
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Programma 2019 
Deel 1: januari - juni 

 

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 

  

Regio Mechelen 

mailto:mechelen@okra.be


 
 

2019: een nieuw jaar, een nieuw voorjaar: OKRA-academie heeft voor een 

nieuw en gevarieerd programma gezorgd, als senioren genieten we 

immers zowel van ontspanning als van vorming en cultuur.  

 

We halen onze herinneringen boven met de mooie Eurosongliedjes uit de 

20ste eeuw!  

We willen blijven luisteren naar de sprekers van de voordrachten en de 

reisreportages.  

We willen nieuwsgierig genoeg blijven om te kijken ‘achter de schermen’, 

ditmaal van het Mechelse stadsarchief en van het Havenhuis in 

Antwerpen. Ook ‘de kunst’ heeft ons wat  te bieden, zowel in het 

vernieuwde Hof van Busleyden als in het Mu.zee in Oostende. 

Er blijven natuurlijk de taallessen en de cursus ‘Latijn herontdekken’   

Ook voor academie is en blijft de opdracht: mensen samen brengen om 

samen te genieten van allerlei activiteiten. 

We hopen jullie vaak te mogen 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, 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 
 

Lentekriebels: 
01/03/’19 Eurovisie Mechelen 
 

Blikvanger: 

18/03/’19 Polarisatie Mechelen 
 

Cultuurforum: 

06/01/’19 Nieuwjaarsconcert Bornem 

18/02/’19 Achter de schermen van het stadsarchief Mechelen 
25/02/’19 Kijken naar kunst van Berlinde De Bruyckere Mechelen 

26/04/’19 Bezoek aan de Floraliën Groot- 
   Bijgaarden 

10/05/’19 Kijken naar kunst van James Ensor Oostende 
01/06/’19 Achter de schermen van het Havenhuis Antwerpen 

05 – 07/09/’19 Kijken naar kunst Londen 
 

Cursussen: 
Jan. – mei ’19 Talen Mechelen 

Feb. – april ’19 Latijn herontdekken Mechelen 
 

Reisreportages: 

11/03/’19 Schotland Mechelen 

01/04/’19 De parken van de USA Mechelen 
 

Voordrachten: 

29/01/’19 Cholesterol en hoge bloeddruk Breendonk 
26/02/’19 Humor in de film Blaasveld 

18/03/’19 Polarisatie Mechelen 
25/03/’19 Is er hoop in de strijd tegen kanker? Mechelen 

26/03/’19 Vernieuwd erfrecht Lippelo 
 

Tip 1: voor sommige activiteiten moet ruim op tijd ingeschreven worden. 
Kijk goed naar de uiterste inschrijvingsdatum. Maar, volzet=volzet! 
 

Tip 2: breng altijd je lidkaart mee naar elke activiteit. Zo kan je 
aantonen dat je OKRA-lid bent en recht hebt op het (speciaal) tarief voor 

OKRA leden.  
 

 

 

 

 

  

Inschrijvingsgeld en gekochte kaarten worden niet 

terugbetaald, tenzij OKRA zelf het geld kan terugkrijgen. 

Wie moet afhaken, zoekt zelf een vervanger. 



 
Lentekriebels 

 

 
 

Er was een tijd waarin het Eurovisie Songfestival echt iets betekende in 

Vlaanderen. Families en vrienden waren samen aan de buis gekluisterd. 

Grote melodieën, grote orkesten met echte muzikanten en gepassioneerde 

zangtalenten lieten een poëtisch stukje van Europa zien. Die tijd is 

voorbij, of toch niet? 

Nu is er Eurovizie: een intiem belevingsconcert vol pakkende songs uit de 

Eurovisie jaren 50, 60, 70 en 80 doorspekt met zwart wit anekdotes en 

kleurrijke hysterische feiten. Andrea Croonenberghs, Chelsy en Geena Lisa 

brengen de grootste klassiekers terug tot leven samen met Peter Bauwens 

en Dario Yserbyt. 

 

Vrijdag 1 maart 2019, 14 u. Stadsschouwburg, Keizerstraat 2 

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

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

plaatsen. 

 

€ 29, 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. 

 

Info: OKRA-secretariaat regio Mechelen, Antwerpsesteenweg 259 te 

Mechelen, tel 015 40 57 45, email: mechelen@okra.be 
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JANUARI 
 

 Nieuwjaarsconcert  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Casco Phil, onze trouwe muzikale nieuwjaarspartner, steekt deze keer van 

wal met de beroemde ouverture Leichte Kavallerie Ouvertüre van Franz 

von Suppé. Zoals elk jaar staat ook nu weer een solist van internationaal 

niveau op het podium: de Hongaar Antal Zalai, virtuoos violist. Hij speelt 

op een unieke Stradivarius van 1722, een van de duurste en mooist 

klinkende instrumenten ter wereld. In Carmen Fantasie geeft hij een 

staaltje van zijn bevlogenheid, passie en muzikaliteit. Hij breekt 

ongetwijfeld de eerste muzikale potten van het jaar!  

We gaan verder met de Symfonie in C van Georges Bizet. Een bijzonder 

virtuoos, energiek en spectaculair werk.  

Héél misschien heeft Casco Phil daarna nog een paar toegiften in petto…  

En de ongeëvenaarde Kurt Van Eeghem is de gastheer van dienst. 

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

Zondag 6 januari 2019, 11 u.-12.30 u. +receptie in CC Ter Dift Bornem. 

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

 
De bus vertrekt om  

- 9.45 u. op parking de Goede Herder, Mechelsesteenweg 331, 

2860 Sint-Katelijne-Waver (grote gratis parking)  

- 10 u. op het Rode Kruisplein, Mechelen  



Inschrijven zo vlug mogelijk op het regiosecretariaat. 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: “Cholesterol en hoge bloeddruk beïnvloeden via de 

voeding” - Reinhilde Moortgat, diëtiste 

Een te hoge bloeddruk komt regelmatig 

voor, vaak zelfs zonder dat men het weet. 

Een te hoge bloeddruk verhoogt het risico 

op hart- en vaatziekten. Door je 

voedingsgewoonten aan te passen, zal je 

bloeddruk al een stuk dalen en kan de 

eventuele gebruikte bloeddrukverlagende 

medicatie beter zijn werk doen. Ook het cholesterolgehalte in het bloed 

kunnen we via onze voeding beïnvloeden.  

Dinsdag 29 januari, 14 u., Parochiecentrum Breendonk, Jan 

Hammeneckerstraat 32, 2870 Breendonk. 

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

 

  



 

FEBRUARI 

 

 Achter de schermen van het stadsarchief 

 

Het stadsarchief van Mechelen is een historisch documentatiecentrum en 

de bewaarplaats van het Mechelse archivalisch erfgoed. Het verzamelt alle 

mogelijke informatie over de stad, de regio en haar bewoners en maakt 

die toegankelijk voor het publiek.  

Die informatie kan je terugvinden in verschillende vormen: documenten, 

archiefstukken, boeken, kranten, tijdschriften, cd-roms… en is afkomstig 

van de stadsadministratie, personen, families, verenigingen, bedrijven... 

Ze strekt zich uit vanaf de middeleeuwen tot vandaag. 

De verschillende stadsdiensten produceren jaarlijks tienduizenden 

papieren en digitale documenten. Ook die kan je in principe terugvinden 

dank zij de verschillende databanken die door de medewerkers beheerd 

worden: foto’s,  bouwdossiers, akten van de burgerlijke stand, 

parochieregisters … Het zijn maar enkele voorbeelden. Vaak worden 

stukken ook gedigitaliseerd. De regionale beeldbank is daar een mooi 

voorbeeld van ...  

Tijdens deze rondleiding verneem je hoe deze collectie tot stand komt, 

hoe ze gecatalogeerd en bewaard wordt, en hoe je kan komen inkijken. Er 

is een lift maar delen van het archief zijn moeilijk bereikbaar voor 



rolstoelgebruikers. Deze rondleiding is minder geschikt voor mensen 

die wat moeilijker te been zijn.    

Nieuwsgierig geworden? Schrijf dan in voor een bezoek aan het Mechels 

stadsarchief op maandag 18 februari 2019 om 14.00 of 15.15 uur. Het 

aantal plaatsen is beperkt.  

Maandag 18 februari, 14 u. of 15.15 u. Keuze opgeven bij inschrijving. 

Het stadsarchief bevindt zich in het Hof van Habsburg, beter gekend als 

de Dossinkazerne en ligt tegenover het Dossinmuseum. Het adres is 

Nokerstraat 2, dat is een zijstraat van de Goswin de Stassaertstraat. 

Afspraak aan de Dossinkazerne. 

€ 8 OKRA-leden € 6.  Inschrijven op het secretariaat voor 15 januari. 

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. 

 

 Cursus: Latijn herontdekken – Guido Blomme, oud-leraar Latijn 

Hebt u wel eens terug gedacht aan uw lessen Latijn? Misschien wil u wel 

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

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

leggen, zonder daarom de grammatica opnieuw te moeten doornemen? 

Dan kunnen de korte lessenreeksen ‘Latijn herontdekken’ iets voor u zijn. 

Laat u niet meteen afschrikken: er wordt geen grondige grammaticale 

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

wordt niet overhoord….De fragmenten die we lezen worden uitvoerig 



geannoteerd. U 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. 

In 2018-2019 zullen we volgende teksten lezen: 

Ovidius: enkele verhalen uit de metamorphoses (o.a. 

Philemon en Baucis, Pyramus en Thisbe…); en een aantal 

fragmenten (deels in vertaling) uit zijn autobiografie (de 

Tristia)  en uit zijn Minnekunst (Ars amatoria). 

Juvenalis: een (nog altijd actuele) satire over de 

ergernissen van het stadsleven. 

Cicero: filosofische teksten over het moreel goede en over 

ouderdom en dood en brieven aan zijn familie. 

We vertalen ook een aantal Latijnse citaten en gezegdes. 

We beluisteren fragmenten uit de Carmina Burana (tekst en muziek). 

 

Data: 

lente 2019: 22 februari 

 1, 15, 22 en 29 maart 

 5 april 

 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, OKRA-leden €45 

Voor 1 februari 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. 

 

  



 Kijken naar kunst: tentoonstelling Berlinde De Bruyckere 

Hedendaags kunstenaar Berlinde De 

Bruyckere (°1964, Gent) maakt in 2016 voor 

het eerst kennis met de wonderlijke Besloten 

Hofjes. De fragiliteit en schoonheid van deze 

zestiende-eeuwse retabelkastjes grepen haar 

onmiddellijk aan. De honderden fijn 

uitgewerkte zijden bloemen in alle fases van 

groei en verval deden haar denken aan de 

uitgebloeide lelies die ze thuis in deze 

verschillende stadia nauwkeurig gefotogra- 

feerd had. 

De bloem kreeg een centrale rol in de reeks 

It Almost Seemed a Lily waaraan de 

kunstenares in 2017 begon te werken. 

Met deze tentoonstelling in Museum Hof van 

Busleyden confronteert De Bruyckere de serie met de 16de-eeuwse 

Besloten Hofjes, die als topstukken een vaste plek in dit museum hebben 

gekregen. 

Maandag 25 februari, 15 u. Hof van Busleyden, Frederik de 

Merodestraat 65, 2800 Mechelen 

€ 23, OKRA-leden € 18 Inschrijven op het OKRA-secretariaat voor 1 

februari. 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: “Humor in de film: slapstick en andere komedie” - 

Wouter Hessels 

De slapstick of burleske komedie 

biedt humor waarin een verhaal 

verstoord wordt door een snelle en 

onverwachte opeenvolging van 

visuele gags (struikelpartijen…). De 

visuele humor waarin de fysieke 

performance, absurde situaties en 

herkenbare typetjes centraal staan, 

beleefde zijn hoogtepunten bij topkomieken zoals Charlies Chaplin en 

Buster Keaton. Met de komst van de geluidsfilm werden ook de 

mogelijkheden van de verbale humor verkend. De lezing gaat in op zowel 

de oorsprong als verdere ontwikkeling in de film. 



Dinsdag 26 februari, 14u. Parochiaal Centrum, Mechelsesteenweg 236 

te 2830 Blaasveld. 

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

 

 

MAART 

 

 Vrijdag 1 maart: show “Eurovizie”,  

Andrea Croonenberghs, Geena Lisa en 

Chelsey zingen de mooiste eurosong 

liedjes. Inkomhal, vestiaire en foyer zijn 

open vanaf 13u. De foyer is ook open  

tijdens de pauze. Voor dit optreden zijn er 

genummerde plaatsen.  

14 u.  Stadsschouwburg, Keizerstraat 2, 

Mechelen. 

 

 Reisreportage: Schotland - Jan en Rita Thienpont-Vanden Branden 

Dit noordelijke deel van 

Groot-Brittannië heeft de 

reputatie afgelegen, koud en 

nat te zijn. Dat is natuurlijk 

maar gedeeltelijk waar en het 

regenweer kan op korte tijd 

omslaan naar aangename 

zonnige perioden. Afgelegen 

is het, maar daar zit ook de 

aantrekkingskracht in: vele 

gebieden zijn nog onbedorven door de industrie. De natuur is hier een 

enorme troef en wandelaars, flora- en fauna liefhebbers komen hier aan 

hun trekken. 

Schotland is ook een flinke brok cultuur en geschiedenis. Beroemde 

Schotse kunstenaars, schrijvers en industriëlen, o.a. Robert Burns, Walter 

Scott, Charles Rennie Mackintosh, Thomas Telford... zijn bekend en zij 

brengen ons naar de mooiste plekjes in de Highlands en Lowlands. 

Historische figuren zoals Mary, Queen of Scots en Bonnie Prince Charlie 

hebben het lot van talrijke van hun landgenoten bepaald en niet altijd in 

gunstige zin. Maar hun gedachtenis wordt in vele kastelen levendig 

gehouden. 



We nemen u mee naar het mooie Edinburgh, de rustige heuvels van het 

zuiden, het ruwe indrukwekkende noorden en verscheidene eenzame 

mysterieuze eilanden. 

Een wereld van rust, schoonheid en romantiek wordt je voorgesteld in de 

montage en zal je doen verlangen om daar ook eens een kijkje te gaan 

nemen… 

 

Maandag 11 maart: 14 u. zaal Forum in de LindePoort (vroeger 

Volksbelang) Onder de Toren, 2800 Mechelen. 

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

  



 

 Blikvanger: Polarisatie - Christophe Busch, directeur 

Dossinkazerne te Mechelen 

Wij versus Zij: polarisatie als verrijking of bedreiging. 

Sociale media en politiek 

staan bol van 

polariserende uitspraken, 

gevoed door angst, 

boosheid, onwetendheid of 

passie. Vluchtelingen, 

vrijheid van meningsuiting 

of de verkiezing van een 

nieuwe president: iedereen 

heeft er tegenwoordig wel 

een vurige mening over. 

Soms leidt dit tot conflicten 

of zelfs sociale polarisatie. In dat geval zien we ‘de ander’ niet meer als 

een gesprekspartner, maar wel als een tegenstander, een vijand. Hoe 

leren we terug de bal te bespelen i.p.v. de man? Hoe scheppen we ruimte 

voor politieke polarisatie die verrijkend kan zijn en hoe bestrijden we de 

sociale polarisatie welke bedreigend kan zijn. 

Een doorgedreven wij-zij-denken wordt gevaarlijk wanneer het 

maatschappelijk weefsel verder afbrokkelt en de samenleving in grote, 

tegengestelde groepen verdeelt. Deze versplintering dreigt af te glijden 

naar extremistisch geweld. In deze lezing zoekt Christophe Busch een 

verklaring voor zulke radicaliseringsprocessen die kunnen leiden tot 

massageweld, zowel in historische voorbeelden als in de actualiteit en in 

de dagelijkse leefwereld van jongeren op school, in de metro of het 

winkelcentrum. 

Maandag 18 maart: 14 u. zaal Forum in de LindePoort (vroeger 

Volksbelang) Onder de Toren, 2800 Mechelen. 

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

  



 Voordracht “De Lange Tocht: Er is hoop in de strijd tegen kanker" 

– Prof. Johan Swinnen 

Prof. Johan Swinnen is 

kankeronderzoeker aan het 

Leuvens Kankerinstituut. Zeven 

jaar geleden kwam de ziekte 

plots heel dichtbij toen bij zijn 

zoon Pieter een hersentumor 

werd vastgesteld. Johan beloofde 

om van Leuven naar Compostella 

te lopen als zijn zoon de ziekte 

zou overleven. Intussen heeft hij 

die belofte mogen waarmaken. Met meer dan 850 brieven van en voor 

kankerpatiënten in zijn rugzak stak hij een hart onder de riem van vele 

mensen. Johan vertelt over zijn lange tocht als kankeronderzoeker en als 

papa van een kankerpatiënt. Aan de hand van foto’s en filmfragmenten 

neemt hij ons mee op weg naar Compostella en schets hij hoe ook het 

kankeronderzoek een lange tocht aflegt. Zijn voordracht inspireert en 

brengt hoop. ‘Als we echt willen, kunnen we veel bereiken’.   

Wekenlang heeft VTM NIEUWS-journalist Thomas Van Hemeledonck voor 

Telefacts Johan Swinnen gevolgd. De kankeronderzoeker die op 32 dagen 

tijd helemaal vanuit Leuven naar Santiago de Compostella liep, 2400 

kilometer weg. Telefacts heeft het verslag daarover getoond in 2017. 

Maandag 25 maart: 14 u. zaal Forum in de LindePoort (vroeger 

Volksbelang) Onder de Toren, 2800 Mechelen. 

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

 

 Voordracht: “Vernieuwd erfrecht” - Luc De Koning 

Een zeer interessante voordracht over het vernieuwd erfrecht. Alle 

onderdelen van het vernieuwd erfrecht komen aan bod ! 

Dinsdag 26 maart, 14u. Parochiezaal, Broekstraat 24A te 2890 Lippelo 

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

  



 

APRIL 

 

 Reisreportage: De mooiste nationale parken van de USA tot 

Canada, “Amerika’s adembenemend natuurschoon” – Guido 

Vervoort 

Het resultaat van verschillende reizen naar het westen van de Verenigde 

Staten en naar het westen van Canada. Een selectie van de mooiste 

nationale parken en natuurgebieden en hieruit een selectie van de mooiste 

beelden… Vertrekkend vanuit de gok- en glitterstad Las Vegas ontdekken 

we de betoverende rotswereld van de Bryce Canyon, de uitgestrekte 

rotsfjorden van het Lake Powell, het wondermooie lichtspel in de Antelope 

Canyon, de grootsheid van de Grand Canyon, het westernlandschap van 

Monument Valley, de ruïnes van de Anasazi-Indianen in het Mesa Verde 

NP, de duizelingwekkende ravijnen van het Canyonlands NP en de 

imposante rotsbogen van het Arches NP. 

 

Vervolgens het bevreemdende Badlands NP, het verrassende Grand Teton 

NP en het onvergelijkbare Yellowstone NP. In Canada ontdekken we het 

zeer mooie Banff NP met o.a. het bekoorlijke Lake Louise en tenslotte het 

schitterende Jasper NP. 

En wat weinigen te zien krijgen (wij zoeken dit speciaal uit): een 3-daagse 

evocatie van het pioniersleven 100 jaar geleden, een spectaculaire 

Cowboy-rodeo en wij vertellen het tragische verhaal van de Indianen met 

o.a. een aangrijpende Powwow, d.i. een authentiek Indianenfeest, een 

wanhopige poging om hun cultuur en eigenheid te bewaren… 



Maandag 1 april: 14 u. 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 Floraliën in het kasteelpark van Groot-Bijgaarden 

Wij bezoeken de voorjaarsbloemenshow die plaatsvindt op het domein en 

in de kassen van het Kasteel van Groot-Bijgaarden. Zoals ieder jaar zijn 

hier ruim anderhalf miljoen tulpen, narcissen en blauwe druifjes geplant 

onder de oude bomen van het kasteelpark dat 14 hectaren groot is. De 

lente biedt het uitzonderlijke schouwspel van het ontwaken van de natuur, 

dat handmatig door de tuinlieden van het kasteel werd geplant. In de 

kassen tref je een gerenommeerde tentoonstelling aan van bloemstukken 

en sierplanten. Gedurende de vier weken dat de tentoonstelling 

plaatsvindt, hebben liefhebbers van bloemen de mogelijkheid om 500 

soorten te ontdekken, waaronder 400 tulpensoorten waarvan sommige 

zelfs nog naamloos zijn. 

Ter gelegenheid van de 450ste verjaardag van Pieter Breugels overlijden 

zijn 15 reproducties van zijn kunstwerken op ware grootte, omringd met 

een bloemenkader, te bewonderen in de serre, de kapel en de Donjon. 



Vrijdag 26 april, de bus vertrekt  

- om 12.15. u. op parking de Goede Herder, Mechelsesteenweg 331, 

2860 Sint-Katelijne-Waver (grote gratis parking) 

- om 12.30 u. op Rode Kruisplein Mechelen 

€ 40 OKRA-leden € 35 Inschrijven op het regiosecretariaat voor 31 

maart. 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. 

 

MEI 

 

 Kijken naar kunst tijdens “een dagje Oostende” 

Op weg naar Oostende genieten we 

van een koffie met koffiekoek. 

Van 9.30u. tot 11u. brengen we een 

geleid bezoek aan de tentoonstelling.  

De nieuwe Ensorpresentatie bestaat 

nagenoeg uitsluitend uit schilderijen 

en tekeningen uit de verzameling van 

het Koninklijk Museum voor 

Schone Kunsten in Antwerpen. 

Met 38 schilderijen en zowat 650 tekeningen beschikt het museum niet 

alleen over de grootste, maar ook over de allerbeste Ensor – verzameling. 

De afgelopen jaren werd de Antwerpse Ensorverzameling tentoongesteld 

in New York, Chicago, Los Angeles, Tokyo, Bazel, Kopenhagen en Utrecht. 

Het KMSKA geeft aan het Mu.ZEE in Oostende 26 schilderijen in langdurig 

bruikleen. Daarnaast worden wisselende ensembles met tekeningen 

tentoongesteld.  

Nadien hebben we wat vrije tijd, met ons combinatieticket kunnen we dan 

nog andere tentoonstellingen in het Mu.Zee bezoeken. 

 

Daarna rijden we naar Vayamundo in Oostende. Daar genieten we van 

een middagbuffet, alle dranken inbegrepen (behalve koffie). 

In de namiddag maken we met een gids een rondrit langs de mooiste 

plekjes van Oostende en bezoeken we de Petrus en Pauluskerk. 

Nadien hebben we wat vrije tijd tot 18 u. 

Donderdag 9 mei, de bus vertrekt om 

- 7.15 u. op parking de Goede Herder, Mechelsesteenweg 331,  

 2860 Sint-Katelijne-Waver (grote gratis parking) 

- 7.30 u. op Rode Kruisplein Mechelen 



€ 70, OKRA-leden € 65. Inschrijven op het regiosecretariaat voor 31 

maart. 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. 

 

JUNI 

 

 Achter de schermen van het Havenhuis – Antwerpen 

Het Havenhuis is een 

gebouw op het Antwerpse 

Eilandje van de hand van de 

Brits-Irakese architecte Zaha 

Hadid (1950-2016). Het 

huisvest verschillende 

departementen van het 

Havenbedrijf Antwerpen.  

Het onderste deel was 

vroeger een  brandweer- 

kazerne die op het uiterste 

punt van de haven stond. Bij 

de renovatie is deze 

prachtige kazerne behouden en nu wordt deze plek als begin van het 

uitgestrekte havengebied aangeduid. Samen met een opvallende en 

hedendaagse bovenbouw in de vorm van een diamant vormt het gebouw 

het volledige Havenhuis. 

Zaterdag 1 juni, min. 20 pers., max. 40 pers. 

15 u.-16.30 u.: bezoek, 16.30 u.-17.30 u. vrije tijd op het Eilandje 

Een goede fysieke conditie is vereist omwille van het veelvuldig 

gebruik van trappen! 

De bus vertrekt om 

- 13.45 u. op parking de Goede Herder, Mechelsesteenweg 331, 2860 

Sint-Katelijne-Waver (grote gratis parking) 

- 14 u. op Rode Kruisplein Mechelen 

€  25, OKRA-leden € 20. Inschrijven op het regiosecretariaat voor 1 

mei. Maar, volzet = volzet! 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. 

 

  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Eilandje_(Antwerpen)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Zaha_Hadid
https://nl.wikipedia.org/wiki/Zaha_Hadid
https://nl.wikipedia.org/wiki/Havenbedrijf_Antwerpen


 

Op ontdekking … in LONDEN 

05-07/09/2019 (2n./3d.) 

 

Ook al wordt de Brexit een feit, dan 

nog blijft Londen een  

topbestemming. 

De mengeling van het ernstige en 

typische Engelse dat al eeuwen 

standhoudt en het hedendaagse en 

vooruitstrevende , maken deze stad 

ontzettend boeiend. Londen is een 

afwisselende stad waar men de 

nostalgie van vroeger kan opsnuiven 

en waar hypermoderne architectuur 

en eeuwenoude gebouwen perfect 

samengaan. 

 

 

 

Dag 1: 

Vanuit Mechelen rijden we richting Calais voor 

de overtocht naar Dover. We komen in Dover 

aan en rijden door het graafschap Kent naar 

Greenwich. Hier is het beroemde Royal 

Observatory gevestigd. We maken een 

wandeling in het park waar dit gebouw staat 

en waar die beroemde meridiaan doorloopt nl. 

de nulmeridiaan. 

Van hieruit maken we een boottocht naar het 

centrum van Londen. Zo krijgen we al een eerste maal de kans om 

verschillende bezienswaardigheden van dichtbij te bewonderen. Na de 

lunch een korte stadsrondrit en de bus brengt ons bij Westminster Abbey. 

Hier brengen we een bezoek aan dit prachtige gebouw dat, door 

plechtigheden met de koninklijke familie, vaak in het nieuws komt. 

Nadien rijden we naar het hotel voor avondmaal en overnachting  

 

 

 

 

  



Dag 2: 

Na het ontbijt bezoeken we het British  

Museum, het grootste en belangrijkste 

historisch museum van Groot-Brittannië; elk 

jaar bewonderen meer dan 5 miljoen 

bezoekers er de beelden van het Parthenon, 

Egyptische mummies, kunstschatten uit het 

Romeinse Imperium en zelfs volledige tempels uit Azië.  

Na de lunch volgt er een rondrit langs de belangrijkste gebouwen van 

Londen .  

Daarna volgt een wandeling vanuit Waterloo Place via St.- James park  

naar Buckingham Palace; nadien nog een bezoek  aan Covent garden, een 

gezellige buurt met delicatessenwinkeltjes, chique boutiques, 

straatartiesten en 2 soorten marktjes. Dichtbij is Leicestersquare waar de 

bus ons opwacht.  

Terugkeer naar het hotel voor avondmaal en overnachting.  

 

Dag 3: 

Na het ontbijt bezoeken we Windsor, 

een idyllisch stadje en weekend-verblijf 

van de koningin. We bezoeken het 

grootste nog bewoonde kasteel ter 

wereld, Windsor Castle. In het kasteel 

zien we kunstig uitgestalde wapens, 

wandelen we door de staatsie 

vertrekken en zien meesterwerken van 

o.a. Rubens en Rembrandt.  

Na de lunch keren we terug naar Londen.  

We rijden richting Wembley en bezoeken het  wereldberoemde 

voetbalstadion, de thuisbasis van het nationale elftal. Tijdens de 

rondleiding lopen we door het hele stadion: kleedkamers, 

persconferentiekamer, het veld en zien we het veld vanaf de tweede ring. 

Een indrukwekkend bezoek ook voor niet-voetbalfans. Wie echt geen 

interesse heeft, kan in het stadscentrum blijven en heeft er  een ruime 

keuze om te shoppen.  

Nadien rijden we richting Dover waar de boot ons terug naar Calais brengt 

en de bus  brengt ons terug naar onze startplaats  

De volgorde van het programma kan wijzigen volgens beschikbaarheid 

van de bezoeken  

 

  



 
Prijs: € 546 in 2-persoonskamer, toeslag single € 68 

(prijzen onder voorbehoud) 

 

Inbegrepen in de prijs:  

 autocarvervoer  

 overtocht P&O ferry’s Calais – Dover, heen en terug  

 Nederlandstalige gidsbegeleiding  

 3 dagen / 2 nachten in hotel op basis van halfpension  

 lunches ( middagmalen)  

 audio-guides  

 alle uitstappen en toegangsgelden voorzien in het programma 

Niet inbegrepen in de prijs: 

 dranken tijdens de maaltijden  

 persoonlijke uitgaven 

 
  



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, Spaans en voortaan ook Italiaans. 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. Italiaans zal enkel worden aangeboden 

wanneer er voldoende inschrijvingen zijn. Schrijf dus tijdig in. 

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

te komen proberen. 
 

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 op 7 januari 2019 

 
- Prijs: € 85 niet-leden, OKRA-leden € 60 - elke 2de of 3de cursus 

gevolgd door dezelfde persoon: € 40  

 
- 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 december 2018 

  



 

Programma OKRA – Taalcursussen voorjaar (1-ste sessie 2019 MECHELEN) 

 
 

 MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG 

 

Voormiddag 

 

9.30u-

11.30u 

 

Spaans Praktijk 

Miek Malfliet 

Olivetenhof 

 

Engels Praktijk 

Marc Van Soom 

Olivetenhof 

 

Frans 

Praktische 

Conversatie 

Lut Misson 

Olivetenhof 

 

 

Frans Basis 

Lut Misson 

Olivetenhof 

 

Italiaans* 

 

 

Engels 

Conversatie  

Miek Malfliet 

Olivetenhof 

 

 

Engels 

Middenklassen 

Marc Van Soom 

Olivetenhof 

 

Engels 4de jaar 

Miek Malfliet 

Olivetenhof 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

* enkel bij voldoende inschrijvingen! Schrijf tijdig in! 

 

 



Vooruitblik najaar 2019 

 Theatermonoloog “Hola zomaar Oma” – Leen Persijn 

Leen Persijn geeft gestalte aan een vrouw die plots verneemt dat ze oma 

wordt. Het nieuws overrompelt haar, ze kan niet de blijde reactie geven 

die dochter en schoonzoon hadden verwacht. 

Ze heeft tijd nodig om zich in die nieuwe rol te vinden. Het wordt een 

confronterende, soms grappige, potsierlijke, maar ook ontroerende 

zoektocht in spel, tekst, poëzie en liederen.  

Dinsdag 24 september, 14 u. Gemeenschapscentrum ’t Blikveld, 

Jacques Morrensplein 2, 2820 Bonheiden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
 

 
 


