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Banken rekenen extra kosten aan

Almaar meer banken rekenen extra kosten
aan aan wie rekeninguittreksels op papier wil
of wie een papieren overschrijving
binnenbrengt. Het komt hierop neer: wie
geen gebruik maakt van de digitale diensten
van een bank, moet bijbetalen.
Voor OKRA kan dit niet! Het is een brug te
ver om wie niet wil of kan instappen in deze
digitale wereld financieel te treffen. Daar
willen we iets aan doen, en jij kan ons
helpen!
We doen momenteel een bevraging om op
basis van de resultaten over te gaan tot
kracht-gerichte actie. Vul je ook de 5
vraagjes van onze enquête in? Want samen
staan we sterker!
Meer info over ons standpunt en de actie vind
je in het document in bijlage.

Al eens aan krulbol gedaan?
Krulbol dateert uit de middeleeuwen en is
tot op vandaag dé volkssport van het
Meetjesland. De sport staat zelfs op de
lijst 'waardevol cultureel onroerend
erfgoed'.
Benieuwd? Zak op dinsdag 31 maart af
naar Maldegem (A. Trensonstadion,
Ringbaan 23) voor het krulboltornooi van
regio Eeklo.
Aanmelden kan vanaf 13u, start om
13u45. Inschrijven tot 24/03 bij Jozef Van
Oost: vanoostjozef@gmail.com of 09 378
12 58

Dansen geblazen in Oudenaarde

Van Nederlandstalige kleinkunst en schlagers over pop,
evergreens en rock and roll. Beweging, dans, sfeer en
plezier gegarandeerd op het jaarlijkse
voorjaarsdansfuif van regio Oudenaarde.
Praktisch:
- 12 maart 14u30 (deuren open om 13u30)
- Salons Mantovani, Doorn 1, Oudenaarde
- 6 € in voorverkoop (via peter.dhaese@okra.be of 09
269 32 29), 8 € aan de kassa

Nog mee op uitstap met Academie?
De inschrijvingen voor de Academieuitstappen lopen als een trein dit jaar.
Voor onderstaande uitstappen in maart en
april zijn er nog enkele plaatsjes
beschikbaar:
14.03 Havenrondvaart Gent-Terneuzen
(extra datum, zelfde programma als 26.09
(volzet!): zie brochure)
22.03 Opera Fidelio in de cinema
16.04 Kunst en geschiedenis in WaalsBrabant
30.04 Belle Epoque in Zurenborg
't is voor de rappe!
Inschrijven of meer info via
academie.mvl@okra.be of 09 269 32 19

Een terugblik op geslaagde activiteiten

In de regio vonden er in februari twee toch
wel bijzondere intiatieven plaats. Snuif mee
de sfeer op:
Voorjaarsconcert van het OKRA
Promenadeorkest, een gesmaakte formule!
Bezoek aan de moskee in Eine van OKRA
Academie Vlaamse Ardennen

OKRA informeert… over het contacteren van de hulpdiensten
Wie belt naar 112 of 101 voor dringende
hulp, krijgt vanaf nu een keuzemenu te
horen in plaats van meteen een persoon aan
de lijn. Je zal via het keuzemenu moeten
kiezen welke hulp je nodig hebt: brandweer,
ziekenwagen of politie.
Zodra je de keuze maakt word je rechtstreeks
met de juiste noodcentrale doorverbonden.
Meer info? Klik hier

Volgende maand bij OKRA Midden-Vlaanderen
Sport
Dagwandelingen
Dagwandeling Gentbrugse Meersen - ma 16 maart
Vertrek om 10u aan De Kollebloem, Leenstraat 18, Heusden
Dagwandeling Namen en omgeving - ma 20 april
Verplaatsing met de trein. Inschrijven kan tot 6 april.
Meer info in de sportbrochure
Gewestelijke halvedagwandelingen
Geraarsbergen

6 maart - vertrek om 14u aan Hôpital Notres Dames à la Rose, Lessines
3 april - vertrek om 14u aan Parking Driepikkel, Oudenburg
Ninove
19 maart - vertrek om 14u aan de kerk van Sint-Martens-Lierde
Nordic Walking
Maandag 2 maart, start om 14u aan café Madelon, Nederhasselt
Maandag 6 april, start om 14u aan Helix, Grimminge

Academie
Locatie

Datum

Onderwerp

09.03.20
10.03.20
12.03.20
12.03.20

Getuigenis van een Aalters
diplomaat
Lochristi
Christendom en islam
Gent
Klimaatbetoog live
Deinze
Van cacaoboon tot chocolade
Oosterzele Een Brexit, wat nu?

17.03.20

Aalst

19.03.20

Zottegem

24.03.20
24.03.20

Eeklo
Kruisem

09.03.20

Aalter

De Baltische Staten
Vaatziekten: oorzaken &
behandeling
Voedsel en landbouw
Frankenstein

Spreker
Bart Lammens
Bert Vervaet
Nic Balthazar
Mario Vandeneede
Demarsin Opsommer
Dr. Debonnaire
Wouter Vanhove
Vitalski

Lezingen starten om 14u30. In Zottegem en Aalter starten we om 14u. Wil je
meer info, klik op de titel of neem een kijkje in onze brochure.

OKRA Midden-Vlaanderen, Martelaarslaan 17, 9000 Gent
09 269 32 15 - middenvlaanderen@okra.be
www.okra.be/regio/middenvlaanderen
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