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BETALEN LIDGELD 2018
Het grootste deel van onze leden betaalde al het lidgeld voot 2018 waarvoot onze
oprechte dank. Enkelen stelden het uit, het werd vergeten of het
overschrijvingsformulier ging verloren. Deze leden vinden een nieuw formulier in dit
Okra magazine. Wil dit zo vlug mogelijk in orde brengen zodatje geen okra nieuws
hoeft te missen. Mocht je ondertussen toch gestort hebben, dan mag je het formulier
als nietig beschouwen.
Je kan betalen via de bank of contant op maandag tussen 9:30 en 11:30 op het
bureel.

Ben je een dynamisch, creatief lid? Zet jijje graag in voor anderen? Heb je nog
wat vrije tijd? Dan ben jij diegene die we zoeken om ons team te versterken. We
hebben nood zowel aan bestuursleden als aan contactpersonen om de magazines
rond te dragen en het contact met de leden te onderhouden.
Ge'ínteresseerd?
Neem contact op met Liliane 09 310 98 93, Herman 09 227 34 63
of Rita 09 226 31 58 of kom op 8 februari om 14:00u naar het CM gebouw op het
Van Beverenplein

TE ONTHOUDEN DATA
Filmnamiddag in de Sphinx op 1 februari
Afspraak aan de ingang om 13:45u
Nieuwiaarsconcert van het qkra promenadeorkest 11 februari
Waar? Muziekcentrum De Bijloke
Wanneer? '15.00u (deuren open 14:30u)
Wie zijn kaarten nog niet heeft vind ze onder gesloten omslag in het magazine.
Toneel te Gentbruqge "Een superduive" 25 februari
Waar? Vierde zaal Driebeekstraat 2 (bus 3 of 9 Halte dienstencentrum)
Wanneer? Aanvang 15u. Kaarten te bekomen aan 10 euro.
De mooiste melodieën van de laqe landen te Wieze B maart
UITVERKOCHT ln de bijlage van maart verschijnt de bus regeling.

OKRA ACADEMIE
6 februari 2018 De bedreigde vrijheid: uw vrijheid van meningsuiting in gevaar door
Johan Op de Beeck.
Prinsenzaal Prihsenhof 39A 14:30u - 17:00u
13 maart 2018 Altijd ergens. Michiel Hendryckx, fotograaf
Prinsenzaal Prinsenhof 39A 14:30u 17:00u

-

27 maart Theatervoorstelling: "Damiaan" in theater Tinnenpot
Tinnenpotstraat 21 Gent 14:30u (deuren open'l 3:30u)
8€ (niet leden 10€) Reserveren via 09 296 32 17 of academie.mvl@okra.be
FILM IN DE SPHINX
1 maart 2018 "Breathe"
De charismatische Robin Cavendish (Andrew Garfield) is in de fleur van zijn leven
wanneer hij geveld wordt door polio. De verlammingsziekte betekende destijds een
doodsvonnis, maar zijn opgewekte vastberadenheid denkt daar anders over.
OPGELET: we organiseren dit niet. Je moet zelf je ticket kopen aan de kassa.

Samenkomst: St Pietersstation busperron 12 om'10:30
Vertrek om 10:41 met bus 28 (vergeet je buskaaft niet)
Prijs per persoon: 42€middagmaal, rondleidlng en degustatie
Aankomst:11:30u (de bus stopt aan de distilleerderij)
We starten met een middagmaal: dagsoep, kippenfilet met champignonsaus en
frietjes, saladbar, waters, wijnen of frisdrank.
Om 14:30u startde rondleiding dieons inwijdt in de beginselen van hetstoken.
We maken kennis met de stokerij en krijgen een blik achter de schermen.
We degusteren verschillende jenevers o.a. klare en fruitjenevers, proeven
verschillende rums en eindigen met een overheerlijke Chouffe coffee. Het einde is
voorzien om 16:30u.We zijn terug in Gent omstreeks 17.35u.
lnschrijven door betaling van 42€op BE51 8900 1408 7562 (graag een seintje vooraf
op 0498 7278 76) of op maandagvoormiddag tussen 9:30u en 11:30u op het bureel..

Het Koftrijks Lyrisch Toneel brengt:
"De graaf van Luxemburg "operette van Franz Lehar
Waar? Stadsschouwburg Koftrijk.
Prijs van de tickets: 21,00 € ( port- en reservatiekosten inbegrepen)
We komen samen om 13:15u in Gent Sint Pieters en nemen de trein van 13:36u.
Voor het treinticket zorg je zelf . De voorstelling eindigt rond 18 u. De tickets moeten
besteld en betaald zijn ten Iaatste op 5 maart.
Inschrijven door betaling van 21€ op BE 51 8900 1 408 7562 (graag een seintje
vooraf op 0498072078076) of op maandagvoormiddag tussen 9:30u en 1 1:30u op
het bureel.

