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We laten elkaar niet los!  
  

We houden de zo kenmerkende OKRA-warmte van de eindejaarsperiode ook dit jaar 
in stand. Op een iets andere manier.. 

  

In bijlage vind je onze 'We laten elkaar niet los' affiche. 
  

Hoe doe je mee? 
 

Hang deze affiche voor je raam. En hou je ogen open wanneer je naar de bakker gaat, op 
wandel bent in je buurt, of elders in onze regio. Wie weet ontdek ook jij OKRA-leden op 

plaatsen waar je het niet verwacht?   
 
 

Neem tijdens je wandeling kaartjes mee en stop die in de brievenbus van een huis waar je 
de affiche ziet. Dat kan bij iemand uit je eigen trefpunt zijn die je al kent, maar even goed ook 

bij iemand die je helemaal niet kent in een naburige gemeente.   
 
 

Alles kan: een kerstkaartje, een zelf geknutselde kaart, een hartverwarmende spreuk, een 
wens voor het komende jaar, een herinnering aan een mooi OKRA-moment, … Misschien maak 
je zo iemand heel gelukkig met een onverwachte wens? En met wat geluk ontvang je zelf ook 

een boodschap van een ander OKRA-lid.   
 

 



 

  

  

Onze kerstwens voor jou 

  

 

  

  

  
  

  

  

En altijd houdt iets je gaande.  

Iets kleins of iets groots.  

Iets even verrassend   
als helder.  

Zoek niet te ver.  

Zelfs het licht van een ster  

of het lied van een vogel  
op een wintertak  

is een teken van hoop.  

  

Kris Gelaude 

 
 

OKRA team Midden-Vaanderen wenst jullie een 

zalige kerst en een mooi en bovenal gezond 

eindejaar toe en het allerbeste voor 2021! 
  

 

   

  

Op reis met OKRA in 2021 



 

        De reisbrochure 2021 is er! Een breed 
aanbod actieve, culturele en ontspannende 

vakanties,  vanaf mei 2021. 

   

Je kan de brochure hier digitaal inkijken. Liever 

wegdromen bij een exemplaar op papier? 

Vraag je brochure aan 

via middenvlaanderen@okra.be of 09 269 32 

15 en we sturen je er één op.   

  

En oja, inschrijven kan al! 

 

 
  

  

  

 

   

https://ymlpcl4.net/68741ybhadaewsehaaawysaxaub/click.php
mailto:middenvlaanderen@okra.be


  

OKRA Academie is er (bijna) weer! 

  

 

  

  

  
  

  

  

  

Heb je ze ook gemist, onze OKRA Academie 

activiteiten? Goed nieuws! In het 

voorjaar hopen we terug van start te gaan met 
de voordrachten. 

  

Dit jaar verschijnt er geen brochure met het 

jaarprogramma. We werken met een voorjaars- 
en najaarsaanbod. Het voorjaarsprogramma 

zal je integraal terugvinden in de 

regiokatern, middenin het OKRA Magazine 

van februari. De katern is makkelijk 

uitneembaar en kan je het hele voorjaar 
bewaren. Van zodra het volledige programma 

af is bezorgen we het ook digitaal. 

  

Iets om naar uit te kijken! 
  

  

  

  
 

   

  

Schrijf je in voor de online beweegsessies 

  

 

  

  
  

  

  

  
  

In beweging blijven is belangrijk voor onze 

fysieke én mentale gezondheid. Wandelen is 
de laatste tijd aan een sterke revival bezig. 

Maar ook vanuit je woonkamer kan je aan sport doen, 
en OKRA SPORT+ is daarbij de ideale partner! 
  

Wie graag eens iets anders wil is heel welkom 

op één van onze online beweegsessies. Alle 

info vind je terug op de website. Gewoon eens 
doen! 

  

  

  

  

 

   

  

Geen OKRA Promenadeorkest Nieuwjaarsconcert in 2021 

 

https://ymlpcl4.net/86511ybwalaewsehakawysafaub/click.php


 

  Het nieuwjaarsconcert van het OKRA 

promenadeorkest is een moment waar 

veel leden elk jaar naar uitkijken.  Het 

concert kan dit jaar helaas niet 

doorgaan. De wekelijkse repetities zijn al 

een tijdje noodgedwongen stopgezet en ook 

de Bijloke is tot nader order gesloten.  

  

Het bestuur van het orkest wenst elk van 

jullie een Zalige Kerst en een veilig en 

gezond 2021.  Van zodra het kan en mag, 

slaan ze met dezelfde energie en 

enthousiasme aan het musiceren, da’s 

beloofd! 

 
 
  

 

   

  

The Sound of Music verhuist naar 2022 

  

 

    

In de OKRAnt van oktober kondigden we 

een OKRA-voorstelling van de musical ‘The 
sound of music’ aan op vrijdag 15 januari 

2021. De omstandigheden laten zo'n 

evenement jammer genoeg nog niet toe. 
  

De voorstelling schuift een jaartje op, 
naar vrijdag 14 januari 2022. De formule 

blijft dezelfde: een topmusical aan een zeer 

voordelige OKRA-prijs. Je hoort er meer 

over in het najaar 2021. 

  

 

   

  

OKRA informeert.. blijf alert! 

  



 

    

Jammer genoeg blijven er in deze corona-

tijden berichten binnen lopen over online 

fraude. Oplichters spelen in op de 
actualiteit. 

 

Er circuleert momenteel een zeer goed 

nagemaakte VALSE mail, zogezegd van de 

Federale Overheidsdienst Financiën. 

Opletten dus als je dergelijke mail zou 
ontvangen. Meer info kan 

je hier terugvinden. 

 
 
  

 

   

  

Culturele inspiratie 

Zin in wat cultuur? We geven je enkele tips: 

  

9 en 19 december: Jazz concerten live in je living dankzij de Bijloke Gent 

  

18 december om 14u: gratis digitale workshop: Kennismaking met het judaïsme en 

mythen en stereotypen over Joden. Georganiseerd door OKRA Cultuur Brussel. 

Inschrijven via okracultuur@gmail.com is nodig (voor 15.12) 

  

Voorstelling Zwartzak: Wim Claeys biedt de mogelijkheid om voor een vrije 

bijdrage zijn monoloog Zwartzak integraal te bekijken. Meer info via 

wimclaeys@icloud.com. Een voorproefje vind je hier. 

  

  
   

OKRA Midden-Vlaanderen, Martelaarslaan 17, 9000 Gent 

09 269 32 15 - middenvlaanderen@okra.be 

www.okra.be/regio/middenvlaanderen 
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