
                    September 2021 

 

  

Terug van nooit helemaal weggeweest! 

 

 

    De versoepelingen van de corona-maatregelen 
vanaf september deden OKRA-leden, OKRA-
bestuurders en OKRA-teamleden een gat in de 
lucht springen. Eindelijk kunnen we elkaar 
terug op de vertrouwde manier ontmoeten 
en onze activiteiten volop heropstarten. 
 

Ontmoetingsmomenten, kaartings, dansen, 
culturele initatieven, ledenfeesten, … het kan 
en mag weer. Op een aangename manier. Pols 
even bij je contactpersoon en bestuursleden 
welke activiteiten zij de volgende maanden 
gepland hebben, schrijf je in en geniet weer 
met volle teugen. 
 

Laat ons er één groot feest van maken! 

 

  

  
 

   

  

 

 

 



 

Academie Najaar 2021 

 

 

   Een lezing door Bruno De Wever, bijleren over 

de rijkdom van onze Vlaamse Kust, een 
uitstap naar de Verbeke Foundation.. Klinkt 

als muziek in de oren? Dan hebben we goed 
nieuws, want.. 
 

Vanaf september neemt ook OKRA-

Academie een vliegende start!  
 

In bijlage van deze mail vinden jullie het 
volledige najaarsprogramma 2021. 
 

Welkom! 
  

,  
 

   

  

Regionale wandelingen 

 

 

   Dagwandeling Dijlevallei en 
Meerdaalwoud (Oud-

Heverlee) op 6 september 
 

15,5 km, onder begeleiding van 
een wandelgids. Vertrek om 9u20 

in Station Gent Sint-Pieters. 
Picknick meebrengen. Inschrijven 

tot 1 sep (3 €) via 09 269 32 14 
of sport.mvl@okra.be 

 

Wandeling 3 - 6 - 9 

Oostwinkel op 4 oktober 
 

Keuze tussen 3, 6 of 9 km. Na de 
wandeling zijn er koffie en 

pannekoeken aan 3 €.  
Inschrijven verplicht via 09 378 

12 58 of vanoostjozef@gmail.com 
 

   

  

 

mailto:sport.mvl@okra.be
mailto:vanoostjozef@gmail.com


Kom meer te weten over je pensioen 

 

 

   Van 27 september tot en met 1 oktober loopt de week 
van de pensioenen. Dit is een initiatief van de CM-
pensioendienst in samenwerking met OKRA, ACV, 
Beweging.net en WSM. Tijdens deze week organiseren 
we boeiende en leerrijke debatten en infosessies 
over het pensioen.  

  

Alle praktische info lees je hier. 

 

   

  

OKRA kaart digidwang aan - het vervolg 

 

 

   OKRA heeft het afgelopen voorjaar 

zwaar ingezet op het aanklagen van 
de digidwang in de bankensector: 

waarbij mensen gedwongen worden tot 
het digitale bankwezen. Een evolutie 

waar niet iedereen in mee is en die een 
grote groep ouderen en kwetsbaren in 

de kou laat staan. 

 

Dit leidde onlangs tot een 
overeenkomst die in het geheim is 

gesloten tussen de overheid en de 
banksector om niet-digitale klanten een 

universele bankdienst aan te bieden. 
Meer informatie over deze regeling en 

meer uitleg waarom OKRA dit ruim 

onvoldoende vindt, vind je hier terug. 
OKRA blijft dit dossier van nabij 

opvolgen! 

  

  
 

   

  

https://ymlptr4.net/704dcushjafaewebyaraushazaub/click.php
https://ymlptr4.net/8f823ushbadaewebyagaushalaub/click.php


Onderzoek naar de perceptie van de klimaatcrisis 

 

 

   De UCL doet momenteel onderzoek 

naar de perceptie van de 
klimaatcrisis door senioren in 

België (65+) en hun manier om zich 
daarover al dan niet te informeren via 

de media. Help je hen een handje? 

 

Meedoen kan hier. De enquête duurt 
ongeveer 20 minuten.  

  
 

   

OKRA Midden-Vlaanderen, Martelaarslaan 17, 9000 Gent 

09 269 32 15 - middenvlaanderen@okra.be 

www.okra.be/regio/middenvlaanderen 
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Indien u deze nieuwsbrief niet meer wil ontvangen, kan u zich uitschrijven via onderstaande link 
Uitschrijven / Gegevens wijzigen 
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