Wil jij samen met 150 000 OKRA-leden
de grootste ouderenbeweging
nog sterker maken?

JE LIDGELD HEB HEB JE ZO TERUG VERDIEND!
Een OKRA-lidmaatschap kost 26 euro per jaar; een
gezinslidmaatschap kost je 43 euro. Bewoners van een
woonzorgecentrum en hun partners kunnen lid worden
voor 11 euro per jaar. Voor 8 euro per jaar extra ben je
lid van OKRA-SPORT+

een bruisende organisatie
waarin ontmoeting
en ontspanning
centraal staan
!

Vul onderstaand formulier in en bezorg het aan
OKRA, Haachtsesteenweg 579, 1030 Schaarbeek.
Of ga naar www.okra.be en voor je het weet behoor
je tot onze grote OKRA-beweging!
Meer info op 02/246 44 41 of via info@okra.be.

Naam:
Voornaam:
Adres:
Postcode:
Gemeente:
Tel/gsm:
Geboortedatum:
E-mailadres:

Voor meer informatie: 02 246 44 41 of mail naar info@okra.be
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Word lid!
van de grootste vereniging
voor 55-plussers in Vlaanderen en Brussel.

ONTDEK DE WERELD VERAF EN DICHTBIJ!
Een prachtig aanbod aan reizen in
binnen- en buitenland, met leeftijdsgenoten én OKRA-reisbegeleiders.

CULTUUR EN EDUCATIE MET OKRA!

Voordrachten, cursussen, computeropleidingen, filmfora, museabezoek,
optredens, kunstateliers...
Voor elk wat wils!

ONTDEK DE VOORDELEN VAN
JE LIDMAATSCHAP!
•
•

PLEZANT BEWEGEN MET OKRA-SPORT+

•
Al gehoord van KanJam? Of wandelvoetbal?
Ontdek het rijke aanbod aan sportieve
•
activiteiten: lijndans, fietsen, wandelen,
petanque, kubb, badminton...
•

OKRA DRAAGT ZORG EN KOMT OP VOOR JOU!
Premies, subsidies, uitkeringen... OKRA
helpt je graag op weg! OKRA komt ook
op voor betere pensioenen, goede
mobiliteit, betaalbare woningen...
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•

Activiteiten, reizen, educatief
aanbod, zingeving...
Informatie over inkomen, pensioen,
zorg, mobiliteit...
Maandelijks OKRA-magazine, reisbrochures, zorgmagazine...
Evenementen, expo, concerten...
aan speciaal OKRA-tarief
Ledenkorting op energiefactuur
Elegant, VAB,...
Talrijke voordelen enkel geldig in
combinatie met het bonnenboekje (Center Parcs, Hubo, ....)

Vrienden voor
het leven!
Je kan zeer veel beleven en ontdekken met
OKRA. Maar het allerbelangrijkste is het
plezier, de vriendschap en de ervaringen die je
deelt. Omdat je het samen doet, beleef je het
dubbel en dik. Je kan daarvoor terecht in een
van de 1000 plaatselijke groepen. Je vindt er
gegarandeerd vrienden voor het leven.
Wist je trouwens dat het vrijwilligers zijn die
OKRA dragen? Zij organiseren alle activiteiten
en zorgen voor een warme plek waar ook
jij je thuis kan voelen. Helpende handen
zijn trouwens welkom dus laat zeker aan je
plaatselijke groep weten dat je jouw steentje
wil bijdragen.
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