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Dankjewel contactpersoon! 



 

       Wist je dat er in onze regio meer dan 

1500 vrijwilligers elke maand de baan 

op trekken om hun leden te bezoeken, 

het magazine te bezorgen en 

inschrijvingen te verzamelen voor 

activiteiten? Weer of geen weer!  

Hoog tijd om al deze 

‘contactpersonen’ in de bloemetjes 

te zetten vonden we. 

  

In mei brachten we alle contactpersonen 

(dus ook degene die jouw magazine 

telkens met veel zorg bezorgt) per 

gewest samen voor een namiddag vol 

ontmoeting, koffie en taart en een kleine 

attentie.  Het werden stuk voor stuk 

warme en gezellige namiddagen. 

Dankjewel contactpersonen! 

  
 

   

Omnisportdagen Juni 

 

     Al gehoord van kanjam? molky? crossboccia? 

krolf? Kom deze nieuwe sporten eens 

uitproberen op 

onze omnisportevenementen in juni: 

  

- Donderdag 13 juni in Deinze - 

Sportcomplex Palaestra 

- Woensdag 19 juni in Geraardsbergen - 

De Gavers 

- Vrijdag 21 juni in Eeklo - 

Huysmanshoeve 

 

Natuurlijk vergeten we ook de klassiekers 

niet: wandelen, fietsen, lijndans, petanque, 

kubb, wandelvoetbal, ... Voor elk wat wils! 

  

Iedereen is van harte welkom, je hoeft geen 

sportlid te zijn om te kunnen 

deelnemen. Meer info over de drie 

evenementen in de flyers in bijlage bij 

deze nieuwsbrief. 



  
 

   

Dagwandeling Noord-Frankrijk 

 

     In onze reeks dagwandelingen op locatie 

binden we op maandag 8 juli de 

wandelschoenen aan voor een mooie route 

in Noord-Frankrijk: Ghyvelde - Bray-Dune 

- Zudcote - De Panne.  

  

Deelname: €15 voor de autocar – We 

voorzien stopplaatsen in Donk, Drongen en 

Kruishoutem. Deze locaties kunnen nog 

wijzigen naargelang de 

inschrijvingen.  Vertrekuren vanaf 7.30 uur. 

Eigen picknick meebrengen. 

  

Inschrijvingen: uiterlijk 24 juni bij Michaël 

De Naegel, 050 71 93 20 

of denaegel@gmail.com 
 

   

Bruegel, erfgoed, film en Geraardsbergen in het Academie najaar 

 

     Gisteren verkenden nog een 50-tal mensen 

de Griekse Cultuur in Brussel en de 

Heiligenwandeling in Gent, maar nu zit het 

voorjaarsseizoen van de Academie-

uitstappen er op. Niet getreurd, ook dit 

najaar is het aanbod de moeite: 

  

- 03.09: Erfgoedwandeling Sint-Amandsberg 

- 24.09: Gent, in de voetsporen van het 

volk (laatste vrije plaatsen!) 

- 26.09: Huis van Alijn Gent 

- 01.10: Geraardsbergen  te voet verkend 

- Oktober: Film Fest Gent 

- 24.10: Meet the Master: The World of 

Bruegel in Black and White (laatste vrije 

plaatsen!) 

  

Inschrijven via academie.mvl@okra.be of 09 

269 32 17 
 

mailto:denaegel@gmail.com
https://ymlpmail5.net/94991bybaaaehjeqakayjuaraub/click.php
https://ymlpmail5.net/0ab27byhaiaehjeqarayjuataub/click.php
https://ymlpmail5.net/0ab27byhaiaehjeqarayjuataub/click.php
https://ymlpmail5.net/6627abywafaehjeqavayjuaoaub/click.php
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OKRA informeert.. het memorandum 

 

    Afgelopen zondag trokken we massaal naar 

de stembus. Op de agenda van deze 

verkiezingen stonden belangrijke thema’s als 

welzijn, pensioenen, betaalbaar wonen, … 

Thema’s die zeker ook ouderen aanbelangen. 

Naar goede gewoonte werd daarom in 

aanloop naar de verkiezingen door OKRA een 

memorandum opgesteld en bezorgd aan de 

politieke partijen. Dit document stelt heel 

duidelijk welke prioriteiten OKRA ziet in het 

beleid voor de komende jaren en werd 

opgesteld met de hulp van heel wat 

vrijwilligers. Klik hier voor de volledige tekst. 

   
 

   

Volgende maand bij OKRA Midden-Vlaanderen 

  

Academie 

  

Ook de voordrachten lopen op hun einde. Academie Gent sluit het voorjaar af met: 

  

    

DATUM  LOCATIE    ONDERWERP  SPREKER  

11.06.19   Gent     Napoleon, een balans 

  

Johan Op de Beeck 

  

  

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

kijkje in onze Academiebrochure 2019. 

 

Sport 

  

Dagfietstocht Regio Eeklo  

  

VRIJDAG 28 JUNI naar Hulst – Zeeland 

https://ymlpmail5.net/3414fhssapaehjeqagayjuagaub/click.php
https://ymlpmail5.net/2baa9hsuadaehjeqakayjuafaub/click.php
https://ymlpmail5.net/754e2hseaoaehjeqaxayjuadaub/click.php


  

Vertreklocatie: Sporthal, Kapelledreef, 4 -Assenede 

Info: Jozef Van Oost, 09 378 12 58 

  

Dagfietstocht Regio Oudenaarde 

  

MAANDAG 24 JUNI langs romantische wegen in de Vlaamse Ardennen 

  

Vertrek om 10.00 uur (onthaal met koffie vanaf 9.15 u). 

Vertreklocatie: Zaal Arcadia, Bovenstraat 2A - Horebeke 

Deelname: € 20 (middaglunch, afsluiter met brood en beleg). Dranken niet 

inbegrepen. 

Inschrijven: Marc De Cremer, 055 45 66 11 of marc.de.cremer@skynet.be 

  

  

OKRA Midden-Vlaanderen, Martelaarslaan 17, 9000 Gent 

09 269 32 15 - middenvlaanderen@okra.be 

www.okra.be/regio/middenvlaanderen 
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