Bijlage Okra magazine van mei 2019
Okra Gent centrum – Het Volk
E. Van Beverenplein 4 9000 Gent
Bureel open op dinsdag 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
Daguitstap aspergediner 2 mei
Vertrek: 10:45 u Poel (bushalte hoek Ramen)
11:00 u Burggravenlaan
Prijs: € 47,00 drank aan tafel niet inbegrepen
Verantwoordelijke (te bellen bij problemen de dag zelf) Liliane 0479 90 64 91
Infonamiddag Erfrecht 20 mei
Waar? Parochiaal centrum Maïsstraat 20 9000Gent (bereikbaar met tram 1 en bus 5)
Beginuur 14:30 u (deuren open om 14:00u)
Prijs: € 3,00 koffie inbegrepen
Inschrijven via 0498 72 78 76 (enkel op dinsdagvoormiddag) of via de gegevens op
de flyer in het magazine.
OKRA ACADEMIE
Romain Deconinck – leven en werk Luk De Bruycker, acteur en poppenspeler.
Luk De Bruycker leert ons het leven en werk kennen van deze reus van het Gentse
volkstheater en vertelt diverse grappige anekdotes.
Heiligenwandeling 28 mei (23 mei is volzet)
We bekijken de evolutie van de heiligenverering van de middeleeuwen tot heden.
Afspraak om 13:45 aan de ingang van de St. Stefanuskerk Academiestraat Gent
€ 6,00 OKRA leden, € 8,00 niet leden.
Inschrijven via academie.mvl@okra.be of 09 269 32 17 tot 6 mei (of tot volzet)
FILM IN DE SPHINX
2 mei Duelles

Alice (Veerle Baetens) en Céline (Anne Coesens) zijn hartsvriendinnen en
hebben zoontjes van dezelfde leeftijd. Hun beheerste leventjes kabbelen rustig
voort, tot het noodlot toeslaat en een van de jongens verongelukt.
REGIONALE OMNISPORTDAG DONDERDAG 13 JUNI
Plaats: sportcomplex Paelestra Deinze
Programma: wandelen, fietsen, KUBB, vrij petanquen, kanjam, lijndans, aquagym,
zit-yoga, wandelvoetbal.
Nieuw: crossboccia, mölky, krolf.
Meer info in de nieuwsbrief van juni

GEGIDST STADSBEZOEK AAN LEUVEN 20 JUNI
Vertrek om 9 u 37 aan station Gent Sint Pieter. Samenkomen om 9 u10
Gegidste wandeling 'Ontdek Leuven'
Je ontdekt bekende monumenten en trekpleisters: de Grote Markt met het stadhuis
en de Sint-Pieterskerk, de lakenhallen, de universiteitscolleges en de kroegen van de
Oude Markt. Maar we nemen je ook mee naar kleine straatjes en steegjes, parken en
binnentuinen. Een bezoek aan het Groot Begijnhof, dat is uitgeroepen tot
werelderfgoed, mag natuurlijk niet ontbreken.
De wandeling start om 14 u aan het stadhuis en duurt ongeveer twee uur.
Van het eindpunt naar het centrum is ongeveer 10 minuten lopen.
Voor het middagmaal gaan we naar restaurant Domus waar we een dagschotel
nuttigen. Aan het station kunnen we de bus nemen naar het restaurant.
Prijs wandeling en dagschotel 23 euro.
Zelf aankopen ticket trein
Inschrijven en betalen ten laatste op 28 mei op BE 51 8900 1408 7562
BARBECUE 30 JUNI
Waar? Kring Sint Pieters Buiten Sint Pietersaalststraat (bereikbaar met tram 4 en
tram 2)
Prijs? € 25,00 aperitief en koffie inbegrepen. Drank aan tafel voor eigen rekening.
We beginnen om 11:30 u met aperitief naar keuze vergezeld van de bijhorende
hapjes.
Om 12:30 u gaan we aan tafel voor de barbecue: 4 stukken vlees, groentebuffet en
sausjes.
Ook niet-leden zijn welkom. Inschrijven en betalen ten laatste op 18 juni op
BE 51 8900 1408 7562(graag een seintje vooraf op 0498 72 78 76)
SPORT
WANDELEN
Op 16 mei wandelen we in Wichelen. De wandeling is ongeveer 6 km lang en loopt
deels over onverharde wegen. We wandelen door de velden en langs de Schelde.
Verzamelen om 13:45 u op de parking aan de Yachtdreef.
KUBB
Kubb is een buitenspel met als doel het omvergooien van houten blokken door er
houten stokken tegenaan te gooien. Het kan kort worden omschreven als een
combinatie van bowling, petanque en schaken. Wie vorig jaar meespeelde kan je
vertellen dat er heel wat plezier te beleven valt. Het spel is helemaal niet moeilijk. Je
leert het al spelende. Er is geen voorkennis nodig.
We spelen de eerste keer op 9 mei. Daarna op 23 mei en 4 juni. Latere data volgen
in de volgende bijlagen. We verzamelen om 14:00u aan het parochiaal centrum in
Maïsstraat 20. Zorg voor gemakkelijke kledij en schoeisel, we spelen op gras.
Meer info bij Willy 0476 60 94 25 of willywillaert@skynet.be

