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BETALING LIDGELD
Dank aan wie zijn lidgeld reeds betaalde.
Mogen we vragen dit zoveel mogelijk te doen voor 1 januari 2020. Zo moet je geen
enkel magazine noch nieuwsbrief missen.
Het lidgeld bedraagt net als vorig jaar 25€ voor een lid en 42€ voor een gezin
(meerdere leden die op hetzelfde adres gedomicilieerd zijn).Wie in een woonzorgcentrum verblijft betaalt 10€. Wie aan de sport wil deelnemen betaalt 8€ extra
voor de sportverzekering.( Duidelijk vermelden op de mededeling: lidgeld+sport.)
Je betaalt best door overschrijving op BE51 8900 1408 7562
TE ONTHOUDEN DATA
Seniorenweek 18 – 24 november
Wie inschreef en betaalde voor een van de activiteiten zal zijn kaart (en) krijgen aan
de ingang of op de verzamelplaats.
OKRA ACADEMIE
China als regionale en wereldmacht Bart Dessein, sinoloog UGent
12 november 14:30 -17:00 zaal De Parel Overwale 3 9000 Gent
Deze lezing bespreekt China’s actuele internationale positie tegen de achtergrond
van haar nationale historische bewustzijn.
FILM IN DE SPHINX
Sorry We Missed You 7 november
Ricky heeft altijd hard gewerkt maar verdient minder geld dan zijn familie nodig heeft.
Hij besluit een job aan te nemen als pakjesbezorger. Hij moet echter pakjes
bezorgen aan een onmogelijk tempo. Na een tijdje beginnen de alledaagse angsten
van zijn job door te sijpelen in zijn gezinsleven.
Bezoek tentoonstelling OKReAtief 22 november
Tijdens de seniorenweek organiseert OKRA regio Gent een tentoonstelling van
kunstwerken gemaakt door de leden. Ook twee van onze leden, Miet De Kerpel en
Lieve Vandeloo, stellen hun schilderijen tentoon. Je kan die tentoonstelling bezoeken
van 20/11 t.e.m. 24/11 tussen 11:00u en 17:00u.Inkom 3€ koffie in de Waterspiegel
inbegrepen.
Voor wie niet graag alleen gaat organiseren we een groepsbezoek op vrijdag 22/11.
We verzamelen tussen 14:30u en 14:45u onder de luifel aan de Waterspiegel op de
Meulestedesteenweg. (bereikbaar met bus 6, er is geen parking, parkeren in de
straten). Je moet niet storten, iedereen betaalt ter plaatse. Wel inschrijven!

Bezoek aan brouwerij Huyghe 6 december
Om 14:00u nemen we bus 96 ( Gent-Aalst) aan het station Gent Sint Pieters op
perron 12. Vergeet je lijnkaart niet! Wie zelf wil rijden verwachten we om 14u30 aan
de brouwerij. (Geraardbergsesteenweg 4B Melle)
Het bezoek bestaat uit een korte bedrijfsvideo en een rondleiding van ongeveer een
uur en drie kwartier in de brouwerij. Daarna is er een bier degustatie (45 min) met
versnaperingen.
Het aantal deelnemers is beperkt tot 25 personen.
Prijs: 12€, te betalen op BE51 8900 1408 7562 ten laatste op 3 december of tot
volzet.

Bezoek aan de tentoonstelling “Circle of live” 21 december
“Circle of Live”een tentoonstelling van werk van Lieve Blanquaert is een pakkend
multimedia verhaal van drie grote levensverhalen. Foto's en bewegende beelden van
de laatste tien jaar maken van deze tentoonstelling een onvergetelijke wereldreis.
Lieve vertelt in de audioguide zelf het verhaal achter de beelden.
Afspraak zaterdag 21 december om 15:00u aan de Sint Pietersabdij.
Prijs 7,50 euro Inschrijven en betalen op BE51 8900 1408 7562 ten laatste op 17/12

KERSTFEEST 17 december
We beginnen de dag om 11:00 met een eucharistieviering in de weekkapel van de
Sint Vincentiuskerk in de Maïsstraat (naast de zaal). Deze viering wordt opgedragen
voor de overleden leden van Okra Gent – centrum.
Daarna is er gelegenheid om samen het middagmaal te gebruiken in het parochiaal
centrum Maïsstraat 20 9000 Gent (bereikbaar met bus 5 en tram 1)
Rond 12:00 starten we met het aperitief. (deuren open 11:45u)
MENU
Pastinaaksoep
Zuid-Australisch lamsfilet, kroketten en seizoensgroenten
Koffie met gebak
Het kerstfeest zelf start om 14:00u
Voor leden die enkel in de namiddag komen, gaan de deuren open om 13:30u.
We beginnen met koffie en lekker kerstgebak.
Na de koffie brengt Tine Vandenbussche ons een muzikaal verteltheater met zang
en accordeon.
Tijdens de pauze zal de bar open zijn.
Traditiegetrouw is er een kerstgeschenk voor alle aanwezige leden.
Prijs: kerstmaal en kerstfeest: 33€
kerstfeest: (enkel namiddag) 8 €
Inschrijven en betalen ten laatste op 10 december via 0498 72 78 76 (enkel op
dinsdag voormiddag). Betalen op BE 51 8900 1408 7562

