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Reisaanbod najaar 2018 

 

  De verblijfsvakanties van OKRA Oost-

Vlaanderen zijn gegeerd! We organiseerden er 

dit jaar 12, waarvan er reeds 11 volzet zijn. 

Ook zin om in het najaar 8 dagen te genieten 

van romantische stranden, weidse 

berglandschappen en bruisende culturele 

steden? Schrijf je dan in voor onze reis naar 

Mallorca van 13 oktober tot 20 oktober.  

Ben je meer een reiziger die op verkenning wil 

in de natuur, wil snuisteren in mediterrane 

dorpjes of wil proeven van lokale 

specialiteiten? Dan is de rondreis in Bosnië en 

Kroatië van 8 september tot 15 september 

geknipt voor jou! 

  

  
 

   

OKRA Cultuurclub  

 

 
Kursaal Oostende werkte speciaal voor OKRA 

een mooi aanbod kortingstarieven uit. Leden 

krijgen een fikse korting op een selectie 

voorstellingen van het Kursaal (of één van 

haar partners). Een overzicht van alle 

voorstellingen en de bijhorende korting vind je 

in het document in bijlage bij deze nieuwsbrief. 

Het enige wat je hoeft te doen bij het bestellen 

van de tickets is de code ‘OKRA’ vermelden. De 

code geldt ook voor kinderen en kleinkinderen 

die samen met jou de voorstelling willen 

meemaken. 

  
 

   

Dagwandeling Luik 3 september 

 

  Tijdens een wandeling van zo'n 14 km 

ontdekken we onder begeleiding van een 

ervaren wandelgids onder andere het unieke 

station Luik-Guillemins, centrum Luik, 

de Citadel met prachtig uitzicht en de 

Maasoevers. 

  

Afspraak om 9u in vertrekhal Sint-

Pietersstation Gent, we treinen samen naar 

Luik. 

Inschrijven is nodig en kan tot uiterlijk 21/8 

(09 269 32 14 of sport.mvl@okra.be). Geef 

aan of je met je seniorenpas kan reizen of 

wenst in te tekenen op ons groepsticket. 

Deelname: €2 - Breng je picknick mee! 
 

   

Een fijne vakantie gewenst! 

https://ymlpsend5.com/1a5f0emuaoaebyweaoamubacaub/click.php
https://ymlpsend5.com/8f65femeacaebyweacamubafaub/click.php
https://ymlpsend5.com/8f65femeacaebyweacamubafaub/click.php
mailto:sport.mvl@okra.be


 
  

       Juli en augustus... ze zijn in zicht, die 

mooie zomermaanden! We wensen 

jullie van ganser harte een hele fijne 

vakantieperiode toe vol gezelligheid, 

plezier, ontspanning en mooie 

momenten - of je nu thuis blijft of de 

wijde wereld in trekt.  

  

Ook onze nieuwsbrief neemt even 

vakantie. Eind augustus zijn we er weer 

met een hoop activiteiten om naar uit 

te kijken! 
 

   

Volgende maand bij OKRA Midden-Vlaanderen 
  

Sport 

 

Dagwandeling 2 juli - 10u Huise, start: Café De Vaderlander, Dorpsplein 

  

Dagwandeling 6 augustus 

–  10u 

Wannegem-Lede, start: Zaal Twee Dorpen, 

Wannegem  Ledestraat 42 

  

Dagfietstocht 9 juli - 10u Petegem, start: Rozenhof 126, inschrijving: 

maurice.moerman@telenet.be, 055 31 49 61 

  

Fietslint 

Meetjesland 

 27 juli – 9u Tocht van 100 km met meerdere vrije aan- en 

afhaakpunten en afsluitende BBQ. Start: PC 

Veldhoek Oostwinkel. Inschrijving: 

vanoostjozef@gmail.com, 09 378 12 58 

  

Dagfietstocht 20 augustus 

- 10u 

Schorisse, start: Wante, Essenstraat 1 

Inschrijven voor 15/8: 

schiettecattem@hotmail.com, 055 31 49 61 

  

Dagfietstocht 24 augustus 

- 10u 

Kaprijke, Voortstraat; route richting Zeeland 

Info: johan.du.pre@telenet.be, 0497 29 37 99 

  

Fietszoektocht 

Meetjesland 

1/7 – 10/10 Boeiende fietsfotozoektocht, vrij te doen 

individueel of in groep. info: 

vanoostjozef@gmail.com, 09 378 12 58 

  
Voor meer info over deze en andere activiteiten kan je kijken in de 

sportbrochure. 

OKRA Midden-Vlaanderen, Martelaarslaan 17, 9000 Gent 

09 269 32 15 - middenvlaanderen@okra.be 

www.okra.be 
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