
 
 

 
 

  
 

 

Programma 2020 

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 
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Beste OKRA-vrienden 

 

Onze OKRA-academie biedt je dit najaar alweer een boeiend programma 

aan. Ongetwijfeld kan iedereen hieruit zijn keuze maken. We trachten je 

alweer te lokken met enkele bekende namen, die je ongetwijfeld al hebt 

horen vernoemen in de media. Bart Kerremans, Johan Op de Beeck, … en 

nog zoveel andere boeiende sprekers. En één voor één brengen ze een 

interessant item ten berde.  
 

Hou je van de aantrekkingskracht van verre oorden, dan zullen de 

reisreportages je kunnen bekoren. Een vaste waarde is ondertussen ook 

de ontmoeting met Latijnse schrijvers. Een reeks waarin we Latijn ‘her’-

ontdekken. Maar ook de moderne talen komen aan bod. Een gevarieerd 

aanbod voor beginners en gevorderden. En onze troef: geen examens.  

Een ontdekkingstocht lang culturele evenementen met concertbezoeken 

en uitstappen waarbij we naar kunst kijken, een bezoek aan een 

tentoonstelling en onze bezoeken achter de schermen.  

Ontmoeten is belangrijk. Samen in groep genieten van een uitstap of een 

activiteit beleven is erg aangenaam. Je kan je ervaringen delen en een tof 

gesprek voeren over je ervaringen. Het is en blijft een opdracht van OKRA 

om onze medemensen te omarmen! 

Hopelijk vind je iets naar je gading en mogen we je op onze activiteiten 

begroeten! 

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 en 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. 

  



Corona-maatregelen 

 

 

➢ Bij alle activiteiten volgen wij de geldende Coronamaatregelen, dit 

voor ieders veiligheid! 

Per activiteit kunnen ook specifieke Coronamaatregelen gelden, 

gelieve deze te respecteren. 

Dit kan een invloed hebben op de organisatie en het verloop van de 

activiteit. Dit impliceert dat al deze activiteiten onderhevig zijn aan 

eventuele wijzigingen. Indien dit het geval is, worden de deelnemers 

hiervan op de hoogte gebracht.  

 

➢ We vragen je om steeds vooraf in te schrijven voor elke activiteit. 

Dit is belangrijk omdat zo: 

▪ Het aantal personen kan beperkt worden tot een veilig 

aantal 

▪ OKRA-Academie je bezoek kan voorbereiden om het 

veilig te laten verlopen 

▪ Contacten geregistreerd worden in functie van eventuele 

‘contact-tracing’ 



Ben je vergeten je in te schrijven, dan meld je je op de dag aan, 

maar dan kan het wel zijn dat we het maximum aantal deelnemers 

al bereikt hebben en dat je onverricht ter zake naar huis moet 

keren. Je loopt dan wel het risico dat er geen plaats is. 

 

➢ Breng steeds je mondmasker mee.  

 

➢ Respecteer de handhygiëne (wassen of ontsmetten van de handen). 

Gebruik de handgel bij het binnenkomen van de zaal om je handen 

te ontsmetten.  

 

➢ Blijf thuis wanneer je ziek bent of koorts hebt. Dit is zeer belangrijk. 

We willen het risico op besmetting beperken. 

 

➢ Hou steeds 1,5 meter afstand van elkaar en vermijd fysiek contact 

 

➢ Hoest en nies in de elleboog of in een papieren zakdoek.  

 

➢ Er worden geen dranken geserveerd. 

 

➢ Respecteer steeds de basisveiligheidsvoorschriften inzake Corona.   

 

  



In één oogopslag 

 

Blikvanger: 

19/10/2020  Het complot van Laken      Mechelen 

 

Cultuurforum: 

28/09/’20  Achter de schermen van het opleidingscentrum  

van de blindengeleidehond en van de  

bioboerderij      Koksijde 

04/10/’20  Naar de Musical Daens     Puurs 

10/01/’21  Nieuwjaarsconcert met receptie   Bornem 

 

Cursussen: 

Sep.-dec. ’20 Talen        Mechelen 

Okt.-nov.’20 Latijn herontdekken     Mechelen 

 

Reisreportages: 

05/10/’20  De Baltische Staten     Mechelen 

16/11/’20  Antartica       Mechelen 

 

Voordrachten: 

19/10/’20  Het complot van Laken     Mechelen 

26/10/’20  De Amerikaanse verkiezingen    Mechelen 

27/10/’20  Maatregelen bij het levenseinde   Oppuurs 

09/11/’20  De aarde is een draaiend bolleke   Mechelen 

24/11/’20  De verkeersregels in je buurt    Blaasveld 

 

 

  

 

➢ 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. 
 



SEPTEMBER 

 

➢ Achter de schermen van het opleidingscentrum van de 

blindengeleidehond in Koksijde en van de bioboerderij in 

Alveringem 

Tijdens een groepsbezoek neemt een gids je mee in het verhaal van pup 

tot blindengeleidehond. Hij legt uit hoe de blindengeleidehond zijn baasje 

veilig doorheen de wazige of onzichtbare buitenwereld moet loodsen. De 

hond moet leren rekening houden met de signalen en hindernissen die 

“zienden” spontaan registreren en onbewust volgen of uit de weg gaan. 

Na de presentatie volgt een demonstratie op ons opleidingsparcours. Na 

een driegangenlunch bezoek je het Warandehof. Tijdens de rondleiding 

krijg je het verhaal van de rabarberboerderij, die 2 jonge mensen met 

enthousiasme hebben opgericht. Je hoort het verhaal van het teeltplan 

van de groenten, de werkverdeling, de teeltwijze, de afzetkanalen en de 

lastenboeken.  

 

Bij deze activiteit moeten veiligheidshalve alle geldende coronarichtlijnen 

gevolgd worden. De deelnemers wordt gevraagd een mondmasker mee te 

brengen en te dragen waar nodig. Volg steeds de algemeen geldende 

richtlijnen. Passagiers ontsmetten hun handen bij elke opstap. Ze dragen 

een mondmasker op de bus (zelf mee te brengen). Iedereen behoudt zijn 

zitplaats op de bus. Passagiers mogen enkel via de achterste deur op- en 

afstappen. Het toilet op de bus is niet toegankelijk. De bus wordt zoveel 

mogelijk verlucht met verse buitenlucht. Contact met de chauffeur wordt 

vermeden of beperkt. Hou afstand bij op- en afstappen. Breng je handgel 

mee. 

 

Maandag 28 september 2020  

De bus vertrekt: 

- Om 7.30 u. – parking Goede Herder, Mechelsestwg. 331,  

St.-Kat.-Waver (grote gratis parking), ook een halte van bus 560 

(Mechelen-Lier) 

- Om 7.45 u. – op het Rode Kruisplein 

€70 OKRA-leden: €65;  

Voor 20 augustus inschrijven op het secretariaat. Wacht tot je je 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.  

  



 

OKTOBER  

 

➢ Naar de musical Daens – SLECHTS ENKELE PLAATSEN VRIJ 

De musical Daens neemt ons mee terug 

naar het Aalst van 1888. De bevolking 

werkt er onder erbarmelijke 

omstandigheden in de textielfabrieken: 

ze worden misbruikt en uitgebuit door 

de rijke fabrieksdirecteuren. Zo is de 

situatie die priester Adolf Daens, na een 

conflict met Bisschop Stillemans, 

aantreft wanneer hij terugkeert in zijn 

geboortestad Aalst. De plaatselijke industrieel heeft de helft van zijn 

arbeiders ontslagen en wordt gesteund door de voorzitter van de Katholieke 

Partij. Daens verzet zich tegen deze ontslagen en tegen de wantoestanden 

in de textielfabrieken. In zijn strijd krijgt Daens de steun van Nette, pas 

zeventien maar al kostwinner voor haar hele gezin. Ook de liberalen en de 

socialisten kiezen de kant van het volk. Eén van die socialisten is Jan De 

Meeter. Te midden van de sociale onrust en de barre levensomstandigheden 

ontstaat er een verboden liefde tussen het katholieke meisje en de 

doorwinterde socialist. Het leven en de boodschap van priester Daens zijn 

een inspiratiebron geworden voor elke nieuwe generatie.  

De rijdende tribunes en decors zorgen voor een unieke, nieuwe versie van 

deze succesmusical. De onvergetelijke beleving wordt gegarandeerd door 

het grootse speelveld, geweldige theatertechnieken en een systeem met 

hoofdtelefoons.  

Zondag 4 oktober 2020 om 14 u. - Puurs 

Prijs: € 76 OKRA-leden: 72 euro (bus + ticket) Best vooraf informeren 

naar de beschikbaarheid van de tickets.  

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

 

➢ Reisreportage: de Baltische staten – J.P. Demarsin 

De zingende revolutie, een mensenketting, 600 km lang, van Tallinn over 

Riga tot Vilnius. Zo konden Estland, Letland en Litouwen hun vrijheid 

terugwinnen in 1991. De historische centra van de drie hoofdsteden zijn 

UNESCO-werelderfgoed. Een reis door de drie Baltische Staten langs 

uitgestrekte velden en bossen en door de Nationale Parken. Een zoektocht 

naar cultureel erfgoed uit de verschillende periodes van de rijke 



geschiedenis. Zelfs de zwarte bladzijden van de Sovjettijd gaan we niet uit 

de weg. We belichten eveneens de tradities van etnische minderheden. De 

Baltische Staten, het ontdekken overwaard. 

Maandag 5 oktober 2020, 14 u. zaal Forum in de LindePoort (vroeger 

Volksbelang), Onder den Toren, 2800 Mechelen.  

€ 10; OKRA-leden: € 8, ter plaatse te betalen, inschrijven is aanbevolen. 

 

➢ Voordracht: het complot van Laken of de kapper die spion werd - 

Johan Op de Beeck 

Johan Op de Beeck brengt ons het verhaal 

van het complot van Laken, het verhaal van 

het Belgisch verzet tijdens de oorlog. Met de 

Mechelse kapper Jef Van Hoof geeft hij een 

gezicht aan de naar schatting vierhonderd 

Belgische geheimagenten. Hoe kon die man 

dat toch doen? Hoe kwam hij zelfs in 

contact met de koning? In de oorlogsjaren 

deden sommige mensen dingen, waar wij in 

onze stoutste nachtmerries niet van durven 

dromen, en dit uit vaderlandsliefde.  

Maandag 19 oktober 2020 - 14 u. zaal 

Forum in de LindePoort (vroeger 

Volksbelang), Onder den Toren, 2800 

Mechelen.  

€ 10; OKRA-leden: € 8, ter plaatse te 

betalen, inschrijven is aanbevolen. 

 

➢ Cursus: ‘Latijn herontdekken’ – Guido Blomme, oud-leraar Latijn  

Denk je soms nog eens terug aan de 

lessen Latijn? Dan kunnen de korte 

lessenreeksen ‘Latijn herontdekken’ 

je misschien wel bekoren. Laat je niet 

meteen afschrikken: er wordt geen 

grondige grammaticale kennis 

verwacht; er wordt niet verwacht dat 

u 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 thema van deze reeks is: De filosoof en de keizer.  

We lezen teksten van Tacitus (over Nero) en van Seneca. Tacitus is een 

briljant verteller die vooral geïnteresseerd is in de psychologie van zijn 

personages. Dat maakt zijn werk bijzonder boeiend. Seneca was een 

tijdlang leermeester en raadgever van Nero. Een onmogelijke opdracht voor 

een filosoof die er heel andere waarden op nahield.  

 

We gebruiken het handboek: De filosoof aan het hof van de keizer, passages 

uit Seneca en Tacitus, uitgegeven door Hermaion. Het rijk geïllustreerde 

boek kost €20 en bestel je het liefst bij de uitgever (www.hermaion.nl) of 

bij de lesgever vóór 1 oktober.  

 

Data: Herfst 2020: 

16, 23 en 30 oktober 

13,20 en 27 november 

 

Lente 2021: 

26 februari 

5, 12, 19 en 26 maart 

2 april, telkens van 9.30 u tot 11.30 u 

 

Plaats: Olivetenhof, Olivetenvest 32, 2800 Mechelen 

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

handboeken Latijn. 

€50, OKRA-leden: €45  

Voor 1 oktober inschrijven op het secretariaat. Wacht tot je je 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: de Amerikaanse verkiezingen – Bart Kerremans, 

hoogleraar KU Leuven 

Trumps overwinning in de 

Amerikaanse 

presidentsverkiezingen van 

2016 kwam voor de meesten 

totaal onverwacht. Met een 

president die door een 

aparte combinatie van 

kiezers werd verkozen en 

met een opvallende 

persoonlijkheid kregen we 

een onconventioneel presidentschap, een presidentschap dat de grenzen 

van de presidentiële macht voortdurend aftast en uitdaagt en dat de 

traditionele politieke breuklijnen doorbreekt. Een presidentschap ook dat 

een belangrijk deel van de Republikeinse beleidsagenda heeft weten te 

realiseren. Kan deze president de test van de kiezer (opnieuw) doorstaan 

of hebben de Democraten hier een antwoord op dat Amerika voldoende kan 

bekoren? We zoeken het antwoord door een kijk in dit presidentschap, de 

kiezers achter Trump en het Democratische antwoord in de strijd om het 

Witte Huis in 2020. 

Maandag 26 oktober 2020 - 14 u. zaal Forum in de LindePoort (vroeger 

Volksbelang), Onder den Toren, 2800 Mechelen.  

€ 10; OKRA-leden: € 8, ter plaatse te betalen, inschrijven is aanbevolen. 

 

➢ Maatregelen bij het levenseinde - Philippe Potvin, gastro-

enteroloog  

Wie denkt er niet na over de laatste levensfase? Wat kunnen we doen? 

Waarover moeten we nadenken? Philippe Potvin schetst ons de situatie en 

laat ons kennismaken met laatste wilsbeschikking, stervensbegeleiding en 

euthanasie.  

Dinsdag 27 oktober 2020, Parochiecentrum, Oppuursdorp 15 te 2890 

Oppuurs, 14 u. 

€ 8, OKRA-leden € 6 

Ter plaatse te betalen, inschrijven is aanbevolen. 

  



NOVEMBER 

 

➢ Voordracht: de aarde is een draaiend bolleke: zeker weten? – 

Peter Vereecke 

De wetenschap leert ons dat we wonen 

op een roterende bal, die ook nog eens 

rond de zon draait en rond het 

melkwegstelsel en dit allemaal aan 

ongelooflijke snelheden. Maar welke 

bewijzen hebben we daarvan? Wat 

zeggen de feiten? Meer en meer mensen 

beweren dat de aarde ‘plat’ is. Wat 

bedoelen ze daarmee? 

Hebben ze toch gelijk en heeft men ons 

de laatste 500 jaar verkeerd dingen 

voorgehouden? Op een humoristische 

manier brengt Peter Vereecke je langs een verkenningstocht waarbij heel 

wat de revue passeert: astronomen & filosofen, Nasa en ruimtevaart, 

mythologie & bijbel, oude kaarten en poolexpedities, Vaticaan en 

Jezuïeten. 

Maandag 9 november 2020, 14 u. zaal Forum in de LindePoort (vroeger 

Volksbelang), Onder den Toren, 2800 Mechelen.  

€ 10; OKRA-leden: € 8, ter plaatse te betalen, inschrijven is aanbevolen. 

  



➢ Reisreportage: Antarctica - Edgard Jespers 

Antarctica, het vijfde grootste continent is het werelddeel rond de zuidpool 

van de aarde. Het is groter dan Europa en Oceanië. Antarctica wordt 

omringd door de Atlantische-, Indische- en de Grote Oceaan. Het is bijna 

volledig bedekt met een ijskap en het is het koudste gebied op aarde. Van 

al het ijs op de wereld ligt 90% op Antarctica. De ijskap is gemiddeld 2200 

m dik en 4776 m op de dikste plaats. Het hoogste punt is Mount Erebus 

(3794m), een stratovulkaan. Het is ook de plaats op onze wereldbol waar 

tot op vandaag enkel vrede en wetenschap heeft geheerst. Een plek waar 

de natuur zich heeft ontwikkeld zonder enige tussenkomst van de mens.  

Maandag 16 november 2020, 14 u. zaal Forum in de LindePoort 

(vroeger Volksbelang), Onder den Toren, 2800 Mechelen.  

€ 10; OKRA-leden: € 8, ter plaatse te betalen, inschrijven is aanbevolen. 

 

➢ De verkeersregels in je buurt – Frank Van Leeuwen 

Verkeer in Vlaanderen wordt steeds drukker en complexer. Het is niet 

makkelijk om op de hoogte te zijn en te blijven van alle verkeersregels. 

Frank Van Leeuwen staat stil bij de belangrijkste verkeersborden, 

wegmarkeringen en verkeersregels in je buurt. Concrete lokale situaties 

staan centraal. Ken je de verkeerstekens? Ken je de bevelen van een 

bevoegd persoon? Waar moet ik rijden? Hoe zit het met de voorrang? 

Allemaal aspecten die zeker aan bod komen in deze workshop speciaal 

aangepast voor senioren.  



Dinsdag 24 november 2020, 14 u. Parochiaal Centrum, 

Mechelsesteenweg 236, 2830 Blaasveld 

€ 8, OKRA-leden 6 

Ter plaatse te betalen, inschrijven is aanbevolen. 

 

➢ Kijken naar kunst: bezoek aan de expo “Kinderen van de 

Renaissance” in het Hof van Busleyden 

Op maandag 30 november was er een lezing van ca 1 uur voorzien met 

aansluitend een rondleiding met gids aan deze tentoonstelling. Door de 

COVID-19 situatie heeft men beslist om deze uit te stellen naar 2021. 

OKRA-academie Regio Mechelen stelt dit dan ook uit naar het voorjaar 

2021.  We houden je op de hoogte van de nieuwe datum.  

 

JANUARI 

 

➢ Nieuwjaarsconcert en -receptie 

 
David Ramael, dirigent en artistiek leider van het strijkorkest Boho Strings 

en sopraan Tineke Van Ingelgem brengen een programma met muzikale 

parels die in Wenen -de muziekwereldstad- werden gecomponeerd. 

Tijdens (On)bekend Wenen brengen ze licht klassieke muziek en aria’s 

van bekende en minder bekende Oostenrijkse componisten waaronder 

Robert Fuchs, W.A. Mozart, Franz Lehar en Johann Strauss. Muziek van 

Oostenrijkse componisten behoort tot op de dag van vandaag nog steeds 

tot de meest beluisterde en meest gespeelde muziek in concertzalen en op 



klassieke podia. 

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

Presentatie: Warre Borgmans 

Zondag 10 januari 2021, 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.  



 

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. De talen aangeduid met een sterretje in de 

tabel zullen 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  

14 september 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 najaar 2020 (2de 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: Greet Scheers 
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