Bijlage Okra magazine van mei 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

TE ONTHOUDEN DATA
Paling eten in het Biezemhof 3 mei
Vertrek: 11:15u aan de Poel
11:30u aan de Burggravenlaan
Verantwoordelijke: Liliane 0479 90 64 61
Infonamiddag: Kritisch en gezond 28 mei (zie ook flyer in het magazine)
Welkom: 14:00u met koffie
Start van de lezing: 14:30u
Waar? Parochiaal centrum Maïsstraat 20 9000 Gent (parking via Roggestraat)
Inkom gratis. Graag inschrijven via het bureel of via de gegevens op de flyer.
Spreekster: Marie Christine Braet
Verantwoordelijke: Rita 0473 37 84 68
OKRA ACADEMIE
8 mei 218 “Turkije aan de Leie”. Tina de Gendt, historica en journaliste
Prinsenzaal Prinsenhof 39A 14:30 – 17:00
12 juni “Troost: ouderdom, zorg en psychologie” Luc Van de Ven, psycholoog
KU Leuven. Prinsenzaal Prinsenhof 39 A 14:30 – 17:00
FILM IN DE SPHINX
3 mei 2018 Finding your feet
7 juni 2018 titel nog niet gekend
Opgelet! Iedereen reserveert voor zichzelf.
Musical “FLASHDANCE” 2 augustus 2018 14:00u
Kursaal Oostende. We gaan met de trein. Concrete afspraken in latere bijlage.
OKRA prijs 40€, niet leden 69€, kleinkinderen van okra leden geboren in 2000 of later
20€.Kaarten reserveren en betalen ten laatste op 7 mei.
Reserveren op het bureel en storten op het nummer: BE 51 8900 1408 7562 van Okra Gent
centrum.
Voor de geïnteresseerden.
Memorial 25 jaar Leo Martin zondag 10 juni 2018 15:00u.
Vernieuwde theaterzaal Ledebergplein 30 Ledeberg.
Kaarten en info: 09 226 32 09 of info@youngartist.be
Opgelet! Iedereen reserveert zelf.

Bezoek aan Mechelen 7 juni 2018
Afspraak: 9:40u inkomhall Sint Pietersstation
De trein vertrekt om 9:56u. (elk zorgt zelf voor zijn trein ticket)
Prijs: 15€
We komen aan in Mechelen om 10:40u. Na een wandeling van een half uurtje komen we
op de Grote markt. Er is ook een mogelijkheid om tot daar de bus te nemen. (vergeet je
lijnkaart niet).
Om 12:00u gaan we eten “Onder de toren”. Elk bestelt wat hij wil, eten en drank zijn voor
eigen rekening.
Na het middagmaal wandelen we verder tot aan de Begijnhofkerk. Daar wacht de gids ons
op om 14:00u. De wandeling duurt 2 uur en het is de bedoeling dat iedereen de wandeling
meedoet. Tijdens de rondleiding leren we de stad beter kennen en krijgen we onderweg
enkele proevertjes aangeboden. Wij blijven in het historische hart van de stad Mechelen en
struinen door de straten. Wij gaan geen gebouwen, kerken of musea binnen. De gids
vergezelt ons met pittige anekdotes over de stad.
Verantwoordelijke: Liliane 0479 90 64 91
Inschrijven en betalen ten laatste op 28 mei op BE 51 8900 1408 7562
SPORT

WANDELEN
Woensdag 9 mei 2018 Groene haltewandeling Gentbrugse meersen
Verzamelen om 14:15 aan het dienstencentrum van Gentbrugge Braemkasteelstraat.
Bereikbaar met bus 3 en bus 9.
De wandeling is 7,4 km lang en loopt voor een groot stuk door de Gentbrugse meersen. We
komen voorbij het vredesmonument en het geboortebos. Via de Scheldedijk komen we in
het Keizerspark om te eindigen in de Knoop waar we onze dorst kunnen lessen. Van op het
Ledebergplein kunnen we terug stad inwaarts met tram 4 of terug naar het Braemkasteel
met bus 9.
Donderdag 24 mei 2018 Boswandeling in het provinciaal domein Het Leen Eeklo
Verzamelen om 14:00u op de parking van Claeys Bouüaert te Mariakerke.
De wandeling is 6,5km en loopt overwegend over bospaden. Goed schoeisel is
aanbevolen. Bij nat weer kan het vrij modderig zijn. We wandelen door het bos, de
wandeling is vrij schaduwrijk. Om vervoer problemen te vermijden graag een seintje aan
Willy 0476 60 94 25 als je meegaat.

KUBB
Zoals in de bijlage van april aangekondigd willen we dit jaar starten met een groep Kubb
spelers.
We willen hiervoor in mei samenkomen op dinsdag 15 mei en donderdag 31 mei telkens
om 14:00u aan het parochiaal centrum in Maïsstraat 20. Zorg voor gemakkelijke kledij en
schoeisel, we spelen op gras. Het spel wordt uitgelegd en ingeoefend. Er is geen
voorkennis nodig. Ook wie nog niet bij de sportgroep behoort is welkom.( Wel 8€ betalen
voor de verzekering).
Meer info bij Willy 0476 60 94 25 of willywillaert@skynet.be

