Bijlage Okra magazine van juli 2018
Okra Gent centrum – Het Volk
E. Van Beverenplein 4 9000 Gent
Bureel open op maandag 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 16 juli t.e.m. 12 augustus. Terug open op 20
augustus. Gedurende die periode wordt ook de telefoon niet opgenomen.

TE ONTHOUDEN DATA
Barbecue 1 juli
Kring Sint Pieters buiten Sint Pietersaalststraat 76 (bereikbaar met tram 4 en tram 2)
11:30u aperitief/ 12:30u barbecue
15 juli aperitiefconcert
Luk De Bruycker & Koen Crucke – “Gent(s) Gedicht - Gent(s) Ge(be)zongen”
Minardschouwburg 11:00u. De reeds betaalde kaarten worden gedeeld op de barbecue.
Wie er nog wil bij zijn moet zich haasten, er zijn nog 2 kaarten beschikbaar.
18 juli toneel van de Melomanen:
“k Hè mij uuk een Okkasie-Autotje gekocht” van Romain Deconinck. Onderbergen 61
15:00u. De kaarten zullen aan de kassa liggen, kijk uit naar de bestuursleden, zij zullen je
je kaart bezorgen. Vertrek op tijd want het kan zeer druk zijn en wellicht moet je een stukje
te voet doen. De voorstelling is volledig uitverkocht.
OKRA ACADEMIE
18 september muzikale voordracht: “Waar muziek echt over gaat.” Marc Erkens
Clemenspoort zaal “de Parel” Overwale 3 Gent – 14:30u (deuren open 14:00u)
Let op! Dit is een nieuwe locatie. Bereikbaar met tram 1, 1 ste halte voorbij Sint Pietersstation
28 september uitstap: bezoek aan de volkssterrenwacht Armand Pien
Afspraak om 19:45 aan de ingang Gezusters Lovelingstraat (zijkant gebouwencomplex
U Gent straatje tussen J Plateaustraat en Rozier)
Prijs: 5€ Inschrijven t.e.m. 7/9 of tot volzet via academie.mvl@okra.be of 09 269 32 17
FILM IN DE SPHINX
5 juli What will people say.
2 augustus The bookshop.
Opgelet! Iedereen reserveert zelf

FLASHDANCE 2 augustus 2018
We verzamelen in de inkomhal van het Sint Pieterstation om 10:00u. De trein vertrekt om
10:11u. Elk zorgt voor zijn treinticket.
We komen aan in Oostende om 10:51u. en wandelen naar het Wapenplein waar er
meerdere eetgelegenheden zijn. Wie dit te ver vindt kan de tram nemen tot op het Marie
Joséplein. (lijnkaart niet vergeten)
De voorstelling begint om 14:00u. Het Wapenplein is op loopafstand van het Casino.
De kaarten worden op de dag zelf gedeeld.

Vertrek: 8:15u Poel
8: 30u Burggravenlaan
Regionale trefdag 11 september 2018
Prijs 47€. Inschrijven en betalen voor 1 september op de gebruikelijke manier;
De jaarlijkse bedevaartsmis heeft dit jaar plaats in de Sint Rombautskathedraal en start om
10:30u.
Na de viering wandelen we naar restaurant Theatrium waar ons een driegangenmenu
wacht. Het restaurant bevindt zich recht over de kathedraal.
Na het middagmaal brengt de bus ons naar het speelgoedmuseum voor een namiddag vol
nostalgie. We krijgen ongeveer 2 uur de tijd om ons terug kind te voelen tussen het
speelgoed uit onze kinderjaren. Elk in zijn eigen tempo kunnen we het museum bezoeken,
blijven hangen bij wat ons boeit en vlugger doorgaan waar we geen interesse in hebben, …
herinneringen ophalen en anekdotes vertellen…
We worden in Gent terugverwacht tussen 18:00u – 18:30u.

SPORT

WANDELEN
We wandelen op 12 juli, 9 augustus, 23 augustus en 6 september.
9 augustus wordt onze jaarlijkse dagtrip.
Meer info over plaats en uur wordt later meegedeeld. Hou je mailbox in het oog.
Mensen die ook graag eens willen meewandelen, nemen contact op met
Willy 0476 60 94 25 of willywillaert@skynet.be

KUBB
Ons kubb groepje breidt uit. Op 31 mei waren we al met 7. Je leert het al spelend, het is
echt niet moeilijk en zeker niet lastig.
We spelen opnieuw op 5 juli, 26 juli, 16 augustus, 30 augustus…
We verzamelen om 14:00u aan het parochiaal centrum Sint Vincentius Maïsstraat 20 en
spelen op het grasplein naast de brandweer.
Nieuwsgierig? Kom maar af, ook kijkers zijn welkom.

