Bijlage Okra magazine van juli en augustus 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

OPGELET! Het bureel is gesloten van 15 juli tot en met 16 augustus. Gedurende die
periode wordt de telefoon ook niet opgenomen. We zijn de eerste keer terug bereikbaar
op 20 augustus.
TE ONTHOUDEN DATA
Bezoek aan het federaal parlement 4 juli
De inschrijvingen zijn afgesloten!
Samenkomst in de inkomhal van het Sint Pietersstation om 10:10. Elk zorgt zelf voor
zijn treinticket. De trein vertrekt om 10:23u.
12:00u middagmaal in het restaurant van het parlement.
14:00u start 2 uur durende rondleiding.
OKRA ACADEMIE
In juli en augustus zijn er geen activiteiten.
Erfgoedwandeling Sint-Amandsberg.3 september
We maken kennis met de rijke geschiedenis van Sint-Amandsberg. De gids brengt
ons langs de belangrijkste monumenten. We horen ook de verhalen van markante
figuren.
Verzamelen om 13:45 aan de ingang van het station Gent Dampoort.
Inschrijven t.e.m. 23 augustus (of tot volzet)via academie.mvl@okra.be of
09 269 32 17.
Prijs 6€ (8€ niet – leden)
De eerste lezing gaat door op 17/9. Meer info op het blaadje van september.
FILM IN DE SPHINX
4 juli Red Joan
Wat als het lieve, gepensioneerde vrouwtje van naast de deur een spionne is?
FOTOZOEKTOCHT
Omdat er gedurende juli en augustus weinig op het programma staat bieden we jullie
een fotozoektocht aan in de kuip van Gent. Je vindt alle nodige info in het bundeltje
dat je eveneens in het magazine vindt.

MET OKRA NAAR DE GENTSE FEESTEN
Tijdens de Gentse feesten zijn er in de Sint-Michielskerk elke dag klassieke
concerten. De concerten zijn gratis. We kozen er voor jullie twee uit.
Maandag 22 juli - 15u
Vrijdag 26 juli – 15 u
Annalivia Bekaert (sopraan)
Bury Youth Orchestra and
Johan Famaey (orgel)
Youth Concert Bands
Hiervoor moet NIET ingeschreven worden.
We willen ook Romain Deconinck niet vergeten. Daarom gaan we naar de k.m. De
Melomanen Onderbergen 61 9000 Gent op woensdag 24 juli om 15:00 u
Men brengt ons de dolle komedie: Ons politie in positie op d’ expositie.
Prijs: 12,00 €. Plaatsen zijn beperkt.
Kaarten moeten besteld en betaald zijn ten laatste op dinsdag 9 juli.
Je zal de kaarten krijgen van onze voorzitster aan de ingang van de zaal.
Ook in Minardschouwburg wordt hulde gebracht aan Romain Deconinck.
Koen Crucke , An De Prest (sopraan )& Luk De Bruyker brengen ‘ REVUE ‘
We zouden de revue gaan bekijken op maandag 22 juli van 11 u. tot 12.30 u.
Het is dit jaar precies 25 jaar geleden dat de vernieuwde Minardschouwburg zijn
deuren opende. Auteur Luk De Bruyker neemt dit feit als dramaturgisch
uitgangspunt. Hij laat het standbeeld van Romain ‘levend’ worden en het is Romain
zelf die op scene het “revuetheejoater” belicht.
Prijs: 17,00 €. Plaatsen beperkt tot 15.
Kaarten moeten besteld en betaald zijn ten laatste op dinsdag 9 juli.
Ook hier zullen de kaarten gedeeld worden voor het binnengaan.

REGIOTREFDAG TE KORTRIJK 10 SEPTEMBER
Omdat er vorig jaar weinig belangstelling was voor de regiotrefdag moest er uit de
kas een serieus bedrag bijgelegd worden. Om dit te vermijden willen we dit jaar
aansluiten bij Mariakerke – Rooigem. Daardoor zullen het aantal plaatsen beperkt
zijn. Het juiste programma (en dus ook de juiste prijs) is nog niet gekend maar je
mag rekenen op een bedrag van ongeveer 50€.Wie hiervoor interesse heeft schrijft
zo vlug mogelijk in. De volgorde van inschrijven bepaald wie mee kan. Die mensen
worden persoonlijk verwittigd van de te volgen stappen. BETAAL DUS NOG NIET!
Als alternatief stellen we ook een uitstap met de trein voor. We vertrekken naar
Kortrijk met de trein van 9:10u. Samenkomst in de hal van het Sint Pieterstation om
9:00u. Elk zorgt zelf voor zijn treinticket. Na de eucharistieviering gaan we samen
eten. Daarna is er mogelijkheid om deel te nemen aan een wandeling van ongeveer
4,8km langs de belangrijkste bezienswaardigheden van Kortrijk. Wie wil kan na de
maaltijd terug naar Gent. Ook hiervoor geldt nu inschrijven maar nog niets betalen.

