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TE ONTHOUDEN DATA
Operette te Kortrijk “Gasparone” 24 maart
Waar? Stadsschouwburg Kortrijk
Prijs? € 22,00 te betalen bij inschrijving. Inschrijven ten laatste op 4 maart.
De trein vertrekt om 13:36 u, de voorstelling begint om 14:45 u en eindigt om 18:00 u.
OKRA ACADEMIE
Artificiële intelligentie: waar liggen de grenzen? Ann Nowé, wiskundige en informaticus
VUB. 12 maart
De geschiedenis en mogelijke toekomst van “Machine Learning”, waarbij een
computerprogramma zelfstandig kan bijleren uit de gegevens die het binnenkrijgt.
Clemenspoort zaal De parel Overwale 3, 9000 Gent 14:30 – 17:00 (deuren 14:00)
Prijs? € 5,00 Inschrijven niet nodig.
FILM IN DE SPHINX
7 maart “The old man and the gun.”
Charmante overvaller Forrest Tucker vult zijn dagen met banken beroven en ontsnappen
uit gevangenissen tot hij Jewel ontmoet.
Gegidste wandeling in Gent “Sint Pieters en het Miljoenenkwartier 4 april
1913: Gent is voor acht maand het centrum van de wereld. Voor de eerste en enige keer
grijpt er een wereldtentoonstelling plaats in onze stad! Wie organiseerde dat? Waar
gebeurde het? Hoe verliep het? Wat was er te beleven? Wat was de impact op het Gent
van vandaag? Wat gebeurde er na afbraak met de site van de tentoonstelling?
Er is weinig of niets van overgebleven maar met verhalen en veel foto’s kunnen we ons
een voorstelling maken van deze unieke gebeurtenis!
Van Sint Pietersstation, via Clementinalaan (art-nouveau huizen) stappen we naar het “
Miljoenenkwartier”. Tussen de monumentale huizen vinden we ook de weinige
overblijfselen van de Expo zelf. Deze wandeling is een kennismaking met de specifieke
gebouwen van die tijd (station, Flandria Palace, art-deco huizen en interbellum gebouwen).
Het is echt een minder gekend deel van de stad.
We verzamelen om 14:00 u onder de luifel vooraan het station. De wandeling duurt
ongeveer 2 uur en loopt over een vlak parcours. De wandeling eindigt op de Krijgslaan.
Omdat daar geen drankgelegenheid is gaan we verder via de Vaderlandstraat en de
Clementinalaan terug naar het station.
Deelname in de onkosten: € 5,00 drankje achteraf inbegrepen.
Inschrijven noodzakelijk. (ten laatste op 2 april).

PAASFEEST 23 april
PROGRAMMA
11:15 aperitief
12:00 middagmaal (warm buffet met keuze uit tongrolletjes, kipfilet met Gandaham en
kalfsfricassee; groentebar; kroketten en gratin aardappelen)
14:00 start van het namiddaggedeelte met koffie en gebak en viering van de jubilarissen.
In de namiddag krijgen we een optreden van “Ad Goos” met praktijkverhalen rond het
thema “Zien met nieuwe ogen” Hij heeft jarenlang als orthoagoog in de zorgsector gewerkt
en doet niets liever dan verhalen vertellen. Zijn ervaring is de rode draad in zijn
vertellingen. Die zijn ontroerend, soms hilarisch, humoristisch, maar altijd met een subtiel
verpakte boodschap.
Waar? Parochiaal centrum Maïsstraat 20 9000 Gent. Bereikbaar met tram 1 en bus 5. Met
de auto bereikbaar via de Roggestraat (rechtover de brandweerkazerne)
Prijs? € 33,00 of € 8,00 voor wie enkel in de namiddag komt. Drank tijdens de maaltijd en
in de pauze is voor eigen rekening.
Inschrijven en betalen tegen 16 april via BE 51 8900 1408 7562.
Telefonisch 0498 72 78 76 (enkel op dinsdag tussen 9:30 en 11:30)

SPORT
De lente is in aantocht, de zon is regelmatig van de partij, tijd dus om weer ons
wandelschoenen aan te trekken.
We starten op 14 maart met een wandeling dicht bij huis. We wandelen langs een minder
gekend stukje Gent van het Belfort naar het Ledebergplein. We verzamelen om 14:15 aan
het belfort, aan het deurtje van de ombudsvrouw. Het is een stadswandeling van ongeveer
4 km.
Op 28 maart wandelen we in de Gentbrugse Meersen, een groene zone die nog volop in
ontwikkeling is. We verzamelen om 14:15 aan de ingang van de Gentbrugse Meersen in
de Braemkasteelstraat. Er is parkeergelegenheid vooraan op het terrein. Met het openbaar
vervoer kom je er met bus 3 of 9. De wandeling loopt grotendeels langs verharde wegen
en is volledig vlak. Ze is ongeveer 5,5 km lang.
De volgende wandelingen zullen doorgaan op 11 en 25 april, 16 mei, 6 en 27 juni, 18 juli, 1
en 22 augustus, 5 en 19 september, 3 en 17 oktober en 7 november (onvoorziene
omstandigheden kunnen hier nog verandering in brengen). Hou telkens de bijlage in het
oog voor de concrete afspraken.
Wil altijd verwittigen als je er niet kunt bijzijn zodat we niet nodeloos op jou staan te
wachten. willywillaert@skynet.be of 0476 60 94 25
Met KUBB starten we op 2 mei.

