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Meer info:  

OKRA-secretariaat, Antwerpsesteenweg 259  2800 Mechelen 

Tel. 015 40 57 45     e-mail: mechelen@okra.be 

Rek. IBAN: BE74 7885 5027 7807 BIC: GKCC BEBB 
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Enkele reacties op vorige activiteiten 
 

‘Haal het doek maar op’ :  

deze show met Andrea Croonenberghs en Wanda Joosten was een succes!  

We herkenden vele liedjes en waren enthousiast! Laat er maar een 

vervolg komen! 

 

‘Het menselijk brein: van embryo tot dementerende ‘ 

Tijdens deze voordracht maakte Michaël  Portzky een wandeling door onze 

hersenen: het leek ingewikkeld, maar hij legde alles zeer bevattelijk uit.  

Interessant waren vooral de tips die hij gaf om onze hersenen zo goed 

mogelijk te laten functioneren zodat eventueel dementie kan uitgesteld of 

vermeden worden.  

 

‘Achter de schermen van het concertgebouw Brugge’ 

We kennen meestal de klassieke concertgebouwen, zoals de stadsschouw- 

burg en dan is er een grote verwondering over dit zeer moderne gebouw 

met veel beton en veel ramen. Het is enorm groot: in de grote zaal is er 

plaats voor 1200 man. Men moet het gebouw niet mooi vinden, maar als 

men de uitleg van de gidsen hoorde over de intenties en de visie van de 

architect krijgt men er toch een ander idee over: akoestisch perfect  en 

ruim! 

 

‘Bezoek aan Matongéwijk in Brussel ‘ 

Met 74 man trokken we naar Brussel. De treinreis verliep vlot maar de 

metro nemen was iets moeilijker. In het Vlaams-Afrikaans huis Kuumba 

maakten we kennis met het project ‘Congo dorpen ‘. Spijtig dat die man 

geen Nederlands kon, gelukkig hadden we onze eigen tolk bij! De 

wandeling in de wijk was verrassend: die buurt heeft een hele verandering 

ondergaan: proper, veel winkels en kapperszaken. Daarna genoten we 

van een echt Congolees buffet! Het was een aangename kennismaking 

met een andere cultuur! 

 

‘Kijken naar kunst: de Verbeke Foundation ‘ 

Hier kreeg je hetzelfde gevoel als in het concertgebouw in Brugge: dit is 

geen klassiek museum, maar een domein waar vele kunstwerken 

opgesteld staan. Zoals de gids zei: je moet je niet afvragen of dit kunst is 

of waarom. Je moet het aanvaarden als de kunstenaar zegt dat het kunst 

is! Dan kan je genieten van die vele, soms reusachtige werken en er ook 

de kunst in zien.  

 



 

 

Na succesvolle activiteiten van het voorjaar en een rustige zomer, kondigt 

het najaar zich aan met een verscheidenheid van activiteiten  voor  OKRA-

academie.   

 

Vooreerst zijn er de voordrachten, de reisreportages, de cursus “ Latijn 

herontdekken” en natuurlijk de taalcursussen: ‘levenslang leren’ is immers 

belangrijk.  

 

Wie van ‘muziek ‘ houdt, zal zeker ook zijn gading vinden  

Bij het thema “Kijken naar kunst” en “ Kijken achter de schermen” vindt 

onze nieuwsgierigheid naar cultuur  zeker en vast voldoening.  

Een belangrijk doel van de academie is en blijft: de kans om elkaar te 

ontmoeten, samen met leeftijdsgenoten dingen te ondernemen.  

 

Wij hopen dat dit najaarsprogramma  in jullie smaak valt, suggesties en 

medewerkers blijven altijd welkom. 

Wij hopen jullie op een of meerdere activiteiten te ontmoeten!  

 

Namens de werkgroep 

Rita Van der Auwera 

Voorzitter OKRA-academie regio Mechelen 

 

 

P.S. alle activiteiten van elke gewestelijke academie (Klein-Brabant, Lier, 

Mechelen) staan open voor alle OKRA-leden en ook voor niet-leden. 

 

 

 

 

 

 

Aandacht: 

Alle voordrachten en reisreportages van gewest Mechelen gaan door op 

maandagnamiddag en in zaal Forum in de LindePoort (het vroegere 

Volksbelang): ingang Onder den Toren. 

 

 

 



 

In één oogopslag 

 

Blikvanger:  

11/12/’17 Verteltheater: Our Great Mister Händel  Mechelen 

 

Cultuurforum: 

2-3/09/’17  Kijken naar kunst      Rotterdam 

22/09/’17  Cirque du Soleil      Heizel 

23/10/’17  Achter de schermen van de Colruyt   Halle 

07/11/’17  Carmina Burana      Gent 

27/11/’17  Achter de schermen van het nieuwe ziekenhuis Mechelen 

07/01/’18  Nieuwjaarsconcert      Bornem 

 

Cursussen: 

Sep.- dec. ’17 Talen        Mechelen 

Okt.- nov. ’17 Latijn herontdekken     Mechelen 

 

Reisreportages: 

09/10/’17 Spitsbergen       Mechelen 

13/11/’17 De wereld van de Vikingen    Mechelen 

 

Voordrachten:  

18/09/’17 Stadswandeling      Mechelen 

16/10/’17 Klimaatverandering en de gevolgen   Mechelen 

24/10/’17 Geef darmkanker geen kans    Oppuurs 

20/11/’17 Erfrecht en successie: nieuwe regels   Mechelen 

28/11/’17 B-Fast (onder voorbehoud)    Kalfort 

05/12/’17 Suiker: vriend of vijand? Glutenintolerantie  Liezele 

 

 

Tip: voor sommige activiteiten moet ruim op tijd ingeschreven worden. 

Kijk goed naar de uiterste inschrijvingsdatum. Maar, volzet=volzet! 

 

 

 

 

 

 

Inschrijvingsgeld en gekochte kaarten worden niet 

terugbetaald, tenzij OKRA zelf het geld kan terugkrijgen. 
Wie moet afhaken, zoekt zelf een vervanger. 



SEPTEMBER 

 

 Op weg met OP. RECHT. MECHELEN: stadswandeling 

Een wandeling doorheen 400 jaar rechtspraak. Een gids neemt je op 

sleeptouw langs historisch belangrijke locaties en vergast je onderweg op 

tal van anekdotes, verhalen en feiten. Deze wandeling is meer dan een 

geschiedenisles. Je gastheer of gastvrouw legt ook de link tussen heden 

en verleden en laat je zien hoe recht en rechtspraak vandaag voelbaar zijn 

in de stad. 

Duur: 2 uur 

Maandag 18 september, 14u. aan Opsignoorke, Grote Markt, Mechelen 

€ 8, OKRA-leden: € 6 voor 5 september inschrijven op secretariaat. 

Wacht tot je de factuur krijgt, betaal dan met het bijgevoegde 

overschrijvingsformulier of neem alle gegevens nauwkeurig over bij 

internetbankieren (geen contante betaling!). Je inschrijving is pas 

definitief na betaling. 

 

 Met OKRA regio Mechelen naar Cirque du Soleil 

Al sinds 2010 toert Cirque du Soleil rond met 

"TOTEM", maar pas nu komt het circus voor het 

eerst naar ons land met de voorstelling. De show is 

"een betoverende reis door de evolutie van de 

mens". Op een eiland dat doet denken aan een 

reuzenschildpad, volgt "TOTEM het fascinerende 

spoor van de mensheid vanaf zijn oorspronkelijke 

amfibische gedaante tot aan zijn ultieme wens om 

te kunnen vliegen", zo luidt het. "TOTEM" speelde al in 36 steden en voor 

4,8 miljoen toeschouwers.  

Vervoer: ofwel eigen vervoer ofwel met de bus (12 euro p.p.), keuze 

vermelden bij de inschrijving. 

Plaatsen categorie 1: 90 euro, OKRA-leden: 76 euro 

Plaatsen categorie 2: 60 euro, OKRA-leden: 55 euro 

De bus stopt bij de ingang. 

Opstapplaatsen, vertrekuren en andere praktische info wordt nadien 

meegedeeld. 

Vrijdag 22 september, om 16 u. op de Heizel. 

Info en inschrijven: OKRA regio Mechelen, 015 40 57 45, 

mechelen@okra.be 

Nog niets betalen, wacht tot je een factuur krijgt, betaal dan met het 

bijgevoegde overschrijvingsformulier of neem alle gegevens nauwkeurig 

mailto:mechelen@okra.be


over bij internetbankieren (geen contante betaling!). Je inschrijving is pas 

definitief na betaling. 

 

OKTOBER 

 

 Reisreportage: Spitsbergen door Hugo en Patricia De Ruysscher- 

 Ceuterickx 

 

  

Spitsbergen is het grootste eiland van de Svalbard-archipel, en ligt hoog 

boven de poolcirkel, op slechts een duizendtal kilometer van de 

geografische noordpool.  

Behalve de spectaculaire gletsjerlandschappen en de arctische 

toendravegetatie met uitzonderlijke bloemen, mossen en korstmossen, is 

het spotten van ijsberen hét hoogtepunt van deze reis.  

Scheep mee in voor dit onvergetelijke avontuur!   

Maandag 9 oktober, 14u. zaal Forum in de LindePoort (vroeger 

Volksbelang) Onder de Toren, 2800 Mechelen. 

€ 8 OKRA-leden: € 6, ter plaatse te betalen, inschrijven niet nodig. 

 

 Cursus: Latijn herontdekken  

Heb je wel eens terug gedacht aan je lessen Latijn? Misschien wil je wel 

een of ander daarvan opnieuw beleven? Of je hebt nog altijd wel 

belangstelling voor de oudheid en je hebt wat meer tijd om je daarop toe 

te leggen, zonder daarom de grammatica opnieuw te moeten doornemen? 

Dan kunnen de korte lessenreeksen ‘Latijn herontdekken’ iets voor jou 

zijn. 

Laat je niet meteen afschrikken: er wordt geen grondige grammaticale 

kennis verwacht; er wordt niet verwacht dat je teksten voorbereidt; je 

wordt niet overhoord… De fragmenten die we lezen worden uitvoerig 

geannoteerd. Je krijgt een vertaling dicht bij de tekst én een literaire 

vertaling. Het is niet onze bedoeling om de grammatica te hernemen, 

maar om veel te lezen en stil te staan bij wát de auteur te zeggen heeft 

en zijn literaire verwoording. Ook de cultuur-historische context komt aan 



bod, de religieuze en filosofische achtergrond, en de nawerking van de 

tekst in de latere tijden. 

 

Er worden twee reeksen van telkens zes voormiddagen ingericht: een 

reeks in de herfst 2017 een in de lente 2018. De onderwerpen worden 

gewoon verdeeld over de twee reeksen in overleg met de deelnemers. Je 

kan inschrijven voor één reeks of voor beide. 

In 2017-2018 streven we naar wat afwisseling in de keuze van de teksten. 

We zullen teksten lezen van Cicero en van Plinius. 

Van Plinius lezen we o.a. de brieven die in verband staan met de 

uitbarsting van de Vesuvius ( Pompeïi) en de brieven i.v.m. de vervolging 

van de christenen. 

Van Cicero lezen we  filosofische teksten waarin een aantal thema’s aan 

bod komen(o.a.  Is de democratie altijd de beste regeringsvorm? Wordt 

de mens geleid door eigenbelang en genot?)  en dieper ingegaan wordt op 

volgende filosofen: de sofisten, Socrates, Plato en Epicurus. 

 

Data: 

herfst 2017:  vrijdagen 13, 20 en 27 oktober 

 10, 17 en 24 november 

lente 2018: vrijdagen 23 februari 

 2, 9, 16, 23 en 30 maart 

telkens van 9.30 tot 11.30 u. 

 

Plaats: Olivetenhof, Olivetenvest 32, 2800 Mechelen 

Lesgever: Guido Blomme, oud-leraar Sint-Romboutscollege, 

medeauteur handboeken Latijn. 

€50 herfst, €100 herfst + lente OKRA-leden €45/€88 

Voor 15 september inschrijven op secretariaat. Wacht tot je de factuur 

krijgt, betaal dan met het bijgevoegde overschrijvingsformulier of neem 

alle gegevens nauwkeurig over bij internetbankieren (geen contante 

betaling!). Je inschrijving is pas definitief na betaling. 

 

 

 Voordracht: Klimaatverandering en de gevolgen – Morgan De  

 Dapper 

Global warming, broeikaseffect, ozongaten, ontbossing, afsmeltende 

ijskappen, Kyoto, Parijs…: de wereldomvattende klimaatverandering met 

oorzaken en gevolgen komt voortdurend (en vaak tegenstrijdig) aan bod 

in de media. 



Op wetenschappelijke basis, maar toegankelijk voor iedereen, wordt 

ingegaan op deze problematiek. Ook wordt besproken welke rol de landen 

(ook de derdewereldlanden) moeten/kunnen spelen in dit probleem. 

 

 

 

Maandag 16 oktober, 14u. zaal Forum in de LindePoort (vroeger 

Volksbelang) Onder de Toren, 2800 Mechelen 

€ 10 OKRA-leden: € 8, ter plaatse te betalen, inschrijven niet nodig. 

 

 

 Achter de schermen van Colruyt: 

Logistieke keten en duurzaam ondernemen – Halle 

 

Hoe zorgen we ervoor dat al uw 

gewaardeerde producten op tijd in uw 

winkel geraken? Maak kennis met het 

logistieke centrum Dassenveld! Je ziet er hoe de bevoorrading van onze 

Colruyt- en OKaywinkels verloopt en hoe we daarbij bewust duurzaam te 

werk gaan.  

Na een gastvrije ontvangst, presentatie en enkele filmpjes doorlopen we 

het distributiecentrum (120 000m²) zodat we de werking achter de 

schermen van de winkel zien. Tenslotte ontvangt iedere deelnemer een 

attentie. Opgelet! Er zijn veel trappen en geen liften. Tip: zorg zeker voor 

warme kledij en gemakkelijk schoeisel. Het is verboden te fotograferen 

of te filmen. 

Maandag 23 oktober, 14u., vertrek om 12.30u. op parking de Goede 

Herder, Mechelsesteenweg 331, St.-Kat.-Waver, om 12.45u. op Rode 

Kruisplein Mechelen. 

€ 40 OKRA-leden: € 35 



Vóór 15 september  inschrijven op secretariaat. Wacht tot je de factuur 

krijgt, betaal dan met het bijgevoegde overschrijvingsformulier of neem 

alle gegevens nauwkeurig over bij internetbankieren (geen contante 

betaling!). Je inschrijving is pas definitief na betaling. 

 

 Voordracht: Geef darmkanker geen kans – Dr. Colemont 

In Vlaanderen komen er jaarlijks meer dan 5000 patiënten met 

darmkanker bij. Ieder jaar verliezen 2000 families in Vlaanderen een 

dierbare aan darmkanker, dat zijn er 5 per dag. Dit zijn harde cijfers die 

door informatie, voorlichting, screening en preventie sterk naar beneden 

kunnen. 

Dinsdag 24 oktober, 14u. Parochiezaal, Oppuursdorp (naast de kerk) te 

2890 Oppuurs    

€ 8 OKRA-leden: € 6, ter plaatse te betalen, inschrijven niet nodig. 

 

NOVEMBER 

 

 Carmina Burana 

Het Ballet, het Orkest en het Koor van de 

Nationale Opera van Rusland presenteren het 

muzikale en choreografisch pareltje Carmina 

Burana: één van de grootste meesterwerken 

van de 20e eeuw. 

Het verhaal baseert zich op een reeks lyrische 

gedichten en werd gecomponeerd door Carl 

Orff tussen 1935 en 1936. De eerste opvoering vond plaats in de Opera 

van Frankfurt in 1937 en bracht onophoudelijk de breedste 

bevolkingsgroepen in vervoering. Het moment suprême ‘O Fortuna‘’ is 

intussen muzikaal werelderfgoed geworden. 

De verhalen behandelen thema’s als het leven, de dood, het lot en vooral 

de liefde. Haast 200 artiesten bejubelen de vreugde bij het éveil van de 

lente, het genot ervaren bij het nuttigen van geestrijke drank en 

contempleren over liefde en luxe. 

Door de kracht en de passie van de vertolking door het Koor en Solisten 

van de Nationale Opera van Rusland komen de profane gezangen tot hun 

volste recht. Deze nieuwe productie toont een waaier aan sensualiteit en 

emoties om het bindmiddel te vormen van muziek, dans en woord. 

Dinsdag 7 november, 20u. in Capitool Gent 

Vertrek bus: 18 u. parking Goede Herder, Mechelsesteenweg 331, St.-

Kat.-Waver (grote gratis parking) en 18.15u. Rode Kruisplein, Mechelen 

€ 70 OKRA-leden € 65 (bus + plaats cat.2) VOLZET



 

 Reisreportage: De wereld van de Vikingen – Paul De Schutter 

Het is een verhaal over de mens in Scandinavië, vanaf de jongste ijstijd 

tot de definitieve ondergang van de Vikingen, die Scandinavië tijdens de 

9de eeuw wereldbekend maakten, doch waaraan het christelijke Europa 

van de middeleeuwen de bitterste herinneringen bewaarde. 

We zien fantastische beelden van het prachtige Noorden, van de Noorse 

fjorden en de gletsjers, elanden, de koningsheuvels van Uppsala, 

Stockholm, Trondheim… 

De cineast schetst ook de gruwel die het christelijke Europa onderging in 

de 9de eeuw, elke lente, wanneer de snekken uit het noorden de Rijn, de 

Maas en de Schelde opvoeren. 

Maandag 13 november, 14u. zaal Forum in de LindePoort (vroeger 

Volksbelang) Onder de Toren, 2800 Mechelen 

€ 8 OKRA-leden: € 6, ter plaatse te betalen, inschrijven niet nodig. 

 

 Voordracht: Erfrecht en successie – Luc De Koning 

Gehuwden en hun huwelijkscontract. Wat zijn de gevolgen voor 

samenwonenden? Hoe wordt een nalatenschap verdeeld? Wie erft wat? 

Hoeveel bedraagt de erfbelasting? Kan ik schenken? Wat is een 

testament? Kan ik iets regelen met mijn vermogen? 

Maandag 20 november, 14u. zaal Forum in de LindePoort (vroeger 

Volksbelang) Onder de Toren, 2800 Mechelen 

€ 8 OKRA-leden: € 6, ter plaatse te betalen, inschrijven niet nodig. 

 

 Bezoek aan het nieuwe ziekenhuis 

 

 



In 2018 bundelt het AZ Sint-Maarten zijn huidige drie campussen (campus 

Rooienberg in Duffel en campussen Leopoldstraat en Zwartzustersvest te 

Mechelen) in één nieuw ziekenhuis. In oktober 2013 ging de bouw van dit 

gloednieuwe, regionale ziekenhuis van start, ter hoogte van de R6-

Liersesesteenweg (Roosendaelveld) in Mechelen-Noord. De werken 

startten in 2013 maar wie vandaag langs de werf rijdt, heeft vast al 

gemerkt dat de ruwbouw van het nieuwbouwziekenhuis al volledig af is. 

Inclusief het kleurrijke kunstwerk van Koen van den Broek op de gevel. In 

het nieuwe ziekenhuiskomen 654 ziekenhuisbedden en zijn 96 plaatsen in 

het dagziekenhuis beschikbaar. Er zullen meer dan 1000 medewerkers 

dagelijks 2000 patiënten verzorgen en daarbij gebruik maken van de 

meest moderne technieken. Wie graag nu reeds een kijkje neemt in het 

nieuwe ziekenhuis en graag meer verneemt over de architectuur, de 

innovatieve kenmerken en de sfeer van het nieuwe ziekenhuis kan 

intekenen voor het bezoek op 27 november. Omwille van de 

veiligheidsprocedures op een werf in actie, kunnen maximum 46 

bezoekers deelnemen en is inschrijven vooraf verplicht. De bezoekers 

moeten zelf zorgen voor een fluohesje en veiligheidsschoenen/of stevige 

stapschoenen, helmen worden aan de ingang gegeven.  

Maandag 27 november, 14 u. Wie inschrijft, krijgt een bevestiging per 

mail met informatie over de juiste plaats van afspraak.  

Voor 1 november  inschrijven op secretariaat (maar volzet = volzet!) De 

rondleiding is gratis, maar inschrijven is verplicht!  

€ 5; OKRA-leden: gratis 

 

 Voordracht: B-Fast – Geert Gijs (onder voorbehoud) 

B-FAST (Belgian First Aid and Support Team) is de snelle 

interventiestructuur van de Belgische overheid die noodhulp verleent bij 

rampen in het buitenland op eigen verzoek op voorwaarde dat er geen 

gewapend conflict plaatsvindt, als het getroffen land niet meer in staat is 

zelf een degelijke hulpverlening te organiseren. B-FAST werd opgericht 

door de Belgische overheid na de aardbevingen in Turkije (augustus 

1999). 

B-FAST bestaat uit artsen, verpleegkundigen, brandweerlieden, leden van 

de Civiele Bescherming, hondengeleiders, klimteams, militairen en allerlei 

logistiek personeel. 

Dinsdag 28 november, 14u. Zaal Vrededaal (naast de kerk) C. Van 

Kerckhovenstraat 1 te Kalfort     

€ 8 OKRA-leden: € 6, ter plaatse te betalen, inschrijven niet nodig. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Belgi%C3%AB
https://nl.wikipedia.org/wiki/Aardbeving
https://nl.wikipedia.org/wiki/Turkije
https://nl.wikipedia.org/wiki/1999
https://nl.wikipedia.org/wiki/Arts
https://nl.wikipedia.org/wiki/Verpleegkundige
https://nl.wikipedia.org/wiki/Brandweerman
https://nl.wikipedia.org/wiki/Civiele_Bescherming_%28Belgi%C3%AB%29
https://nl.wikipedia.org/wiki/Hondengeleider
https://nl.wikipedia.org/wiki/Belgisch_leger


 

DECEMBER 

 

 Welkom in ons reiscafé 

 

Ontdek onze nieuwe reisbestemmingen! Maak kennis 

met de reisbegeleiders. 

Geniet van de vroegboekkorting! 

Drankjes en overheerlijke mattentaarten tegen 

democratische prijzen. 

 

Maandag 4 december, 14u.-17u. Parochiezaal de Goede Herder, 

Mechelsesteenweg 331, St.-Kat.-Waver, grote gratis parking, lijnbussen 

560 en 561 (Mechelen-Lier-Mechelen) stoppen op 50 m van de zaal. 

 

 Voordracht: Suiker: vriend of vijand? Glutenintolerantie – Eric 

 De Maerteleire (herhaling van de voordracht wegens groot succes) 

Is er een verband  tussen een verhoogde suikerconsumptie en belangrijke 

aandoeningen zoals kanker, hart- en vaatziekten en obesitas ? Zo ja, 

welke zijn dan de mechanismen hierachter en hebben alle suikers dezelfde 

invloed ? 

Dinsdag 5 december 14u., Parochiezaal Liezele, Turkenhofdreef 3 te 

2870 Liezele 

€ 8 OKRA-leden: € 6, ter plaatse te betalen, inschrijven niet nodig. 

 

 Blikvanger: verteltheater: Our great mister Händel – Jos 

Meersmans 

Johann Christoph Schmidt, Händels persoonlijke secretaris, vertelt over de 

strijd, de successen en de nederlagen van zijn meester, die na Hamburg 

en Italië zijn naam als componist in Londen zal vestigen. De opera kleurt 

er zijn leven. Intriges met castraten en primadonna's zijn niet van de 

baan. Tot hij met The Messiah voorgoed de weg vindt naar de spirituele 

wereld van het oratorium. 

Maandag 11 december, 14 u. zaal Forum in de LindePoort (vroeger 

Volksbelang) Onder de Toren, 2800 Mechelen 

€ 12 OKRA-leden: € 10, ter plaatse te betalen, inschrijven niet nodig 



 

 Welkom in ons reiscafé 

 

 

Ontdek onze nieuwe reisbestemmingen! Maak kennis 

met de reisbegeleiders. 

Geniet van de vroegboekkorting! 

Drankjes tegen democratische prijzen. 

 

Maandag 18 december, 14u.-17u. Polyvalente zaal Liezele, 

Turkenhofdreef 3, 2870 Liezele, gratis parking 

 

 

In 2017 worden de voordrachten van de OKRA-Academie Lier 

georganiseerd door de trefpunten Duffel en Nijlen. 

Via mail worden de trefpunten op de hoogte gehouden van de 

voordrachten en culturele uitstappen die georganiseerd worden 

door OKRA-Academie Lier. 

Meer info hierover bij:  

Maria Frans, OKRA Duffel, marjafrans@hotmail.com 

Eddy Bredael, OKRA Lier Sint-Gummarus, eddie.bredael@telenet.be 

Vera Hoogers, OKRA Nijlen Centrum, veronica.hoogers@telenet.be 

Maria Van Regenmortel, OKRA Nijlen Centrum, 

vanregenmortelmaria@gmail.com 

OKRA-regiosecretariaat Mechelen, mechelen@okra.be, tel. 015 40 57 45 

 

 

mailto:eddie.bredael@telenet.be
mailto:mechelen@okra.be


 

JANUARI ‘18 

 

 Nieuwjaarsconcert 

 

In 2018 viert het unieke orkest Casco Phil zijn 10de verjaardag. We 

knallen dus het nieuwe jaar in met een muzikaal feest dat start met 

indrukwekkend kopergeschal van William Byrd en met het opzwepende La 

Folia van de Italiaanse Arcangelo Corelli. Van de meester van de barok 

gaan we naar de meester van het classicisme, Joseph Haydn, met zijn 

korte, frisse en lichtvoetige 64ste symfonie. 

Bij zoveel muzikaal feestgedruis hoort natuurlijk een solist van 

wereldformaat. Casco Phil brengt de jonge Amerikaans-Koreaanse 

topcellist Han Bin Yoon mee naar Bornem. Hij speelt een van de meest 

virtuoze en moeilijkste werken ooit gecomponeerd voor zijn instrument, 

de Rococo Variaties van Tchaikovsky. 

Kurt Van Eeghem gidst ons ook deze keer flegmatiek door een feestelijke 

voormiddag. 

Na het concert heffen we samen het glas op het nieuwe jaar. 

Zondag 7 januari 2018, 11u.-12.30u. + receptie in CC Ter Dift Bornem. 

De bus vertrekt om 10u. op Rode Kruisplein, Mechelen  

€ 45, OKRA-leden: € 40 (plaatsen + receptie + busvervoer)  



Inschrijven op secretariaat voor 1 november. Wacht tot je de factuur 

krijgt, betaal dan met het bijgevoegde overschrijvingsformulier of neem 

alle gegevens nauwkeurig over bij internetbankieren (geen contante 

betaling!). Je inschrijving is pas definitief na betaling. 

 

 Lentekriebels 

 

 
 

De roos... diep in mij is een beklijvend belevingsconcert, een uniek 

multimediaal eerbetoon aan het Nederlandstalige werk van twee 

bijzondere Vlaamse artiesten, gebracht door twee bijzondere 

zangeressen: Kate Ryan en Geena Lisa. 

Dinsdag 13 maart 2018, 14u. Stadsschouwburg, Keizerstraat 2 

Mechelen. Inkomhal, vestiaire en foyer zijn open vanaf 13u. De foyer is 

ook open  tijdens de pauze. Voor dit optreden zijn er genummerde 

plaatsen. 

€ 27, OKRA-leden: € 24  

Zo vlug mogelijk inschrijven op secretariaat. Wacht tot je de factuur 

krijgt, betaal dan met het bijgevoegde overschrijvingsformulier of neem 

alle gegevens nauwkeurig over bij internetbankieren (geen contante 

betaling!). Je inschrijving is pas definitief na betaling. 



 

TALEN 

 

Je hebt ineens meer tijd, je gaat graag op reis of je wilt gewoon een taal 

bijleren, opfrissen, bijschaven of onderhouden?  

Bij OKRA leer je Engels, Frans en Spaans . Dit allemaal op je eigen niveau 

van de Basis, Middenklassen, Gevorderden en Conversatie. Je kan in de 

verscheidene klassen eens gaan verkennen tot je je eigen niveau 

gevonden hebt. 

Wij geven ook de mogelijkheid aan de nieuwkomers om eens 1 keer gratis 

te komen proberen. 

In Lier starten we terug met een cursus “Praktisch Engels” in zaal Amelie 

van de Colibrant, Deensestraat 6-7 te 2500 Lier. 

 

Onze troeven zijn: 

- zonder stress of examens 

- gedurende de dag 

- niet tijdens de schoolvakanties 

- geen té grote groepen 

- culturele uitstappen (optie) 

 

Praktisch: De taalcursussen ( 12 lessen) starten tijdens de week van 25 

september. 

- Prijs: € 82 niet-leden OKRA-leden € 57- elke 2de of 3de cursus 

gevolgd door dezelfde persoon: € 37 

 

Inschrijven kan:   

- met het inschrijvingsformulier in de brochure dat je kunt bezorgen 

via de CM-brievenbussen in je buurt in een enveloppe met de 

vermelding OKRA-regio Mechelen 

- via e-mail: mechelen@okra.be 

- of telefonisch via het regiosecretariaat regio Mechelen 015 40 57 45 

- graag voor 15 september 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 



Programma OKRA – Taalcursussen najaar (2de sessie 2017  LIER en MECHELEN) 
    

 MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG 

 

Voormiddag 

 

9.30u-

11.30u 

 

Spaans Praktijk 

Miek Malfliet 

Olivetenhof 

 

 

Engels Praktijk 

Marc Van Soom 

Olivetenhof 

 

Frans Praktijk 

Lut Misson 

Olivetenhof 

 

 

 

Engels 

Conversatie A 

Ria Liekens 

Olivetenhof 

 

Frans Basis 

Lut Misson 

Olivetenhof 

 

Praktisch Engels 

Ilse Bonné 

Zaal Amelie 

Colibrant - LIER 

 

Engels 

Conversatie B 

Ria Liekens 

Olivetenhof 

 

Engels 

Conversatie C 

Miek Malfliet 

Olivetenhof 

 

 

 

Frans Conversatie A 

Gaby Degrauw 

De Sava 

Grote Markt 

 

Engels 3de jaar 

Miek Malfliet 

Olivetenhof 

 

Engels 

Middenklassen 

Ria Liekens 

Olivetenhof 

 

 

Frans Conversatie B 

Gaby Degrauw 

De Sava 

Grote Markt 

 

 

 

Namiddag 

 

13.30u-

15.30u 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Vooruitblik voorjaar 2018 

 

Voordrachten: 

- Preventieambtenaar van de stad Mechelen (26/02) 

- Feiten en fabels uit de geschiedenis  

Andere mogelijke onderwerpen 

- Robot in het operatiekwartier 

- Wat is gezonde voeding? 

- Energie: wat is nuttig voor senioren? 

- Afvalverwerking: hoe en waarom? 

- Wereldoorlog I: Leen Persijn 

 

Kijken naar kunst: 

- Kunsthistorische tentoonstelling: Roep om Rechtvaardigheid 

Tegelijk de openingstentoonstelling van het Hof van Busleyden en 

het sluitstuk van het stadsfestival OP.RECHT.MECHELEN (maart) 

- Magritte (Brussel) 

 

Achter de schermen: 

Mogelijkheden:  

- Jain Cultural Center (Wilrijk) 

- De Munt (Brussel) 

- De abdij van Tongerlo 

 

 

 

 

 

 

-  

is een deelwerking van OKRA, trefpunt 55+, de grootste 

ouderenvereniging van Vlaanderen die voortdurend opkomt voor de 

rechten van de senioren. Als lid ontvang je 10 x per jaar het OKRA-

magazine, ben je verzekerd bij deelname aan de gewone activiteiten van 

OKRA en door de sportsticker hebben de sporters nog een extra 

verzekering. Bovendien krijg je vermindering bij de meeste activiteiten van 

OKRA-academie.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

meer info over OKRA-academie gewest Klein-Brabant: 

Marc Michiels 

Collegelaan 37, 2880 Bornem 

03 889 40 65 GSM 0496 36 17 31 

marcmichiels1@skynet.be 

 

meer info over OKRA-academie gewest Mechelen:  

Rita Van der Auwera 

Rijmenamsesteenweg 62, 2812 Muizen 

015 33 68 08 GSM 0468 14 59 85 

ritavdau@gmail.com 
 

meer info over de OKRA taalcursussen: 

Ria Liekens  

Hoogstraat 65, 2570 Duffel 

015 31 93 34 GSM 0478 25 40 04 

rialiekens@skynet.be 

 

OKRA-secretariaat regio Mechelen  

Antwerpsesteenweg 259 

2800 Mechelen  

015 40 57 45 

mechelen@okra.be 

 

Verantwoordelijke uitgever: Lieven Rijckoort 

Eindredactie: Cecile Moris 

 

 


