
BELANGRIJK!!
• Voor de films is het niet nodig om vooraf in te schrijven!
• Voor de voordrachten is het wenselijk om vooraf in te schrijven. Dan kan het ontvangende trefpunt zich beter voorbereiden.
• Voor alle andere programma’s is het verplicht om vooraf in te schrijven via het eigen trefpunt of via het secretariaat in Oostende.

Donderdag 20 oktober 2022 om 14 uur
Kursaal, Westhelling 12, 8400 Oostende

De Mooiste Melodieën van de Lage Landen
66 euro, 40 euro voor OKRA-leden

Een prachtig programma met De 
Romeo’s, Lindsay, Sergio, Michiel De 
Meyer en Martijn Claes als Bruurs én 
Margriet Hermans. Er wordt ook een 
verrassingsoptreden voorzien!

Vrijdag 21  oktober 2022 om 14 uur
OC Albatros, Staatsbaan 241 D, 8610 Zarren (Kortemark)

Krista Bracke, Mijn leven op stelten
10 euro, 6 euro voor OKRA-leden

Krista Bracke was op 
Radio 1 producer en een 
bekend presentator. Maar 
in 2009 is ze op sterven 
na dood, omdat een 
leger streptokokken haar 
lichaam probeert over te 
nemen.
Ze ging door een hel, maar 
een groep sterke en straffe 
mensen wou haar nog niet 
laten gaan. Met succes, al 
draagt ze de sporen van het 
zware gevecht dat ze heeft 
geleverd: voortaan gaat ze 
door het leven met twee 
onderbeenprothesen , 
een halve rechterhand, 
een chronische 
longaandoening en een 
immuun-defect. Of om 

het met de woorden van Krista zelf te zeggen: “Ik heb zo veel 
geluk gehad.”
In ‘Mijn leven op stelten’ vertelt Krista Bracke over de strijd 
die ze heeft geleverd om met de beperkingen van haar 
nieuwe leven om te gaan. Om opnieuw een evenwicht te 
vinden in haar bestaan als mama van twee zonen. Om haar 
grenzen telkens weer een beetje te verleggen, want ze kan 
weer stappen, zwemmen, fietsen, autorijden en ja zelfs, tango 
dansen. 

Zondag 23 oktober 2022 om 14.45 uur
Stadsschouwburg, Schouwburgplein 14, 8500 Kortrijk
300 m van het station – begeleiding voorzien vanaf 

 het station 
Musical - Oliver
25 euro, 22 euro voor OKRA-leden, 20 euro voor 
kleinkinderen van OKRA-leden (jonger dan 18 jaar)

Met ‘Oliver Twist’ (1838) protesteerde 
Charles Dickens (1812 – 1870) tegen de 
wantoestanden van zijn tijd. Deze tiener 
is geen schobbejak, geen belhamel maar 
het lot keert zich onherroepelijk tegen 

hem. Een armenhuis, doelwit van pesterijen, uitbuiting, e.a. 
Met ‘Oliver’ brengt het Koninklijk Kortrijks Lyrisch Toneel in 
een regie van Carlos Decoene deze alom gekende klassieke 
musical terug tot leven. 

Maandag 7 november 2022 om 14.15 uur
CC Kruispunt, Maria Doolaeghestraat 2,
8600 Diksmuide

Film  - All Of Us
5 euro, 4 euro voor OKRA-leden

Huisvrouw Cathy heeft nog maar enkele 
maanden te leven en komt terecht in 
een zelfhulpgroep van ongeneeslijk 
zieke patiënten. Deze groep wordt 
geleid door therapeute Els, die zich in 
een volle midlifecrisis bevindt. In plaats 
van dat Cathy haar familie over haar 

toestand inlicht, komt ze met een plan. Samen met de leden 
van de praatgroep begint ze haar toekomstplannen en die 
van haar medepatiënten vorm te geven.

Dinsdag 15 november 2022 om 14 uur
Dienstencentrum De Zonnebloem, 

 Zuidstraat 67, 8630 Veurne
Wim Bovens - Roofvogels in onze streken
10 euro, 6 euro voor OKRA-leden

Roofvogels spreken tot ieders verbeelding 
en zijn het symbool van vrijheid en kracht, 
maar zijn deze vogels ook bij ons te zien? 
Uiteraard wel, en meer dan je denkt, maar 
je moet een arendsoog hebben om ze te 

zien en te herkennen. Onze spreker van Natuurwerkgroep 
De Kerkuil, Wim Bovens, heeft al jaren een passie voor deze 
vogels en komt met duidelijke, zelf genomen foto’s, vertellen 
over de soorten die je in onze streken kan zien. 
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PROEF, ERVAAR, ONTDEK EN FEESTPROEF, ERVAAR, ONTDEK EN FEEST
IN BIERKASTEEL VANHONSEBROUCK !

BEZOEKERSCENTRUM: Rondleiding met gids dagelijks om 10u30, 14u30 & 16u30

MICHELLES PUB & BRASSERIE:  Onze bruine kroeg is telkens open van 11u30 tot ...

BIERBOETIEK: Koop al onze speciaalbieren en gadgets dagelijks van 10u00-18u30

EVENTLOCATIE: Zalen voor 16 tot 300 personen voor trouw- of bedrijfsfeesten
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3 Dinsdag 22 november 2022 om 14 uur
OC De Gildezaal, Schoolwegel 5, 

 8610 Handzame (Kortemark)
Quiz van het streekpunt
Deelname: 10 euro per groep.

Een gezellige, ontspannende namiddag voor mensen die hun 
kennis eens willen testen. Je schrijft je in groepjes van 3 à 4 
personen in. Meerdere groepjes per trefpunt zijn toegelaten. 
Acht rondes van telkens 10 vragen; de onderwerpen zijn zeer 
uiteenlopend. Tussendoor krijg je nog twee ‘tafelrondes’ op 
te lossen! Drank is er beschikbaar om je inspiratie op peil 
te brengen!
Inschrijven tegen uiterlijk 14 november 2022 via het 
plaatselijke OKRA-trefpunt of het OKRA-secretariaat in 
Oostende!

Maandag 5 december 2022 om 14 uur
De Caproen, Breendonklaan 2A, 8450 Bredene

Pieter Boussemaere - Eerste hulp bij 
klimaatverwarring
10 euro, 6 euro voor OKRA-leden

Pieter Boussemaere is docent 
geschiedenis en klimaat aan de 
Hogeschool VIVES in Brugge en is 
al jaren een veelgevraagd spreker. 
In 2018 verscheen zijn boek ‘Tien 
klimaatacties die werken.’ 
Aan de hand van zes vragen brengt 
‘Eerste hulp bij klimaatverwarring’ je 
de essentie van de klimaatkwestie 
bij. Want ondanks de vele media-

aandacht bestaat nog veel verwarring over dit onderwerp. 
Zonder twijfel zal dus ook jij tot nieuwe en zelfs onverwachte 
inzichten komen. Ontdek hoe warm/koud het vroeger 
was en waarom de huidige opwarming uitzonderlijk is. 
Ontdek waarom onderwijs rond de klimaatopwarming een 
dringende noodzaak is. Ontdek wat ons de komende jaren te 
wachten staat en leer het klimaatakkoord van Parijs op een 
correcte manier in te schatten.
Het publiek wordt tijdens de lezing actief betrokken via 
vraagstelling, het samen opbouwen van redeneringen en het 
maken van licht verteerbare oefeningen. Er wordt tijdens de 
lezing zoveel mogelijk gebruik gemaakt van beeldmateriaal 
en videofragmenten om de aantrekkelijkheid te verhogen. 
Het is de bedoeling om het ‘grote’ verhaal te vertellen, maar 
dan wel  doorspekt met anekdotes die het geheel levendig 
houden. Discussie is uiteraard mogelijk, maar het is niet 
de bedoeling om dieper in te gaan op ‘details’ die dit grote 
verhaal in de weg staan. 

Dinsdag 17 januari 2023 om 14 uur
OC Horizon, Maria Doolaeghestraat 13A,  

 8600 Diksmuide
Peter Vereecke – Edith Piaf
10 euro, 6 euro voor OKRA-leden

Hoewel meer dan 100 jaar geleden 
geboren prikkelt de naam van Edith 
Piaf nog steeds de verbeelding en 
de harten van heel veel mensen. Hoe 
komt dat? 
Haar gestalte was klein, haar leven 
kort en haar amoureuze relaties talrijk. 

Haar leven begon op de straat, maar ze werd een ster op het 
wereldtoneel. Toen ze stierf was ze pas 47 jaar, maar haar 
kaars had zo intens gebrand dat ze er dubbel zo oud uitzag.
Hoe zijn haar leven, carrière en zoektocht naar liefde 
verlopen? Een intrigerend en inspirerend overzicht doorheen 
haar grote drama’s, vele tegenslagen en kleine mirakels. 
Veertien van haar beste chansons passeren de revue. 
Bereid je dus voor op een romantische namiddag.

Zondag 22 januari 2023 om 14.45 uur
Stadsschouwburg, Schouwburgplein 14, 8500 Kortrijk
300 m van het station – begeleiding voorzien vanaf 

 het station 
Nieuwjaarsconcert 
25 euro, 22 euro voor OKRA-leden

Schitterend nieuwjaarsconcert met oa. Ann 
De Winter, Stefaan Vandenbroucke, Nicola 
Vigna, Mirjana Decock, Frederik Arie en Bart 
Snauwaert …

Maandag 6 februari 2023 om 14.15 uur
CC Kruispunt, Maria Doolaeghestraat 2, 
8600 Diksmuide

Film –  Licorice Pizza
5 euro, 4 euro voor OKRA-leden

Het jaar is 1973, Gary is 15, en hij 
heeft net de tien jaar oudere Alana 
(Alana Haim) leren kennen. Zij 
lacht zijn avances weg, maar is ook 
gecharmeerd door zijn branie en het 
respect waarmee hij haar behandelt.

De plagerige chemie tussen Alana en Gary is pure filmmagie. 
Meer nog dan de onwaarschijnlijk hilarische situaties waarin 
ze samen verzeild raken, is het hun atypische band – ergens 
tussen vriendschap en liefde, ontzag en irritatie – die blijft 
boeien. Dat ze zo’n mismatch zijn, maakt hen fascinerend. 
Niets zo oninteressant als twee mensen die overduidelijk 
voor elkaar gemaakt zijn.

Dinsdag 14 februari 2023 om 14 uur
Zaal De Burcht, Markt 3, 8470 Gistel

Nele Devoogdt - Oedeem, een weinig 
gekend, maar veel voorkomend probleem!

Bespreking van het voorkomen en de 
behandeling ervan.
10 euro, 6 euro voor OKRA-leden

Nele Devoogdt doceert aan KU Leuven, 
waar zij ook coördinator is van het 
Centrum voor Lymfoedeem. In haar 
uiteenzetting omschrijft zij een oedeem 

als een zwelling die op verschillende plaatsen op het 
lichaam kan optreden: van de armen of benen, maar ook 
van de romp.  Zij gaat in op de oorzaken ervan, o.a. door 
het minder goed werken van het lymfestelsel. Het gevolg 
is dat water en afvalproducten zich opstapelen in de huid 
en het onderhuidse weefsel en dat er zwelling optreedt. Bij 
langdurige aanwezigheid van deze zwelling gaat de persoon 
met het oedeem minder goed functioneren. Daarom is 
een goede preventie en behandeling van het oedeem via 
huidzorg, bewegen en compressietherapie erg belangrijk.

Zaterdag 11 maart 2023 om 14.30 uur
Koninklijk Museum voor Midden- 

 Afrika (Tervuren)
Deelname: 55 euro (busvervoer + middagmaal + toegang + gids) 
Verplaatsing per autocar vanuit Diksmuide station + 
busparking Oostende.
Inschrijven vóór 23 februari – er volgt nog een aparte flyer
Een ervaren gids laat je kennismaken met diverse Centraal-
Afrikaanse samenlevingen en illustreert hun enorme erfenis 
met (kunst)historische objecten zoals maskers, beelden en 
gebruiksvoorwerpen.
Ook de vele talen en diverse vormen van kennisoverdracht 
en communicatie uit deze regio komen uitgebreid aan bod. 
Daarnaast wordt natuurlijk ook het  koloniale 
verleden verkend - een beladen thema uit de Belgische en 
Centraal-Afrikaanse geschiedenis - dat de gids gebruikt om 
jullie aan te zetten tot duurzaam en mondiaal denken.
De gids staat tijdens de rondleiding regelmatig stil bij werken 
en installaties van hedendaagse Afrikaanse kunstenaars die 
zich in het museum bevinden en die elk op unieke wijze in 
dialoog treden met het koloniale verleden. 

Donderdag 16 maart 2023 om 14 uur
Feestzaal, Zeelaan 21, 8660 De Panne
(bereikbaar met de tram – grote gratis   

  parking op het Koningsplein – 250 m)
Leen Persijn – Angélique
10 euro, 6 euro voor OKRA-leden

Angélique is het verhaal van een ouder 
wordende vrouw die als jonge kloosterzuster 
naar het toenmalige “Belgisch Congo” 
getrokken was. Toen ze begin jaren zestig 
in België terugkeerde was ze allesbehalve 
ongeschonden; zij trad uit het klooster. En nu, 

zoveel jaren later, leeft ze met haar hebben en houden in 
opvanghuizen.

Zondag 19 maart 2023 om 14.45 uur
Stadsschouwburg, Schouwburgplein 14, 8500 Kortrijk
300 m van het station – begeleiding voorzien vanaf

 het station 
Operette – De Lustige Weduwe 
25 euro, 22 euro voor OKRA-leden

De kaskraker ‘De Lustige Weduwe’ is 
een operette van Franz Lehar. Het is 
een dolle komedie over de rijke, jonge 
weduwe Hannah in Parijs. Je kan er 
bruisende aria’s, meeslepende ritmes 
en een wervelend verhaal verwachten. 

In de hoofdrollen zie je o.m. Ann De Winter, Stefaan 
Vandenbroucke, Elsi Spanoghe, e.a. Ronny Delombaerde is 
de dirigent en je kan er ook genieten van het ballet van Rose 
d’Ivry uit Oostende.

Zaterdag 8 april 2023 om 20 uur
De Spil, Hippoliet Spilleboutdreef 1, 8800 Roeselare

Bart Van Loo –  
Vertelvoorstelling: De Bourgondiërs
19 euro, 16 euro voor OKRA-leden

“Waar komen we vandaan?” 
Om die vraag te beantwoorden, 
doorkruist Bart Van Loo de 
middeleeuwen. Hij neemt ons 
op sleeptouw langs brandstapels 
en banketten, de pest en 
riddertoernooien, Jeanne d’Arc en 

Filips de Goede. Een historische rollercoaster die eindigt bij 
het ontstaan van de Lage Landen. Verwacht je aan humor en 
spanning, anekdotiek en inzichten, kortom een wervelende 
brok cultuurgeschiedenis. Met zijn boek ‘De Bourgondiërs’ 
schreef Bart Van Loo een ongeziene voltreffer: meer dan 
270.000 verkochte exemplaren, lyrische recensies en één 
van de best beluisterde podcasts uit de Lage Landen.

Dinsdag 25 april 2023 om 14 uur
CC De Branding, Populierenlaan 35, 8430 Middelkerke

Lenteconcert - Chanson d’Amour
door Bart Verhelle & Dario Yserbyt
15 euro, 10 euro voor OKRA-leden (koffie en gebakje 
inbegrepen)

We maken onze eigen tour 
de France en verwennen het 
publiek langs de kant met 
chansons van eerste categorie 
en onvergetelijke melodieën. U 
voelt zich nadien als … God in 
Frankrijk. Of vrij vertaald: Tous 
les plus célèbres chanteurs de 

la France: Aznavour, Bécaud, c’est merveilleux!
Et partout, les jolies fleurs qui dansent: Edith Piaf, Dalida, 
Mireille Mathieu...

NAJAAR 2023

Donderdag 19 oktober 2023 om 14 uur
Zaal Scora, Lekestraat 1A, 8433 Schore (Middelkerke)

Manu Adriaens - De waterski’s van Pastoor Munte

Donderdag 26 oktober 2023 om 14 uur
Kursaal, Westhelling 12, 8400 Oostende

De Mooiste Melodieën van de Lage Landen

Maandag 6 november 2023 om 14.15 uur
CC Kruispunt, Maria Doolaeghestraat 2, 
8600 Diksmuide

Film - Mjolk

Donderdag 16 november 2023 om 14 uur
OC Markthuis, Markt 11, 8650 Houthulst

Ilse Landuyt – De geschiedenis van de kus

Donderdag 23 november 2023 om 14 uur
OC Walnes, Iepersteenweg 2, 
8600 Woumen (Diksmuide)

Quiz van het streekpunt

Donderdag 7 december 2023 om 14 uur
Parochiezaal Vuurtoren, Thomas Vanloostraat 32, 

      8400 Vuurtorenwijk (Oostende)
Michael Portzky - Mentale veerkracht bij senioren
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