Maandblad April 2007
Open Kristelijk Respectvol Actief
Het bestuur wenst aan alle leden
een Zalig en Vredevol Pasen.
Beste Leden,
Paasfeest
zaterdag 14 april om 11 uur in Zaal Laagland is er een viering rond het Paasgebeuren. Daarna volgt er
een feestelijke maaltijd:
Tomaat Garnaal
Op

Aspergesoep,
Gemarineerd gebraad met groentekrans en kroketten
Biscuitgebak
Koffie
Nadien is er animatie met de zangeres Carmen Deslé. Onder de pauze is het tombola en rond 17 uur
krijgen alle aanwezigen paaseieren. Prijs 16 €
Wijkverantwoordelijke binnenbrengen in Klein Laagland op 9 april van 9 - tot 10 uur.

Vieren hun Gouden Bruiloft op 27 april 2007:
Robert Wybo & Lia Van den Bogaert,
Leiebos 25 A3, 2170 Merksem
Mariale dagen
Vertrek reis naar Halle op 15 mei om 7.15 uur aan ‘t Kerkske
Zeer mooie daguitstap
Op dinsdag 29 mei fuchsiakwekerij en garnaalvissers.
Ontvangst met koffie en koffiekoek. Bezoek aan de enig mooie fuchsiakwekerij “de Nachtwaker” met
2000 soorten fuchsia’s, terras- en kuipplanten, pelargoniums, passieflora’s enz… in een prachtige
omgeving. Middagmaal. De Oostduinkerkse garnaalvissers te paard is enig in de wereld. We kunnen dit
live meemaken, we zien hoe de garnalen worden gevangen, gesorteerd en gekookt om ze daarna ook te
proeven. Dit op het strand en het lokaal van de paardenvissers. Het proeven geschiedt in een gezellige
sfeer in het gezelschap van de paardenvisser. Via Nieuwpoort met zijn sluizencomplex, Albert Imonument, vismijn, jachthaven terug naar Diksmuide. ’s Avonds broodmaaltijd bestaande uit witbrood,
bruinbrood, krentenbrood, broodjes, vleeswaren, kaas en koffie of thee naar believen. Prijs: 46 €
Inbegrepen: gids, koffie met koffiekoek, entree “de Nachtwaker” middagmaal, demonstratie
garnaalvissers en proeven garnaal, broodmaaltijd.
Vertrek: 7.30 uur Kerkske Villerslei. Wijkverantwoordelijke binnenbrengen in Klein Laagland op 9 april
van 9- tot 10 uur. Ten laatste op de volgende vergadering.
Wanneer de wijkverantwoordelijke u niet heeft kunnen bereiken en je hebt interesse,
probeer hen dan te bellen of bel naar Rosa: 03/658.36.93
Pensioenen
Op 2 april gaat ons Klein Bestuur betogen voor welvaart vaste pensioenen in Antwerpen.

Info
In het gemeentelijke magazine ‘Info Schoten’ kunt u alles vinden over opfrissingcursus verkeersregels
voor 55-plussers, zo er meer interesse is, worden de lessen nogmaals herhaalt.
Men kan er ook alles lezen over de nieuwe zorgflats van het OCMW.
De herinrichting van het gemeentehuis zal mensvriendelijk worden. Lage loketten met zitplaatsen ervoor.
Op 24 mei sportdag in Herentals. Inschrijvingen op de sportdienst tweede verdieping oud zwembad
Gelmelenstraat
Zwemmen
Op 3 april om 10 uur ’s morgens gaan wij zwemmen. Afspraak en vertrek 9.25 uur aan de Lindekens,
Villerslei. Prijs: 1 € / 2 € waarborg kastje. De zwemmers die geen sportzegel bezitten, kopen die best
voor in orde te zijn met de verzekering (6 €)
Gevraagd
Pastorale animator:
daar Lea Bossers-Verstraeten ontslag neemt eind augustus zouden wij blij zijn met een vervanger.
Evaluatie
Ons lentefeest, lekker eten en een heel charmant optreden van dansers in het teken van Noord- en ZuidAmerika. Wel een lange pauze door omstandigheden, maar dan werd er gebabbeld en dat is ook een keer
fijn. Appreciatie voor de mannengeschenken.
Fietsen
Elke maandag grote toer 13.30 uur, kleine toer om 14 u, vertrek Kerkje Villerslei 113.
Crea en Biljart of gezellig babbelen
Op donderdagen 5, 12, 19 en 26 april in Klein Laagland van 13 uur tot 17 uur
Zo er mensen zijn die graag biljarten, deze kunnen contact opnemen met Jos Van Roy: tel: 0477.50.24.54
Kaarten
Op de vrijdagen 13, 20 en 27 april in Klein Laagland van 13 uur tot 17 uur
Petanque
Alle dagen uitgezonderd woensdag en vrijdag vanaf 1.30 uur, ontspanningslokaal Lariksdreef
Op maandag, donderdag en zaterdag ontspanningslokaal Schijnparklaan van 13- - tot 17 uur.
Zangkoor
Repetitie op woensdag 4 april om 13.30 uur in Klein Laagland.
Opluisteren viering in de kerk op 8 april om 10 uur
Volgende bestuursvergadering op woensdag, 16 mei in Klein Laagland.
Klein bestuur 13 uur en groot bestuur 14 uur.
Indien men niet kan komen, gelieve Rosa (voorzitter) te verwittigen, a.u.b., tel: 03/658.36.93
Wij danken al onze helpers van harte !!!

Hartelijke Groetjes, het Bestuur

