
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programma 2020 
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 
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Beste OKRA-vrienden 

 

2020: een nieuw jaar, een nieuw voorjaar: traditiegetrouw heeft OKRA-

academie voor een gevarieerd programma gezorgd, als senioren hebben 

we immers graag ontspanning naast vorming en cultuur.  

We halen onze herinneringen uit mooie liedjes uit de 20ste eeuw, gebracht 

in de stadsschouwburg. 

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

reisreportages.  

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

van de rechtbank. Naar “Kunst” gaan we kijken in Brussel en naar de mooie 

bloemenparade in Gent. 

Natuurlijk kan u de taallessen volgen en de cursus “Latijn herontdekken”. 

Mensen samenbrengen om samen te genieten van de activiteiten, dat is de 

opdracht van academie.  

We hopen jullie vaak te mogen ontmoeten. 

Namens de werkgroep  

Rita Van der Auwera  

Voorzitter 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 
 
 

Blikvangers: 

04/02/’20  Luister… Steve Ryckier    Mechelen 

17/02/’20  Beethoven, de grote Geweldenaar  Mechelen 

 

Cultuurforum: 
05/01/’20  Nieuwjaarsconcert    Bornem 

27/01/’20  Nieuwjaarsconcert    Antwerpen 

31/01/’20  Kijken naar kunst: Dali & Magritte  Brussel 

02/03/’20  Achter de schermen van de rechtbank Mechelen 

15/03/’20  Musical: Mamma Mia    Antwerpen 

04/05/’20  Bezoek aan Floraliën    Gent 

09 – 11/09/’20 Friesland en Ameland    Nederland 

 

Cursussen: 
Jan.- mei ’20 Taalcursussen     Mechelen 

Feb.- april’20 Latijn herontdekken    Mechelen 

 

Reisreportages: 

09/03/’20  Japan       Mechelen 

20/04/’20  Turkije      Mechelen 

 

Voordrachten: 

28/01/’20  Zo lang mogelijk thuis blijven wonen Breendonk 

25/02/’20  Gewrichtsklachten    Puurs- 

St.-Amands 

16/03/’20  Wat met je cholesterol    Mechelen 

23/03/’20  Werken met geïnterneerden   Mechelen 

24/03/20  De darm, een tweede brein   Lippelo 

02/04/’20  Een uurtje Boon     Kessel 

 

➢ Voor sommige activiteiten moet ruim op tijd ingeschreven worden. 

Kijk goed naar de uiterste inschrijvingsdatum. Maar, 

volzet=volzet! 

➢ 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. 



 

BLIKVANGER 
 

 

 
 

 

Luister… 

 

Kom op 4 februari 2020 in de 

stadsschouwburg van Mechelen 

meegenieten van een spetterend 

spektakel met de grootste sterren van 

vroeger en nu: Tom Jones, Elvis 

Presley, Frank Sinatra, Eddy Wally, 

Johan Verminnen, … allemaal tot leven 

gebracht door stemmenimitator Steve 

Ryckier. Hij wordt bijgestaan door een 

combo van drie muzikanten, die alles 

live spelen.  

 

 

Een shownamiddag met heel veel humor, live zang en vooral zeer veel 

variatie brengt het publiek in de sfeer. Luister is niet alleen een 'kijken naar' 

voorstelling, maar eerder een interactief programma waar publiek en 

podium bijna 'één' worden. 

 

 

Dinsdag 4 februari 2020, 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. 

Deelname: €24; OKRA-leden betalen slechts € 20 

 

 

Info: OKRA-secretariaat regio Mechelen,  
Antwerpsesteenweg 259 te Mechelen 
tel 015 40 57 45 email: mechelen@okra.be 
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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. 

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  

- 9.45u. op parking de Goede Herder, Mechelsestwg. 331 St.-Kat.-

Waver (grote gratis parking)  

- 10u. 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. 

 

➢ Nieuwjaarsconcert 

 

Zoals vorig jaar in de Koningin 

Elisabethzaal te Antwerpen: 

Nieuwjaarsconcert met het 

orkest Orfeo met dirigent Rik 

Ghesquière. Het orkest bestaat uit 

gerenommeerde musici, 

aangevuld met enkele jonge 

toptalenten. Het orkest heeft met 

enthousiasme, dynamisme en 

verfijnd samenspel snel een plaats 

weten te veroveren in het Vlaamse 

muzikale landschap. Zij spelen een klassieke TOP 10, met bekende werken 

van o.a. Mozart, Beethoven. 

 

Maandag 27 januari 2020 om 14.30 u. Koningin Elisabethzaal, Koningin 

Astridplein 26, te Antwerpen. 

Afspraak om 14.00 u. in station Antwerpen Centraal, uitgang naar Zoo.  

€ 32; OKRA leden: 26 euro 

Info en inschrijven voor 15 januari bij Maria Frans ten laatste op 15 januari 

2020. 

 

➢ Voordracht: Zo lang mogelijk thuis blijven wonen - Herman 

Plasmans 

Aanpassingen thuis, kiezen voor een home, 

seviceflat… 

De filosofie van het wonen. Je 

levensgeschiedenis. Wie woont onder 

hetzelfde dak? Wonen aan zee, in het 

buitenland, in dorp of stad. Comfort in het 

huis. Kwaliteitsnormen. Thuiszorg, 

valpreventie, toegankelijkheid. 

Iedereen wil zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Ons huis is meer dan vier 

muren en een dak. Ons levensverhaal is met onze woning verbonden. Is 

ons huis nog aangepast?  Wat zouden we nog kunnen verbeteren? Gaan we 



kleiner wonen? Van welke thuishulp kunnen we genieten? Wat is de 

Vlaamse Sociale bescherming? 

 

Dinsdag 28 januari, 14 u. Parochiecentrum Breendonk, Jan 

Hammeckerstraat 32 te 2870 Breendonk 

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

 

➢ Tentoonstelling: Dali & Magritte: twee iconen van het surrealisme 

in dialoog. 

Dalí en Magritte wijdden hun carrières aan het 

uitdagen van de werkelijkheid, het betwisten 

van onze blik en het omgooien van onze 

zekerheden. Ondanks hun zeer uiteenlopende 

creaties en persoonlijkheden – die er uiteindelijk 

voor zullen zorgen dat hun wegen scheidden – 

bestaat er een fascinerend verwantschap tussen 

de Catalaan en de Belg. 

 

De tentoonstelling werpt licht op de 

persoonlijke, filosofische en esthetische relatie 

van de iconische kunstenaars aan de hand van 

meer dan 100 schilderijen, sculpturen, foto's, 

tekeningen, films en archiefstukken. 

Om 14.15 u. krijgen we gedurende 30 minuten het verhaal van deze twee 

kunstenaars met verhelderende citaten, de analyse van een aantal 

sleutelwerken, gelardeerd met voldoende pittige anekdotes. Gewapend met 

deze inzichten kunnen we nadien op eigen ritme de tentoonstelling 

bezoeken. 

 

Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België, 

Regentschapsstraat 3, 1000 Brussel 

Vrijdag 31 januari, afspraak om 13.30 u. in Centraal station Brussel, in 

de lokettenzaal aan de klok. 

€ 30; OKRA-leden: €28 

Inschrijven voor 1 januari 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. 

 

  



 

FEBRUARI 
 

➢ Verteltheater: Beethoven, de grote Geweldenaar – Jos Meersmans 

 

In maart 1827 overlijdt Ludwig van 

Beethoven.  De uitvaart was een van de meest 

memorabele die Wenen ooit heeft 

meegemaakt.  De scholen waren gesloten.  

Een menigte van wel tienduizend zielen volgde 

het stoffelijk overschot.  Onder hen Franz 

Schubert.  Hij vertelt ons wat hij weet over zijn 

idool, over zijn liefdes en zijn passies.  Maar 

hij staat ook stil bij wat Beethoven groot 

maakte: de verbijsterende vernieuwing van 

zijn muziek.  En terwijl hij zelf langzaam 

aftakelt aan syfilis en weet dat hem met zijn dertig levensjaren niet veel 

tijd meer overblijft, beseft Schubert maar al te goed dat hij een dwerg zal 

blijven naast deze reus. 

Op 16 december 2020 zal het 250 jaar geleden zijn dat Beethoven geboren 

werd.  Wereldwijd zal de verjaardag met veel luister herdacht worden van 

de man wiens muziek in ons collectief geheugen gegrift staat met het 

noodlotmotief uit de vijfde symfonie, Für Elise of het begin van de 

Mondscheinsonate. 

 

Maandag 17 februari, 14 u. (duur: 85 minuten, geen pauze) zaal Forum 

in de LindePoort (vroeger Volksbelang) Onder de Toren, 2800 Mechelen. 

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

 

➢ 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.  

Dinsdag 25 februari, 14 u. Zaal Kristal, CC Binder Forum 

9, 2870 Puurs-Sint-Amands 

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

nodig. 

  



 

➢ Achter de schermen van de rechtbank 

Het huidige gerechtshof in Mechelen is 

gevestigd in het oude Paleis van 

Margareta Van Oostenrijk, dat ook 

gekend is als het Hof van Savoye. 
In dit gerechtshof zetelt de rechtbank 

van eerste aanleg. Dat is de rechtbank 

met de meest uitgebreide 

bevoegdheden, zowel op burgerlijk als 

op strafrechtelijk gebied. 

Onze gidsen vertellen er ons meer over, zowel over het gebouw als over de 

werking van het gerecht. Maximum 40 personen (2 x 20). 

Maandag 2 maart, 13.45 u. ingang Hof van Savoye, Keizerstraat 20, 2800 

Mechelen 

€10 OKRA-leden: €7 Inschrijven voor 15 februari 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. 

 

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 

februari ofwel bij de uitgever of bij de 

lesgever. 

Data: Lente 2020: 

21 februari 

6, 13, 20 en 27 maart 

3 april  

telkens van 9.30 tot 11.30 

 

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. 

 

 

MAART 
 

➢ Reisreportage: Japan: Tempels, heiligdommen en tuinen – Edgard 

Jespers 
  
 “Full High Definition” filmreportage 

Japan is voor veel reizigers de bestemming die 

hoog op de verlanglijst staat, maar waar men 

zelden komt. Jammer, want het is een 

bestemming als geen ander. Het beste 

visitekaartje van Japan zijn de mensen die er 

wonen. Vriendelijk, beleefd, behulpzaam, gedisciplineerd, en toch een 

beetje bijzonder. 

Door de unieke ligging van dit eiland heeft het door de eeuwen heen z'n 

eigen cultuur kunnen ontwikkelen, vrijwel onaangetast door invloeden van 

buitenaf. Japan is een staat, gevormd door 6.852 eilanden in de Grote 

Oceaan, ten oosten van het Aziatische continent. Het telt 127 miljoen 

inwoners waarvan er 30 miljoen wonen in de agglomeratie van Groot-

Tokyo, de hoofdstad, die de grootste metropool ter wereld is. 
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Steden als Osaka en Tokyo geven je een goed beeld van het moderne 

Japan, met  z'n technologische hoogstandjes, winkelstraten, neonverlichte 

gebouwen en één grote massa aan mensen.  

In Kyoto en Nara, beide oude hoofdsteden van Japan, vind je vooral het 

vele culturele erfgoed van het land. Hier vind je de vele tempels die 

belangrijk zijn geweest in de geschiedenis van de Japanse bevolking. 

Maandag 9 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. 

 

 

➢ 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! 

 

 

Zondag 15 maart 2020 om 15u. in 

de Stadsschouwburg va Antwerpen. 

De bus zet ons af voor de ingang van 

de schouwburg en haalt ons daar 

weer op!  

 

 

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 13.45u. op het Rode Kruisplein. 

Volzet!  
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➢ Voordracht: Wat met je cholesterol? – diëtiste  

Wat is cholesterol? Welke soorten 

zijn er? Hoe wordt cholesterol 

gemeten? Wat zijn de risicofactoren 

voor en de gevolgen van een te hoog 

cholesterolgehalte? We krijgen 

voedingsadviezen en een tip voor 

het gebruik van vetverlagende 

middelen. 

 

Maandag 16 maart, 14 u. (duur 2 uur met pauze) zaal Forum in de 

LindePoort (vroeger Volksbelang) Onder de Toren, 2800 Mechelen. 

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

 

 

 

➢ Voordracht: Ontoerekeningsvatbaar? Werken met geïnterneerden – 

Luc Swennen 

 

Mensen met een psychische aandoening die een misdrijf pleegden, en 

waarvan de rechter oordeelt dat zij een gevaar zijn voor de samenleving, 

worden gedwongen opgenomen in een gespecialiseerde instelling. Wat 

houdt internering precies in? En wie zijn eigenlijk die geïnterneerden? Wat 

gebeurt ermee tijdens hun opname? Hoe worden ze begeleid en kunnen 

ze genezen? Wat doet dat met de hulpverleners die met deze mensen 

werken?  



Luc Swennen is maatschappelijk werker, verbonden aan een gesloten 

afdeling voor geïnterneerden. Hij vertelt uit zijn dagelijkse praktijk en 

verschaft ons meer inzicht in die onbekende wereld. 

 

Maandag 23 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: De darm, ons tweede brein - Dokter Hugo Stuer 

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

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

 

 

APRIL 
 

➢ Verrassende vertelling “een uurtje Boon” - Marcella Piessens 

In oktober gaan we de musical DAENS bijwonen. Daarom leek het ons 

goed als voorbereiding een gezellige namiddag in te lassen over 

“Boontje”. Om van deze vertelling te genieten moet je Boon niet 

gelezen hebben. Mooi is het verhaal van de volksjongen die op zijn 

vijftiende gevelschilder was op en op zijn vijfenzestigste kandidaat 

Nobelprijswinnaar. Dit uurtje Boon betekent emotie, ontroering en 

veel humor en leuke binnenpretjes. 

 

Donderdag 2 april, 14 u. gemeenschapscentrum 't Dorp, 

Berlaarsesteenweg 2, Kessel 

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

  



 
➢ Reisreportage: ‘TURKIJE, aan de rand van Azië en Europa’ – Jan en 

Rita Thienpont – Van den Branden 
 

 
 

Turkije is een archeologische schatkamer: vanaf de eerste beschavingen tot 

de Griekse, Romeinse, Byzantijnse en Islam culturen. Dit alles ligt verspreid 

in uitgestrekte en indrukwekkende berglandschappen. En de gastvrije 

bevolking is een extra aantrekkelijkheid 

 

Maandag 20 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. 

 

 

  



 

 
➢ Kijken naar… Mijn paradijs, mijn Wereldse Tuin  

Deze prachtige bloemenshow is een must voor iedere liefhebber van 

bloemen en planten.  

We rijden eerst naar het restaurant en daar genieten we rond 11.30 u. 

van een lekker middagmaal: salade met mozarella, kipfilet met 

kruidensaus, slaatje en aardappelwedges, appeltaart. 

Na het middagmaal brengen we een bezoek aan de Gentse Floraliën, ieder 

op zijn/haar eigen tempo.  

Omstreeks 18 u. vertrekken we naar huis. 

 

Maandag 4 mei, € 70; OKRA-leden: €65 (bus, middagmaal, 

inkomticket) 

De bus vertrekt om  

- 9.45 u. op parking de Goede Herder, Mechelsestwg. 331 St.-Kat.-

Waver (grote gratis parking)  

- 10 u. op het Rode Kruisplein, Mechelen  

Inschrijven voor 30 maart 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. 

 

  



➢ 3-daagse Friesland en Ameland (i.s.m. OKRA-academie Mechelen) 

9 – 11 september 2020 (3d., 2 n.) 

Dompel je onder in de wereld van Van Gogh: een bezoek aan het Kröller 

Muller Museum is een belevenis, want het bezit de op één na grootste Van 

Goghverzameling ter wereld en één van Europa’s grootste beeldentuinen. 

Test in Ameland je maritieme kennis en waan je even de kapitein van een 

veerboot in het Maritiem Centrum, een uitdagend, interactief centrum waar 

alles draait om navigeren, reddingen, strandingen en natuurlijk de 

paardenreddingboot. Leeuwarden, culturele hoofdstad 2018, zit vol 

verrassingen, dat merk je tijdens een stadswandeling en een boottocht door 

de binnenstad. 

 

 

Dag 1: 

We vertrekken vanuit Mechelen en rijden naar het Kroller Muller museum 

op de hoge Veluwe voor een vrij bezoek. ‘s Middags genieten we van een 

lunch. In het Kröller-Müller Museum vind je de op één na grootste Van 

Goghverzameling ter wereld: bijna 90 schilderijen en ruim 180 

tekeningen. In de Van Gogh Galerij zijn in wisselende opstelling circa 40 

werken van Vincent van Gogh te zien. Daarnaast zie je er topstukken van 

moderne meesters als Claude Monet, Georges Seurat, Pablo Picasso en 

Piet Mondriaan. In eén van Europa's grootste beeldentuinen staan 



ruim 160 sculpturen van beeldbepalende kunstenaars, van Aristide Maillol 

tot Jean Dubuffet, van Marta Pan tot Pierre Huyghe. 

Rond 16 u 00 rijden we door naar ons hotel Princenhof ***in Ernewalde 

voor diner en overnachting. 

Dag 2: Na ons ontbijtbuffet rijden we naar Nes waar we de ferry nemen 

naar Ameland. Hier maken we een rondrit met onze gids, we nemen er de 

lunch en bezoeken het Maritiem Centrum. Dat is een uitdagend, 

interactief centrum waar alles draait om navigeren, reddingen, 

strandingen en natuurlijk de paardenreddingboot. 

Navigeer door het centrum en door de tijd aan de hand van sterren, 

kompas en kustlijnen. Neem deel aan een heuse reddingsactie, beleef de 

tijd van weleer in de oude Commissiekamer en wees getuige van 

bijzondere (kapiteins)verhalen. Test je maritieme kennis op de displays, 

kom in de wereld van radioverbindingen en communiceer zelf. Heel 

bijzonder is de brug, waar je je even een heuse kapitein waant van de 

veerboot. Je belandt hier in een hele nieuwe andere wereld. 

De brug is een unieke belevenis en geeft een bijzonder inkijkje in de 

wereld van het navigeren. 

Nadien nemen we de ferry terug en rijden naar het hotel voor diner en 

overnachting. 

 

Dag 3: 

Na het ontbijtbuffet rijden we naar Leeuwarden, voor een stadswandeling 

in Leeuwarden- warme lunch. Nadien doen we nog een boottocht in de 

binnenstad alvorens we terugrijden naar Mechelen. Ljouwert, zoals de 

Friezen hun hoofdstad noemen, zit boordevol verrassingen. Op een 

rotonde staat een standbeeld van een koe. Ze heet Us Mem: onze 

moeder. Een populaire attractie die de stad dankt aan stamboekvee dat in 

1954 jubileerde. De onvoltooide Oldenhove is de scheefste toren van 

Nederland. In de middeleeuwen lag Leeuwarden aan de Middelzee, een 

zeearm die later verzandde. Op de Waag proef je de handelsgeest van 

weleer die zich tot in Rusland deed gelden. Ook andere monumenten in de 

stad getuigen van een bloeiend verleden. 

 

  



Datum: 9 – 11 september 2020 (3d./ 2 n.) 

 

Vervoer en hotel: autocar - hotel Princenhof Ernewalde ***  

 

Prijs: € 500; € 44 toeslag eenpersoonskamer – prijzen onder voorbehoud 

 

Inbegrepen in de prijs: 

- Luxe autocarvervoer reizen Lauwers **** voorzien van alle moderne 

faciliteiten. 

- Volledige Nederlandstalige gidsbegeleiding door een zeer ervaren gids. 

- 3 dagen/ 2 nachten op basis van half pension in een zeer goed ***-

hotel op basis van half pension. 

- 3 extra lunches. 

- Alle uitstappen, toegangsgelden en boottochten zoals beschreven in het 

programma. 

- Bijdrage garantiefonds en burgerlijke aansprakelijkheid. 

- Voorwaarden reiscontracten wet. 

- Btw, taksen en parkings. 

- DVV-annulerings- en ongevallenverzekering 

- OKRA-reisbegeleiding 

 

Niet inbegrepen in de prijs: 

- Dranken tijdens de maaltijden. 

- Persoonlijke uitgaven. 

 

Deelnemers: Min. 20 deelnemers – max. 40 deelnemers 

Reisdocumenten: identiteitskaart, Europese ziekteverzekeringskaart 

 

Uiterste datum van inschrijving: 15 juli 2020 

I.s.m. Reizen Lauwers 

Info en inschrijven: ondersteunend verkooppunt Mechelen, 015 40 57 45 

mechelen@okra.be 
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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 6 

januari 2020. 

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 voorjaar 2020 (1ste module) – 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 Praktijk 

Danielle De Schutter 

Olivetenhof 

 

Engels Conversatie  

Miek Malfliet 

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 dus 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 91, 2570 Duffel 

015 31 04 42 GSM 0497 80 91 11 

marjafrans@hotmail.com 
 

meer info over de OKRA taalcursussen: 

Ria Liekens  

Hoogstraat 67, 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 
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