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TREFPUNT VOOR 55-PLUSSERS vzw

Het bestuur von OKRA wenst olle leden
een zo?geloze, zonníge vokontie
en Prettige Gentse Feesten.

Het bureel is gesloten vanlT juli tot en met 20 augustus.
We zljn opnieuw te bereiken vanaf maandag 22 augustus op het bureel E. Van
Beverenplein 4 Gent op maandag Yan 9.30 u. tot 11.30 u. Heb je een dringende
mededeling, dan kan je steeds bij één van onze bestuursleden terecht. De telefoonnummers en
mailadressen vind je op het jaarprograÍnma.

TE ONTHOUDEN DATA:
Gentse feesten

Het aperitiefconce rt met Koen Crucke en Luk De Bruyker gaat niet door. Op 19 juni
was alles al volzet. Onze penningmeester zal iedereen, die reeds betaalde voor deze

Priis:

5,00 € ( ter plaatse te betalen - niet

__-qIi-)L-»F)*lP:-?.§F-ry-9:-P-r-»*19-:L-5-F3rr--?-o:r.
Vertrek

Poel:08.15 uur
Burggravenlaan: 08.30 uur

Prijs: 43,00 €

Dit jaar vindt de verbondsbedevaar4 plaats in de Sint-Medarduskerk in Wervik. De
eucharistieviering start om 10:30 u. De huidige kerk dateert uit de 14de eeuw en werd
voltooid omstreeks 1440. Ze bevindt zichaande Leieboorden, net aan de Frans-Belgische
grens. De aartshertogen Ahrecht en Isabella schreven in 1608 dat er in het graafschap
Vlaanderen geen mooier bedehuis te vinden was. Deze monumentale, gotische kerk is de
stille getuige gebleven van de bloeiperiode onder de Bourgondische hertogen. Architect Huib
Hoste schreef in 1953 dat 'de Sint-Medarduskerk mag vermeld worden als een minder
bekende, ja bijna onbekende parel aan de vele die de architectuurkroon van West-Vlaanderen
versieren'. Sedert 1964 is het gebouw eenbeschermd monument. Sinds de grondige
buitenrestauratiewerken die werden afgerond lu:r2012, schittert de kerk opnieuw in haar volle
glorie.
Ook het interieur van de kerk is een bezoekje waard. Het hoogaltaar en de prachtige
preekstoel uit 1693 pronken in de kerk. Daarnaast telt Sint-Medardus tal van
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Na de viering rijden we naar Menen voor het middagmaal bestaande uit een driegangenmenu,
soep. stoofulees en gebak.
Na het middagmaalrijden we richting
Rijsel.
Deze Noord- Franse stad heeft een
uitgestrekte Grand Place. [euke terrasjes
en rvinkels. De gids van Begonia Reizen
zal met ons een lvandeIing maken in lret
mooie centrurm. Daarna hebben \,\'e nog
i,r,at vrije tijd en om 17.30 u. keren r.v'e
terug naar Gent. \\'ie minde r mobieI is.
kan op de Grand P lace van een terasje
gen lete n.

Aon de moedíoe stoppers
Niet vergeten: 6 juli gaan we naar Het

Leen.

Verzamelen op de parking Clayes Boui.iart in Mariakerke om 14:00u.

Het is een boswandeling van 6,5 km.

Onze daguitstap gaat door op donderdag 24 augustus.
Plaats enprogramma wordt meegedeeld via mail of telefonisch.

Vele wandelgroeten

Willy
Verantwoordelijken voor deze activiteit: Willy WillaeÉ tel.09 226
2
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