concert in het
prachtige kader van de Bijloke te Gent.
Kaarten bestellen kan via 09 269 32 15 of
middenvlaanderen@okra.be. De
kaartenverkoop loopt als een trein, dus je
twijfelt best niet té lang meer!

Cadeautje voor nieuwe leden OKRA Sport+
Wie tussen 1 september 2018 en eind juni
2019 voor het eerst aansluit bij OKRA
SPORT+ ontvangt via het trefpunt als
welkomstattentie een 1+1 voucher van
het subtropisch zwemparadijs LAGO
Rozebroeken Gent. Deze voucher geeft per
betalende recht op één gratis toegang voor
een kind t/m 16 jaar.
Ideaal voor een gezellige namiddag met
kleinkinderen. Er is een peuter- en
kleuterbad, golfslagbad, wildwaterbanen, …

OKRA in beeld

Op onze website verschijnen regelmatig
fotoreportages van voorbije activiteiten.
Ideaal om de sfeer op te snuiven, of je er
nu zelf bij was of niet. Momenteel vind je er
foto's van het concert van het
Promenadeorkest te Eeklo en
de Reisbeurs. Klik hier!

Volgende maand bij OKRA Midden-Vlaanderen
Academie

DATUM LOCATIE

ONDERWERP

SPREKER

04.02.19 Aalter

Langer leven

Danny Bral

11.02.19 Lochristi

De Brexit

Hans Geeroms

12.02.19 Gent

CurieuzeNeuzen: burgeronderzoek luchtkwaliteit

Sam De Craemer

14.02.19 Deinze

Liefde in woord en klank

Hilde Pien

14.02.19 Zottegem

Worden vluchtelingen (h)erkend?

Frank Caestecker

18.02.19 Ronse

Alice in Brexitland

Harry De Paepe

19.02.19 Aalst

Leopold I, de koning-koppelaar

Marc De Bie

21.02.19 Merelbeke

China als regionale en wereldmacht

Bart Dessein

26.02.19 Eeklo

Klimaatveranderingen: een wereldprobleem!?

Morgan De Dapper

Alle voordrachten starten om 14.30 uur. Wil je meer info over een activiteit, 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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