Bijlage Okra magazine van november 2018
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
Omwill
BELANGRIJK BERICHT
Omwille van interne reorganisatie bij CM zal het bureel vanaf nu open zijn op
DINSDAGVOORMIDDAG en NIET MEER OP MAANDAG. De uren blijven dezelfde.
BETALEN LIDGELD 2019
Door de digitalisering van het ledenbestand moeten alle lidgelden betaald zijn voor 8
februari 2019.
Je betaalt je lidgeld bij voorkeur via overschrijving. Je vindt in het magazine een
overschrijvingsformulier dat je hiervoor kan gebruiken. Let op! Je moet zelf nog alle
gegevens invullen. Vermeld bij de mededeling duidelijk lidgeld 2019 en eventueel de naam
van het lid (leden). Vermeld ook “sport” indien van toepassing.
Hoofdlidmaatschap (een persoon) € 25,00
Gezinslidmaatschap (meerdere personen op hetzelfde adres gedomicilieerd)
€ 42,00
Lid WZC (mensen in een rusthuis) € 10,00
Partner van lid WZC die zelf nog thuis woont € 10,00
Verzekering Okra sport te betalen met het lidgeld! € 8,00 (Opgelet die 8€ moet ook betaald
zijn voor 8 februari)
Bijlid (wie in een ander trefpunt zijn lidgeld betaald) € 5,00
Wie toch zijn lidgeld contant wil betalen kan dit doen op het bureel op dinsdagvoormiddag
tussen 9:30 en 11:30 of op het kerstfeest.
TE ONTHOUDEN DATA
Toneel: “Kunnen senioren nog scoren? 4 november 2018
Waar? LDC Ten Hove Begijnhofdries 15 9000 Gent
VOLZET
Beginuur? 14:30
Prijs? € 5,00
Bezoek aan de thuiszorgwinkel in Gentbrugge 6 november 2018
Afspraak 14:30 Land Van Rodelaan 11 9050 Gentbrugge (bereikbaar met bus 3 en 9 en
tram 2). Inschrijven ten laatste op 30 oktober.
OKRA ACADEMIE
13 november: Kennismaking met de Clemenspoort: lezing en rondleiding. Start 14:30
Film in de Sphinx
8 november: Girl

Seniorenweek stad Gent
Concert van Jo Vally in het ICC
20 november 2018 14:30 – 16:30 (deuren open vanaf 14:00)
Aperitiefconcert van de Politieharmonie in het Pand (Onderbergen 1)
25 november 2018 10:30 – 12:30
Voor beide activiteiten willen wij voor de kaarten zorgen in zoverre er nog beschikbaar zijn.
Je kan kaarten aanvragen door te bellen naar 0498 72 78 76 op dinsdag 30/10 tussen 9:30
en 11:30 of een mailtje te sturen naar rita.hoekman@belgacom.net ten laatste op 4
november.
Het volledige programma van de seniorenweek vind je op
www.stad.gent./seniorenweek/programma
Bezoek aan de ijssculpturen in Brugge 4 december 2018
Vertrek in Gent Sint Pieters om 13u24. Iedereen zorgt zelf voor zijn treinticket.
We komen samen om 13u10 in de stationshall
Prijs: € 8,00
Het ijssculptuurfestival in Brugge viert de negentigste verjaardag van Mickey Mouse.
Artiesten uit de hele wereld creëren een sprookjeswereld in ijs met 150 figuren.
Nadien mogelijkheid om kerstmarkt te bezoeken, een wandeling te maken in Brugge of
gewoon terug naar huis.

KERSTFEEST 18 december 2018
We beginnen de dag om 10:30 u met een eucharistieviering in de kapel van de paters
Karmelieten in de Burgstraat voor de overleden leden van Okra Gent – centrum.
Daarna is er gelegenheid om samen het middagmaal te gebruiken in de Prinsenzaal
Prinsenhof 39A Gent.
Rond 11.30 u starten we met het aperitief.
MENU
Garnaalkroket met bijhorende garnituur
Parelhoen met peperroomsaus, kroketten en seizoensgroenten
Koffie met gebak
Het kerstfeest zelf start om 14:30 u
Voor leden die in de namiddag komen, gaan de deuren open om 14.00 u.
We beginnen met koffie en lekker kerstgebak.
Na de koffie brengt Hugokee ons een variatie aan Nederlandstalige luisterliederen, covers
en eigen werk.
Tijdens de pauze zal de bar open zijn.
Traditiegetrouw is er een kerstgeschenk voor alle aanwezige leden.
Hartelijk welkom!
Prijs: kerstmaal en kerstfeest: € 33,00
kerstfeest: (enkel namiddag) € 8,00
Inschrijven en betalen ten laatste op 11 december via 0498 72 78 76 (enkel op dinsdag
voormiddag). Betalen op BE 51 8900 1408 7562

