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TREFPUNT VOOR 55 PLU55ERS
TE ONTHOUDEN DATA:
Zondag 5 november 2017 Toneel: Een nieuwe therapie in de psychiatrie

Waar? LDC Ten Hove Rode zaal
Begijnhofdries 15 9000 Gent
UIryERKOCHTI

Wanneer? 15:00u

Dinsdag 28 november 2017 Diefstalpreventie
Waar? St. Vincentiuskring Maïsstraat 20 9000 Gent
Wanneer? Deuren open vanaf 14:00u, staft van de lezing: 14:45u
lnschrijven kan nog op het bureel op maandag tussen 9:30u en 11:30u

Seniorenweek 20 tot 26 november
GEEN kaarten meer te verkrijgen. Wie inschreef krijgt zijn kaarten op de activiteit zelf.
Voor de wandeling "MuutÍ en brant in Gent" konden we spijtig genoeg geen kaarÍen
krijgen. Wie inschreef voor die wandeling en 5€ storÍte zal deze teruggestorÍ krijgen

Kerstmorkt in Antw e?pen op woensdog 13 decemb e? 2Ot7
Zoals vorig jaar hebben wij terug een uitstap naar een Kerstmarkt op de agenda staan. Dit
jaar zullen wij Antwerpen met een bezoekje blij maken.
Waarom Antwerpen? Zij zeggen datzij de grootste Kerstmarkt van Vlaanderen hebben!
Dus dit moeten wij eens bekijken.
Net zoals vorig jaar gaan wij met het openbaar vervoer (lees trein). Wij vertrekken in Gent
Sint-Pieters om 10.11 uur op perron 1. We komen samen om 10.00 uur ondei"het paneel
met de vertrektijden. Elk zorgl voor zijn treinkaartje.
Wat is er zoal te zien: de schaatsbaan op de Groenplaats, het reuzenrad langs de Schelde
op het Steenplein, op de Handschoenmarkt is er de Kerststal met "Zingende kerstboom".
Rondom zrjn er de gebruikelijke eet-, drank- en hebbedingetjes kramen.
Naast de kerststal heeft Antwerpen ook grote kerstbomen opgesteld o.a. op de Grote
markt, Handschoenmarkt en Astridplein. We komen terug met de trein van '16.06 uur. Wie
dit nog te vroeg vindt kan ook nog naar Gent met bv. de trein van 16:37 uur of 16:51 uur.
Verantwoordelijke van de activiteit: Guido 0474 71 86 01
lnschrijven op het bureel elke maandagvoormiddag tussen 9:30u en 11:30u.

8 moort 2018 De Mooiste Melodieën von de lage londen
Wieze
Op 8 maart2018 zakt okra af naar de oktoberhallen in \A/ieze voor de Mooiste melodieën
van de lage landen. Meer info hieromtrent vind je in de bijlage bU dit magazine. (bruin
blaadje). De show begint om 14:00u.
Prijs: 47€ inkom en bus.
Wie mee wil schrijft in en betaalt ten laatste op maandag 8 januari. Wij moeten immers
dan al de kaarten kopen bij Okra Midden-Vlaanderen.
Opgelet! Alleen wie betaald heeft is ingeschreven!
De kaarten zullen bezorgd worden in februari samen met de bus regeling.

Kerstfeest op dinsdog

t9 december ?OtT

Op dinsdag 19 december 2017is er om
10:30u een eucharistieviering in de
kapel van de paters Karmelieten in de
Burgstraat voor de overleden leden van
OKRA 'Het Volk'.
We nodigen u allen van harte uit.

Wij willen aan al onze leden de kans
geven om vóór het kerstfeest een
in de Prinsenzaal Prinsenhof 39A Gent.

Rond 11.30 u. staÉen we met het aperitief.
jaar
Ook dit
is er gekozen voor een warm buffet. De soep is met bediening aan tafel.
De hoofdgerechten worden afgehaald. Wie slecht te been is, krijgt hulp van bestuursleden.
MENU
Pompoensoe*p met augustijn

Kalkoenfiletgebraad met peperroomsaus
Warme groenten en chutney
kroketten
Koffie met kerstgebak
Het kerstfeest start om 14:30u in de Prinsenzaal (Prinsenhof.)
Voor leden die in de namiddag komen, gaan de deuren open om 14.00 u.
We beginnen met kofÍie of thee en lekker kerstgebak.
Na de koffie brengt de Limburgse groep GEBAK ons een Nederlandstalig
kerstprogramma.
Tijdens de pauze zal de bar open zijn.
Traditiegetrouw is er een kerstgeschenk voor alle aanwezige leden.

Hartelijk welkom!

'

kerstmaal: '25 € kerstmaal + kerstfeest: 33 €
kerstfeest: 8 €
lnschrijven op het bureel ten laatste op 11 december iedere maandagvoormiddag van
9:30 u tot 11:30 u. E .Van Beverenplein 4 9000 Gent
Je kan ook storten op het nummer BE51 8900 14087562 van OKRA " Het Volk"
Graag een seintje voor u stort op het nummer 0498 7278 76
Prijs:

