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TE ONTHOUDEN DATA
De mooiste melodieën van de laqe landen te Wieze 8 maart
We verzamelen om 11:30 op de Poel (bushokje kant Ramen). De bus verlrekt om 11:45.De
kaarlen worden aan de bus gedeeld.
Verantwoordelijk: Rita 0473 37 84 68
Bezoek aan distilleerderii Rubbens '15 maart
Samenkomst St. Pietersstation busperron 12 om 10:30.
Vertrek om 10:41 met bus 28 (vergeet je buskaart niet).
Er zijn nog enkele plaatsen (prijs per persoon: 42€ middagmaal, rondleiding en degustatie)
Verantwoordelijk: Liliane 0479 90 64 9'1
"De qraaf van Luxemburq" operette te Kofirijk 25 maaft
Samenkomst om '13:'15u in de stationshal Gent St. Pieters met treinticket. De trein veltrekt om
13:36u. Inschrijven ten laatste op 5 maa11. Verantwoordelijk: Liliane 0479 90 64 91

OKRA ACADEMIE
13 maarl 2018 Altijd ergens. Michiel Hendryckx, fotograaf
Prinsenzaal Prinsenhof 39A 14:30u - 17:OOu
27 maarL Theatervoorstelling: "Damiaan" in theater Tinnenpot
Tinnenpotstraat 2'1 Gent 14:3Ou (deuren open 13:30u)
8€ (niet leden '10€) Reserveren via 09 296 32 17 of academie.mvl@okra.be
17 apll2018 Herboren. Hier komt een nieuwe Belg. Majd Khalifeh, journalist VRT.
Prinsenzaal Prinsenhof 39A 14:30u - 17:00
24 aprll2018 De Vooruit en omgeving. Opgelet! Veel trappen.
Afspraak om 13:45u Sint Pietersnieuwstaat23. Prijs: 11€lniet okra leden 13€
lnschrijven tot 28 maart via 09 269 32 17 of aEa_{em1q-UrL@pkrc !e
FILM IN DE SPHINX
1 maart 2018 "Breathe"
5 april 2018 film nog niet gekend
Opgelet! ledereen reserveeft voor zichzelf.

TER INFO
BAPTIZED lN MUDDY WATERS spirituals, roots, blues, freedom songs
18 maart 2018 om '15:00u. vvk 12€, adk 15€ lnlichtingen bij Herman Van Boven
PAASFEEST 10 april 20'18

Naar analogie met het kerstfeest willen we onze leden ook met Pasen de gelegenheid geven
samen te dineren. We starten om 11:30u met een glaasje wijn als aperitief. Om 12:00u wordt ons
aspergevelouté geserveerd aan tafel. Aan het buffet vinden we steak filet mignon gebakken op
de barbecue, verse groenten, warme Papas bravas aardappelpartjes, warme provengaalse
saus en koude sauzen.
Het paasfeest begint om 14:00u (deuren open 13:45u) met de viering van de jubilarissen:
Buysse Elisabeth, De Kerpel Maria, De Smet Eline, Stevens Robert, Verdegem Jeanine.
Na de koffie en taaft brengt Carmen Deslee ons een namiddag vol muziek. Tijdens de pauze zal
de bar open zijn.
Waar? Parochiaal centrum Ma'isstraat 20 9000 Gent (parking via Roggestraat). Bereikbaar met
tram 1 en bus 5
Prijs: 33€ voor de ganse dag / 8€ voor het namiddaggedeelte alleen
lnschrijven en betalen voor 4 april op de gebruikelijke manier.
Gegidst stadsbezoek aan Gent 26 april 2018
Deze wandeling wordt gegidst door Leon Deridder en vertrekt om 14 uur bij het standbeeld van
Lieven Bauwens, vlakbij een halte van lijn 4- Duivelssteen- en lijn 1 -Korenmarkt-.
Van daar wandelen we langs Vlaanderenstraat naar de "Zuid", de Krook, Ketelvest, oud
Gerechtshof, Kouter, Koestraat en Kalandeberg, waar we kunnen eindigen, of nog even doorgaan
toi Sint Baafsplein. Daar kan als afsluiter iets gedronken worden.
De wandeling duurt ongeveer twee uur en loopt over een vlak parcours, behalve de Lammerstraat.
Maximum aantal deelnemers: 25
lnschrijven doorbetalen van 5€op BE 51 8900 14087562 (graag een seintje vooraf op
0498 72 78 76) of op maandagvoormiddag tussen 9:30u en 1 1 :30u op het bureel.
Verantwoordelijk: Liliane 0479 90 64 91

Taaloliz 30 aoril 2018
Ken je je spreekwoorden nog? Al eens rebussen opgelost? Kom naar de quiz en ontdek hoe rijk je
Nederlandse taal nog is. We spelen in groep, dus iedereen kan tneedoen.
'Waar?
Parochiaal cerrtrum Maisstraat 20 9000 Gent
Start: '14:30u met een kopje koffie.
1-ijdens het verbeteren is de bar open.
lnschrijven door betalen van 8€ op BE 51 8900 14087562 of op maandagvoormiddag tussen
9:30u en 11:30u op het bureel

WANDELEN

Voor de sporlievelingen onder ons starten we weer met de wandelingen. We beginnen met een
wandeling langs de waterkant van Gent. Je zal verstelt staan hoeveel flora en fauna er langs de
Gentse waterlopen te vinden is.
Wanneer?'.28 maart.. Starl om 14:00u aan de hoek van de Jan Breydelstraat en de Korenlei.
De wandeling is ongeveer 5 km lang en vlak. We wandelen veel langs jaagpaden (kasseien en/of
modder) pas dus je schoeisel aan.
Wle wil meevrandelen maar nog geen verzekering betaalde kan dit op 28 maad nog in orde
brengen. lnfo en afspraken bij Willy 0476 60 94 25 of willywillaeft @skynet.be
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