Bijlage Okra magazine van september 2020
Okra Gent centrum
E. Van Beverenplein 4 9000 Gent
Bureel open op dinsdag van 9:30 tot 11:30
 0498 72 78 76
vdk BE51 8900 1408 7562
Bezoek ook eens onze website
www.okra-gent.be

TE ONTHOUDEN DATA
Gegidst bezoek aan het Guido Gezellekwartier in Brugge 3 september
Samenkomst in de inkomhal van het St. Pieterstation om 9:45, trein vertrekt 10:02
Iedereen zorgt zelf voor zijn treinticket. Mondmasker aan!
Prijs: 20€ (gids en dagschotel, dranken niet inbegrepen)
Boottocht op de Leie 19 september
Samenkomst 12:00 aan de Benelux op de Recollettenlei, inschepen voor 12:45
Prijs: 40€ (boottocht en koude schotel, dranken zijn voor eigen rekening).
Mondmasker aan!
Gegidste wandeling op de Muide 28 september
Samenkomst 13:45 halte Tolpoort op lijn 4
Prijs 5€ (gidst en drankje na de tocht)
Inschrijven kan nog tot 22 september. Maximum 20 deelnemers. Mondmasker aan!
SPELNAMIDDAG 14 september 14:30 café van het parochiaal centrum.
Mondmaskers verplicht. INSCHRIJVEN noodzakelijk.
FILM IN DE SPHINX
Vanaf september gaan de seniorenfilms weer van start. Om alles corona veilig te
houden zijn slechts 80 mensen toegelaten.
- Tickets op voorhand kopen
- Mondmaskers in de gangen en de zalen
- Overal anderhalvemeter regel respecteren
- Links en rechts van je 2 zitplaatsen vrij laten
3 september 14:00 Effacer l’historique
Drie buren voelen zich gevangen in een wereld waarin iedereen vasthangt aan zijn
smartphone. Samen besluiten ze de strijd aan te gaan met de tech-giganten. Deze
Frans-Belgische komedie won de Zilveren Beer op de Berlinale.
1 oktober 14:00 The personal History of David Coperfield
Een drama gebaseerd op Dickens’ semi autobiografische roman, waarin David
Copperfield probeert te ontsnappen aan zijn sinistere stiefvader om eindelijk de
hoofdrol in zijn eigen levensverhaal te vertolken.

ACADEMIE
Na 5 maand gaan we voorzichtig weer van start. Om te garanderen dat de lezingen
op een veilige en aangename manier verlopen, is het aantal plaatsen in de zaal
beperkt. Inschrijven is dan ook verplicht voor elke lezing.
Dit kan bij de voorzitter van academie Gent Ulrich Garriau, bij voorkeur via e-mail:
ulrich.garriau@gmail.com of op het nummer 0496/40 14 26 (niet in het weekend).
Zo zijn we zeker dat er zich niet te veel mensen tegelijk in de zaal bevinden, en
kunnen we indien nodig iedereen bereiken. Uiteraard volgen wij alle maatregelen van
de overheid op, wij vragen dan ook voldoende afstand te houden en een
mondmasker te dragen bij het binnenkomen.
Onze wandeling rond Willem I zal ook doorgaan met veiligheidsmaatregelen. Deze
uitstap is reeds volzet, wie ingeschreven is, ontvangt nog meer info. De uitstap naar
Film Fest Gent wordt geannuleerd.
Alexander von Humboldt, wereldreiziger en wetenschapper. Geert Vanpaemel,
hoogleraar wetenschapsgeschiedenis KU Leuven
15 september 14:30 – 17:00 Zaal De parel Overwale 3 9000 Gent
Alexander von Humboldt was een Duitse natuurkundige en ontdekkingsreiziger. Hij
legde de grondslag voor wetenschappelijke disciplines als de fysische geografie en
de meteorologie. Hij was daarnaast ook begaan met thema’s als milieu en slavernij.

SPORT
WANDELEN
10 september: Vinderhoutse groenpool, oranje wandeling.
We komen samen om 14:00 op de parking van Claeys Bouüaert. De wandeling start
aan het Leeuwenhof en is ongeveer 7 km lang. We wandelen grotendeels door open
terrein via veldwegen. Goed schoeisel is aangeraden. Na de wandeling gaan we
drinken naar café De Boer (rechtover de kerk van Mariakerke)
1 oktober: Lowandeling Lievegem, deelgemeente Lovendegem
Een wandeling van ongeveer 7 km langs rustige wegen. Natuurwandeling, sommige
delen kunnen nogal modderig zijn.
We verzamelen om 14:00 op de parking van het Parochiaal centrum in de Maïsstraat
(achter de blauwe poort)
Omdat de mensen in dit stukje Lovendegem blijkbaar niet op café gaan komen we
eerst terug naar het parochiaal centrum en kunnen dan daar iets drinken.
KUBB
17 september 14:30. Verzamelen aan het café van het parochiaal centrum
Maïsstraat
Omdat we altijd iets gaan drinken hebben we dus altijd een mondmaskertje bij.

HERFSTONTMOETING 6 OKTOBER
Wat is er leuker dan elkaar ontmoeten bij een lekkere maaltijd? Spijtig genoeg
moesten we dit jaar alle etentjes afzeggen. Goed nieuws dit keer! We organiseren
een herfstontmoeting 2.0 met een middagmaal en een optreden in zo veilig mogelijke
omstandigheden.
PROGRAMMA
11:15 welkom met een glaasje wijn
12:00 middagmaal
14:00 begin van het namiddagdeel met koffie en taart en de oplossing van de
Coronaquiz
15:00 optreden van Three4tea
Er gelden wel enkele voorschriften waaraan we ons allen willen houden om alles
veilig te laten verlopen
- We houden steeds 1,5 m afstand
- We zitten zoveel mogelijk bij ons vrienden (samen inschrijven is aangeraden)
en gaan daarna geen babbeltje doen aan een andere tafel.
- We geven elkaar geen hand, kus, knuffel
- We blijven de ganse tijd zitten, enkel sanitaire verplaatsing is toegelaten
- Wanneer we ons toch verplaatsen is een mondmasker verplicht
- De maaltijd wordt aan tafel bediend
- We bestellen onze drank aan de daartoe aangeduide vrijwilligers en gaan niet
zelf naar de toog.
- Hoe hard het ook mag kriebelen, er wordt niet gedanst.
MENU
Voorgerecht: tartaar van zalm met radijs, zalf van knolselder en bieslookvinaigrette
Hoofdgerecht: stoofpotje van varkenswangetjes en gelakt buikspek
Voor dit alles vragen we 40€ (drank niet inbegrepen), {10€ voor wie enkel in de
namiddag komt (deuren open vanaf 13:45)} te betalen op BE51 8900 1408 7562
Inschrijven kan tot 22 september via 0498 72 78 76 of
rita.hoekman@belgacom.net

GA VOOR JEZELF NA OF HET VOOR JOU VEILIG IS (heb je geen verhoogd risico)
ALTIJD EN OVERAL MONDMASKER AAN / MEE
WIE ZIEK IS BLIJFT THUIS
DRAAG ZORG VOOR JEZELF, DRAAG ZORG VOOR ELKAAR

