Bijlage Okra magazine van december 2019
Okra Gent centrum – Het Volk
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

Het bestuur wenst aan alle leden en hun familie

een zalig, vredevol Kerstfeest
en een gezond, zinvol, vreugdevol en actief 2020
TE ONTHOUDEN DATA
Bezoek aan brouwerij Huyghe 6 december
Vertrek om 14:00 met bus 96 aan het station Gent Sint-Pieters
Prijs: 12€
Inschrijven kan nog tot 3 december of tot volzet
Bezoek aan tentoonstelling “Circle of live” 21 december
Afspraak om 15:00 aan de St. Pietersabdij
Prijs 7,50€
Inschrijven kan nog tot 17 december
Kerstfeest 17 december
11:00 eucharistieviering in de weekkapel van de St. Vincentiuskerk Maïsstraat
(ingang zijdeur rechtover de zaal)
12:00 aperitief en middagmaal in het parochiaal centrum Maïsstraat 20 9000 Gent
14:00 feest met optreden van Tine Vandenbussche
Prijs: 33€ / 8€ voor wie enkel naar het namiddagdeel komt
Inschrijven kan nog tot 10 december
De zaal is bereikbaar met bus 5 of tram 1.
Voor wie met de auto komt is er goed nieuws: de oude speelkoer is opnieuw
geplaveid en er mag op geparkeerd worden (gratis). Inrit via de Roggestraat
rechtover de brandweerkazerne.
BETALING LIDGELD
Dank aan wie zijn lidgeld reeds betaalde.
Mogen we vragen aan wie dit nog niet deed om dit zoveel mogelijk te doen voor 1
januari 2020. Zo moet je geen enkel magazine noch nieuwsbrief missen.
Het lidgeld bedraagt net als vorig jaar 25€ voor een lid en 42€ voor een gezin
(meerdere leden die op hetzelfde adres gedomicilieerd zijn).Wie in een woonzorgcentrum verblijft betaalt 10€. Wie aan de sport wil deelnemen betaalt 8€ extra
voor de sportverzekering.( Duidelijk vermelden op de mededeling: lidgeld+sport.)
Je betaalt best door overschrijving op BE51 8900 1408 7562
Mogen we ook vragen om bij elke betaling van activiteiten duidelijk te vermelden
waarvoor je betaalt en voor wie. Dus niet operette 4 personen maar operette en de
naam van de personen voor wie je betaalt. Bedankt om hier aandacht aan te geven.
1

RESULTATEN ENQUÊTE
53 mensen bezorgden ons een ingevulde enquête. Bedankt daarvoor. De resultaten
ervan worden meegenomen bij het opstellen van het jaarprogramma 2020.
Wat leren we eruit?
De meerderheid is tevreden over de ontmoetingsactiviteiten zoals ze nu zijn.
We gaan graag op uitstap maar gebruiken hiervoor bij voorkeur het openbaar
vervoer. Bij een museumbezoek, bedrijfsbezoek, uitstap… hebben we ook graag de
gezelligheid van een gezamenlijke maaltijd. We willen wel eens voor een halve dag
op stap. Iets meer dan de helft wil graag dat OKRA het deelnemen aan activiteiten in
Gent voor hen organiseert. De helft is geïnteresseerd in grote activiteiten ook al
moeten de kaarten ver op voorhand gekocht worden. Iets meer dan de helft geeft
ook aan geïnteresseerd te zijn in infomomenten, vooral als die rond gezondheid
gaan. Ongeveer de helft van de deelnemers wil graag eens meer samenkomen en
dan bijvoorbeeld kaarten, biljarten….
FILM IN DE SPHINX
El amor menos pensado 5 december 14:00
Wanneer hun zoon in Spanje gaat studeren, vallen Marcos en Ana ten prooi aan een
nogal heftig geval van lege nest syndroom. Deze hilarisch herkenbare film is een
ontleding van volwassen liefde, kundig verpakt als een romantische komedie voor de
culturele fijnproever.
OKRA ACADEMIE
Toen de dieren nog spraken…en wat mensen ervan maken. Joeri Cortens,
natuurpunt CVN
10 december 14:30 – 17:00 zaal De Parel Overwale 3 9000 Gent
Joeri Cortens brengt een natuur-educatieve comedyvoorstelling over de
communicatie tussen mensen, dieren en planten, in geuren en kleuren… en wat er
zoal kan mislopen.
Valt België nog bijeen te houden? Rik Van Cauwelaert, journalist
di 14.01.20 14:30 – 17:00 zaal De Parel Overwale 3 9000 Gent
Rik Van Cauwelaert geeft op onnavolgbare wijze inzicht in ons communautaire
kluwen en werpt zijn licht op de sociale, politieke en economische elementen die
spelen.
Omdat we regelmatig horen dat mensen niet kunnen deelnemen aan een uitstap van
de academie wegens volzet vindt je hieronder de uitstappen van Gent. Inschrijven
kan vanaf december en voor het ganse jaar.
3/3
Ondergronds in de stad STAM
16/4
Daguitstap Waals – Brabant: Folonstichting en Waterloo
7/5
Gent anders verteld door gids Noël Callebaut
24/9
Stadswandeling Willem 1 en de Nederlanden
Mensen die een brochure hebben vinden daarin ook een bezoek aan de Van
Eycktentoonstelling.
LET OP! Wij organiseren met ons trefpunt zelf een bezoek aan de tentoonstelling op
een nog nader te bepalen datum. Schrijf hiervoor dus niet in bij de academie maar
wacht onze info af
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NIEUWJAAR DRINK 14 JANUARI
Waar? Parochiaal centrum Maïsstraat 20 9000 Gent. Bereikbaar met bus 5 en tram
1 Gratis parkeren op de vernieuwde speelplaats.
Wanneer? 14:00u
Prijs? 8€
Inschrijven en betalen op BE51 8900 1408 7562 ten laatste op 7 januari
We klinken op het nieuwe jaar en wensen elkaar het allerbeste. Na een namiddag
vol muziek sluiten we af met lekkere rozijnenboterhammen.

WE SPELEN EEN SPEL VANDAAG 23 JANUARI
Op vraag van een aantal leden die graag eens meer willen samenkomen om een
leuke namiddag te hebben proberen we een nieuwe activiteit.
We nodigen jullie uit voor een gezellige namiddag in de café van het parochiaal
centrum Maïsstraat 20 vanaf 14:30 (einde 17:00). Je kan er biljarten, vogelpikken,
kaarten, een gezelschapsspel spelen (breng je favoriete spel mee) of gezellig
koffieklets houden. Voor elk wat wils dus. Je hoeft niet op voorhand te betalen, je
betaalt wat je verbruikt. Wil je biljarten betaal je wel 2€ voor het gebruik van keu en
biljarttafel.
Wel inschrijven zodat we een idee hebben of de activiteit op voldoende interesse
kan rekenen.
Fervente kaarters kunnen ook elke woensdagnamiddag terecht in de crypte van de
St. Michielskerk vanaf 14:00u.

NIEUWJAARSCONCERT OKRA PROMENADEORKEST 9 FEBRUARI

9 februari 2020 15:00 (deuren open 14:00)
Waar? ICC Gent Citadelpark Van Rysselberghedreef 2 9000 Gent
Bereikbaarheid: gelegen bij het SMAK (museum) en het Citadelpark
Met openbaar vervoer: lijnbussen: 9,28,34,35,36,55,57,58,70,71,72,76,77,94 en 95
Afstappen aan de halte Ledeganckstraat ( ingang ICC is recht tegenover de halte)
Kaarten besteld en betaald voor 6 januari 2020. Prijs 12€
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GASTRONOMISCH DINER IN HOTELSCHOOL GENT 21 FEBRUARI
Op vrijdag 21 februari 2020 brengen we een bezoek aan de hotelschool te Gent.
De school bevindt zich in de Lange Violettenstraat 10
We verzamelen aan de ingang om 10.25 u.
We beginnen de dag om 10.30 u. met een rondleiding in de school.
Daarna ,om 12.00 u, worden we ontvangen in de gezellige bar Artevelde voor het
aperitief. Dit wordt gevolgd door een 4 gangen menu met uitgebreide wijnkaart.
Alles wordt klaargemaakt en geserveerd door de leerlingen.
De prijs van deze verwenning is 48,00 € alles inbegrepen.
Inschrijven op het bureel ,ten laatste op 21 januari iedere dinsdagvoormiddag
tussen 9.30 u. en 11.30 u. of telefoneren op het nummer 0498 72 78 76 en storten op
het nummer BE51 8900 1408 7562 van OKRA Gent centrum. Graag een seintje
voor je stort a.u.b; het aantal deelnemers is beperkt tot 30
Je bent pas ingeschreven nadat je gestort hebt.

TONEEL “WIE ES’T ER BOAS?” 1 MAART

Toneelgroep Margrietje speelt de komedie “Wie es ’t er boas” o.l.v. Tony Aerssens
Wanneer? Zondag 1 maart om 15:00u
Waar? Vierde Zaal, Driebeekstraat 2 Gentbrugge ( naast stedelijk dienstencentrum)
Bereikbaarheid? Bus 3 en bus 9
Toegangsprijs: 10€
Inschrijven en betalen ten laatste op 20 februari
Voor alle activiteiten (behalve film en academie) geldt telefonisch inschrijven op
dinsdagmorgen tussen 9:30 en 11:30 op 0498 72 78 76 of op
rita.hoekman@belgacom.net en storten op BE 51 8900 1408 7562.
Wil ook rekening houden met de uiterste datum van inschrijven, wie later komt kan er
meestal niet meer bij.
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