
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programma 2019 
Deel 2: september - december 

 

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 
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Beste OKRA-vrienden 

 

Dit najaar bieden wij in onze academie weer een gevarieerd aanbod aan, 

waar ieder zijn gading kan in vinden. 

Om naar de voordrachten te komen, hoef je geen universitair diploma op 

zak te hebben: iedereen die iets wil bijleren, is welkom. De academie biedt 

echter veel meer. Hou je van verre landen, dan zullen de reisreportages je 

boeien. En ook dit najaar gaan we kijken naar kunst en achter de schermen: 

nl. kunst in Gent en achter de schermen van filmstudio’s en van een 

brandweerkazerne. Misschien wil je je nog eens jong voelen en de Latijnse 

schrijvers opnieuw ontmoeten: ze verwachten je! Of leer je liever een 

moderne taal: onze taalcursussen bieden een gevarieerd aanbod zowel voor 

beginners als voor gevorderden en … geen examens bij ons! Schrijf je voor 

alles tijdig in met bijgevoegd formulier want soms is het ‘volzet is volzet’  

OKRA-academie staat echter niet alleen voor het verwerven van kennis 

maar ook, en vooral, voor ontmoetingskansen en nieuwe vriendschappen. 

We hopen je op vele van onze activiteiten te mogen ontmoeten. 

 

Wij heten je van harte welkom! 

 

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 
 
 

Blikvanger: 

24/09/’19 Hola zomaar oma Bonheiden 
 

 
Cultuurforum: 

26/09/’19 Het verhaal van de Nieuwe Snaar Duffel 

08/10/’19 Achter de schermen: AED-studio’s + Urania Lint-Hove 
17/10/’19 Onze grootmeester Händel Lier 

07/11/’19 Kijken naar kunst: Dr. Guislainmuseum Gent 
20/12/’19 Kerstmis SKW 

05/01/’20 Nieuwjaarsconcert Bornem 
15/03/’20 Mamma Mia! Antwerpen 

 
 

Cursussen: 
sep.-dec.’19 Taalcursussen Mechelen 

okt.-nov.’19 Latijn herontdekken Mechelen 
 

 
Reisreportages: 

14/10/’19 Ecuador en de Galapagoseilanden Mechelen 

18/11/’19 Portugal Mechelen 
 

 
Voordrachten: 

30/09/’19 Artificiële intelligentie Mechelen 
21/10/’19 Invloed van geneesmiddelen  

 op ons geheugen Mechelen 
22/10/’19 Werken op de hospitaalboot Mercy Ships Oppuurs 

05/11/’19 Gewrichtsklachten, doe er wat aan! Mechelen 
25/11/’19 Reuma Liezele 

 

  



SEPTEMBER 
 

➢ Blikvanger: “Hola Zomaar Oma” – Leen Persijn 
 

Een muzikaal podiumgebeuren 

over de relatie grootouders-

kleinkinderen. 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. Over 

een toekomstige oma, die zich 

een weg zoekt in de 

overgangsfase tussen tweede 

en derde leeftijd. Een 

confronterende, soms 

grappige, potsierlijke, maar 

ook ontroerende zoektocht 

gegoten in spel, tekst, poëzie 

en liederen. Spel en zang: Leen 

Persijn. Originele liederen: 

Eddy Peremans. 

 

Dinsdag 24 september 2019, 14.30 u. GC ’t Blikveld, Jacques 

Morrensplein 2, 2820 Bonheiden. Gratis parking. 

Deuren open vanaf 14 u. Voor dit optreden zijn er genummerde 

plaatsen. 

 

€ 15, OKRA-leden: € 12  

Zo vlug mogelijk inschrijven op OKRA-secretariaat: 015 40 57 45 of 

mechelen@okra.be. 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. 
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➢ Het verhaal van De Nieuwe Snaar – Kris De Smet 

In 2014 zette De Nieuwe Snaar een punt 

achter een verhaal dat een periode van 

44 jaar omvat. Kris De Smet maakte alles 

van dichtbij mee als medeoprichter van 

de groep en schreef er een lijvig boek 

over. Hij beschrijft niet alleen de 

geschiedenis van de groep, maar ook het 

veranderende cultuur- en 

podiumgebeuren in dit tijdsbestek in 

Vlaanderen en de omliggende gebieden. 

Tijdens de voordracht zal Kris De Smet vertellen hoe het boek tot stand 

kwam en worden sappige verhalen en anekdotes opgedist uit het rijke 

tourneeleven van de groep. Bovendien illustreert hij dit alles met een 

aantal beelden en acts uit het onuitputtelijke repertoire dat in al die jaren 

werd opgebouwd. Heb je een vraag die je al jaren wil stellen aan een 

gepokte en gemazelde Snaar, dan krijg je die mogelijkheid er gratis 

bovenop! 

 

Donderdag 26 september, 19.30 u. Cinema Plaza, Handelsstraat 6, 

2570 Duffel 

€ 10. Inschrijven noodzakelijk. 

Info: Maria Frans, 015 31 04 42 – marjafrans@hotmail.com 

 

➢ Voordracht: “Artificiële Intelligentie: de mogelijkheden, 

beperkingen en risico’s van slimme computers” – Joost Vennekens, 

professor KU Leuven, Campus De Nayer  

Al sinds de jaren ‘60 gebeurt er wetenschappelijk onderzoek naar Artificiële 

Intelligentie (AI): de mogelijkheid om computers te maken die zich net zo 

slim gedragen als een mens. Welke zijn de mogelijkheden, beperkingen, 

risico’s van de huidige AI-systemen en de maatschappelijke uitdagingen die 

hiermee gepaard gaan? 

Maandag 30 september, 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. 

 

  



 

OKTOBER 
 

 

➢ Achter de schermen van de AED Studios en Urania 

Volkssterrenwacht: een boeiende daguitstap in het teken van de 

sterren: televisiesterren en échte sterren.  

 

In de voormiddag bezoeken we de studio’s van 

AED in Lint: de ‘green screen’ studio’s; studio 12 

– met één van de grootste watertanken van 

Europa, studio 16, ‘the Banquet Hall’, en veel 

meer. Je kent de studio’s ongetwijfeld van bekende televisieprogramma’s 

zoals: de MIA’s, De Gouden Schoen, Belgium’s Got Talent, So You Think 

You Can Dance, ... Wat we juist te zien krijgen hangt wel af van welke 

studio’s toegankelijk zijn op die dag. 

’s Middags zijn we te gast bij de Volkssterrenwacht Urania in Hove, waar we 

eerst genieten van een warme maaltijd. 

Daarna vertelt een ervaren gids ons in het 

auditorium meer over ruimtevaart, planeten 

en sterren aan de hand van recente beelden 

op een groot projectiescherm van 12 m². We 

bezoeken ook de expositieruimte met haar 

grote collectie meteorietstenen, en de gids 

vertelt ons meer over de sterrenhemel in het 

planetarium, met een koepel van 77 m² 

waarop het hemelgewelf geprojecteerd wordt. 

Tot slot bezoeken we de waarnemingstoren, waar we bij helder weer ook 

enkele hemellichamen kunnen bewonderen door de computergestuurde 40 

cm Cassegrain-telescoop. 

 

Dinsdag 8 oktober van 9 u tot 17.15 u.  

Vervoer per autocar. Opstapplaatsen:  

• 9.00 u.: (gratis) parking De Goede Herder, Mechelsesteenweg 331 

Sint-Katelijne-Waver  

• 9.15 u.: Rode Kruisplein Mechelen 

• Verwachte thuiskomst: 17.00 u. (Rode Kruisplein) en 17.15 u. (Goede 

Herder) 

Prijs € 67; OKRA-leden: 62 euro (inbegrepen: autocar, alle bezoeken, 

middagmaal + drank tijdens maaltijd) 



Opgelet! Vermits er tijdens de bezoeken weinig gelegenheid tot zitten is, 

is deze dagtrip niet geschikt voor personen met verminderde 

mobiliteit. 

Min. 30 deelnemers, max. 50. 

Inschrijven op het regiosecretariaat (015 40 57 45 of mechelen@okra.be) 

voor 24 september. 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 

Deze lessenreeks biedt je de gelegenheid om het Latijn te herontdekken. 

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.  

 

Het onderwerp voor 2019-2020 is: 

Van Troje naar Italië. De 

reisavonturen van Aeneas in de 

Aeneis van Vergilius. 

We gebruiken het gelijknamige handboek 

dat uitgegeven is door Eisma Edumedia. 

De prijs daarvan bedraagt € 7,50 (excl. 

portkosten). Dit bestel je liefst voor 1 

oktober ofwel bij de uitgever of bij de lesgever. 

 

Data:  herfst 2019: 11, 18 en 25 oktober 

8, 15 en 22 november 

  lente 2020:  21 februari 

6, 13, 20 en 27 maart 

3 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 oktober 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. 

 

➢ Reisreportage: Ecuador en de Galapagoseilanden – Remy Van 

Looveren 
 

 
 

In deze reportage combineren we de verbluffende natuurpracht van de 

Amazone met de unieke fauna op de Galápagoseilanden. 

Daarnaast worden we ook ondergedompeld in verschillende culturen. 

De Spaanse cultuur komt tot zijn recht in de steden, terwijl de 

indianenculturen zich het sterkst profileren in het oerwoud en op de 

markten. 

Klap op de vuurpijl: uitstappen op de Galápagoseilanden en ontmoetingen 

met bijzondere, absoluut niet mensenschuwe dieren. Wat een sensatie! 

Maandag 14 oktober, 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. 

 



➢ Onze grootmeester Händel - Jos Meersmans 

 

Auteur en verteller Jos Meersmans (°1951) 

was tot zijn pensionering leraar 

muziekgeschiedenis. Jarenlang was hij 

medewerker van BRT 3, nu Klara. Hij reist 

sinds 1983 rond in Vlaanderen en Nederland 

als verteller in vele honderden optredens.  

 

“Mijn naam is Johann Christoph Schmidt. Bijna 

veertig jaar lang ben ik de persoonlijke 

secretaris geweest van Georg Friedrich Händel, wellicht de meest 

getalenteerde musicus die Engeland ooit gekend heeft. Ik was in Londen 

getuige van zijn strijd, zijn successen en zijn nederlagen. Zijn leven kent 

voor mij weinig geheimen.”  

Zo vertelt Jos Meersmans, als de secretaris van Händel over zijn meester, 

met prachtige muziekfragmenten en ‘The Messiah’ als apotheose. Na 

succes in zijn geboorteland veroverde Händel Italië. De Romeinse 

geestelijkheid was zo onder de indruk van zijn muziek dat ze de 

protestant Händel smeekten om katholiek te worden! Later werd Londen 

zijn definitieve verblijfplaats.  

 

Donderdag 17 oktober, parochiezaal Lier H. Hart, Eeuwfeestlaan 

26, 2500 Lier 

€ 12 OKRA-leden: € 10 (koffie inbegrepen), inschrijven niet nodig 

Info: Marja Frans, 015 31 04 42 – marjafrans@hotmail.com 

 

➢ Blikvanger: Voordracht: “De invloed van geneesmiddelen op ons 

geheugen” – Michael Portzky, psycholoog 

 

De laatste 10 jaar hebben duizenden mensen de 

voordracht “geheugen en vergeten” bijgewoond; 

duidelijk een onderwerp waar veel interesse rond 

kleeft! Maar evenzeer onzekerheid en angst! Velen zijn 

onzeker wat de inschatting van hun huidige 

geheugencapaciteiten betreft, wat op zijn beurt dan soms weer aanleiding 

geeft tot andere zorgen. Zeker bij mensen die heel wat medicatie dienen te 

nemen, krijgen we vaak de klacht dat hun geheugen zou achteruitgegaan 

zijn. Maar klopt dit ook? Of is dit slechts een gevoel? 

Met deze voordracht wensen we het onderscheid tussen gevoel en de 

werkelijke capaciteiten te maken. Opdat we ons niet nodeloos zorgen 



zouden maken! En dit alles wederom in voor iedereen verstaanbare taal, 

zodat niemand nadien een pilletje dient te nemen… voor de hoofdpijn! 

Maandag 21 oktober, 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: “Werken op de hospitaalboot Mercy Ships” - Luc 

Simoens 

 

Beeld je eens in…. Je wilt naar de dokter, maar er 

zijn nog 1.000 wachtenden voor jou. Of de 

dichtstbijzijnde chirurg is 5 dagen reizen. Mocht je 

dan toch in een ziekenhuis aankomen, maar je 

hebt geen geld, dan word je niet geholpen…  

Dat onrecht is de reden dat Mercy Ships bestaat. 

Ze varen met het grootste private ziekenhuisschip 

naar Afrikaanse landen om gratis gezondheidszorg 

en training van lokaal personeel aan te bieden. Aan boord allemaal 

vrijwilligers die hun eigen reis en verblijf betalen. DAT IS MERCY SHIPS. 

Dinsdag 22 oktober, 14 u. Zaal De Mispel, Meirstraat, 2890 Oppuurs 

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

Info: marcmichiels1@skynet.be of gsm 0494 36 17 31 

 

 

NOVEMBER 
 

➢ Voordracht: “Gewrichtsklachten, doe er wat aan!” – Philippe 

Vanderwee, kinesitherapeut 

Wat is reuma en artrose? Deze infosessie geeft informatie over de 

verschillen, de symptomen en de behandelingen.  

Maandag 4 november, 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. 

 

➢ Achter de schermen van het grootste brandweerarsenaal en kijken 

naar kunst in het dokter Guislainmuseum 

Na een koffie met koffiekoek bezoeken we de brandweer in 

Erembodegem. We ontdekken het verhaal van 200 jaar brandbestrijding 

in België. De unieke en enorme collectie brandweervoertuigen, 

blusmateriaal en ziekenwagens vertelt de evolutie die de brandbestrijding 

doormaakte. Tijdens onze wandeling doorheen de 200 jaar 
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brandweergeschiedenis krijgen we ook een beeld van de brandbestrijding 

vandaag en alle facetten van de job van brandweerman of -vrouw. We 

kijken achter de schermen van de kazerne en krijgen praktische tips en 

adviezen die we thuis direct kunnen toepassen. 

’s Middags genieten we van een verzorgd 3-gangenmenu. 

 

Daarna rijden we naar het 

museum Dr.Guislain in 

Gent. In de gebouwen van de 

eerste Belgische 

psychiatrische instelling biedt 

dit museum ons een unieke 

blik op de geschiedenis van 

de psychiatrie en 

gezondheidszorg.  

Het museum heeft een uitgebreide kunstcollectie en presenteert 

wisselende tijdelijke expo’s rond kunst en psychiatrie. Het onderscheid 

tussen normaal en abnormaal staat centraal. 

Het gebouw en dan vooral het binnenplein zijn erg knap om te zien. Deze 

alleen al zijn de moeite om hier eens langs te gaan. 

 

Donderdag 7 november 

De bus vertrekt: 

- Om 8.15 u. op parking Goede Herder, Mechelsestwg. 331, St.-Kat.-

Waver (grote gratis parking), op 50m is er ook een halte van bus 

560/561 (Mechelen-Lier) 

- Om 8.30 u. op het Rode Kruisplein, Mechelen  

€ 69, OKRA-leden: € 65, inschrijven vóór 8 oktober op het OKRA-

secretariaat Mechelen tel 015 40 57 45 e-mail: mechelen@okra.be.  

Opgelet! 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.  



➢ Reisreportage: Portugal - Jan en Rita Thienpont 
 

Velen bezoeken het boeiende Lissabon en de zonovergoten Algarve. Maar 

de hoge berggebieden, de groene valleien met kurkeiken verbergen 

heerlijke dorpjes, uitzonderlijke monumenten en rustige natuurparken. 

Maandag 18 november, 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: Reuma - Kristel Thijs 

Er heerst onder de mensen nogal wat verwarring omtrent de term 

“reuma”. In feite kan men onder de noemer reuma plaatsen: alle ziekten 

en aandoeningen die pijn en/of misvormingen veroorzaken in de 

gewrichten, de gewrichtskapsels, de spieren, de pezen, de slijmzakjes en 

het bot. 

Maandag 25 november, 14 u. Polyvalente zaal, Turkenhofdreef 3 te 

Liezele 

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

Info: marcmichiels1@skynet.be of gsm 0494 36 17 31 
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DECEMBER 
 

➢ Kerstmis: te gast bij OKRA Goede Herder 

Wij bezinnen ons over de betekenis van Kerstmis. Lode Tooten zorgt voor 

aangepaste muziek en gekende kerstliederen. 

Daarna genieten we samen van een kop koffie/thee en heerlijk kerstgebak! 

Dit is een samenwerking tussen OKRA-academie en OKRA Goede Herder. 

Vrijdag 20 december, 14 u. parochiezaal Goede Herder, Mechelsestwg. 

331, St.-Kat.-Waver. Grote gratis parking, bus 560 en 561 stopt op 50 m. 

€10, inschrijven bij Cecile Moris, 0496 72 48 77 of cecile.moris@telenet.be 

vóór 9 december. 

 

 

JANUARI 
 

➢ Nieuwjaarsconcert en -receptie 

 

Met het 21ste pianoconcerto van Mozart maakt de talentvolle Japanse 

pianist Gen Tomuro zijn debuut bij Casco Phil. Deze parel uit de 

pianoliteratuur werd vertolkt door de groten der aarde. Het 

wereldberoemde tweede deel Andante, draagt de weemoed van het 

voorbije jaar in zich maar kondigt tegelijkertijd met meesterlijke schoonheid 

en onbevangenheid het nieuwe jaar aan. 
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Op 16 december 1770 zag Ludwig Van Beethoven het daglicht in zijn 

geboorteplaats Bonn. Casco Phil trapt dit Beethoven jaar dan ook af met de 

bekendste onder zijn symfonieën: de Vijfde, Noodlot Symfonie. Deze 

symfonie evolueert van een mineur tonaliteit naar een majestueus einde.  

Enkele polka’s en walsen in de traditie van de Strauss dynastie kunnen niet 

ontbreken aan dit feestelijk programma. 

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

Zondag 5 januari 2020, 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, Mechelsestwg. 331 SKW 

(grote gratis parking)  

- 10 u. op het Rode Kruisplein, Mechelen  

Inschrijven voor 1 december 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.  

 

➢ Met OKRA naar 

 

 



MAMMA MIA! is een muzikaal feest met de grootste hits van ABBA, 

maar tegelijkertijd ook een heerlijke romantische komedie, een 

smakelijke portie nostalgie. Bruisend en energiek! 

Mamma Mia vertelt het humoristische liefdesverhaal van de alleenstaande 

moeder Donna en haar dochter Sophie. Sophie staat op het punt te trouwen 

op een mooi Grieks eiland en wil door haar vader worden weggegeven. 

Alleen is het niet duidelijk wie dat is. Ze nodigt drie voormalige liefdes van 

haar moeder Donna uit voor het huwelijksfeest. Donna wordt compleet 

verrast door het weerzien met de mannen en staat plots oog in oog met 

haar bruisende verleden. Samen met haar vriendinnen haalt Donna 

herinneringen op aan vroeger, aan oude liefdes en aan hun tijd als zangtrio.  

MAMMA MIA! Ging 20 jaar geleden in wereldpremière op de Londense West 

End en is daar nog altijd te zien. Voorstellingen wereldwijd lokten al meer 

dan 60 miljoen bezoekers. 

Voor de eerste Vlaamse versie van deze kaskraker werd beroep gedaan op 

regisseur Stany Crets, die ook voor de vertalingen zorgde en een echte 

topcast: An Van den Broeck als moeder Donna, Tine Oltmans als Sophie 

en verder: Evi Hanssen, Michiel De Meyer, Johan Terryn, Jeroen Van Dijck 

en Stany Crets e.a. 

Zondag 15 maart 2020 om 15 u. in de Stadsschouwburg va Antwerpen. 

De bus zet ons af voor de ingang van de schouwburg en haalt ons daar 

weer op! Wij hebben plaatsen cat.1 (= € 64). OKRA-prijs: € 70 zetel 

cat.1 + bus! 

De bus vertrekt: 

- Om 13.30 u. op parking Goede Herder, Mechelsestwg 331, St.-Kat.-

Waver (grote gratis parking), ook een halte van bus 560 (Mechelen-

Lier) 

- Om 13.45 u. op het Rode Kruisplein.  

Inschrijven voor 15 september op het OKRA-secretariaat. Opgelet! 

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. 

Info: OKRA-secretariaat regio Mechelen, Antwerpsesteenweg 259 te 

Mechelen, tel 015 40 57 45 e-mail: mechelen@okra.be 

 

  



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 tijdens de week van  

16 september 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 kan 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 

- best zo vlug mogelijk 

- de gegevens van onze taalverantwoordelijke Ria Liekens vind je 

achteraan in deze brochure. Heb je specifieke vragen over de 

lessen, kan je ook bij haar terecht.  

 

 

 

  



 

Programma OKRA – Taalcursussen najaar (2-de sessie 2019 MECHELEN) 

 
 

 MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG 

 

Voormiddag 

 

9.30 u.-

11.30 u. 

 

Spaans Praktijk 

Miek Malfliet 

Olivetenhof 

 

Engels Praktijk 

Marc Van Soom 

Olivetenhof 

 

Frans 

Praktische 

Conversatie 

Lut Misson 

Olivetenhof 

 

 

Frans Basis 

Lut Misson 

Olivetenhof 

 

Italiaans Praktijk 

Danielle De Schutter 

Olivetenhof 

 

Engels 

Conversatie B 

Miek Malfliet 

Olivetenhof 

 

Duits op reis* 

Olivetenhof 

 

Engels 

Middenklassen 

Marc Van Soom 

Olivetenhof 

 

Engels 4de jaar 

Miek Malfliet 

Olivetenhof 

 

 

 

Spaans Beginners* 

Miek Malfliet 

Olivetenhof 

 

 

Italiaans 

Beginners* 

Danielle De Schutter 

Olivetenhof 

 
 
 
 
 

* enkel bij voldoende inschrijvingen! Schrijf tijdig in! 

 

  



 

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 0494 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 OKRA-academie gewest Lier: 

Maria Frans 

Mijlstraat 091, 2570 Duffel 

015 31 04 42 GSM 0497 80 91 11 

marjafrans@hotmail.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 

mailto:marjafrans@hotmail.com

