Maandblad augustus 2007
Open Kristelijk Respectvol Actief
Beste Leden,
Zomerfeest - Moederfeest
Op zaterdag 18 augustus feest in Zaal Laagland. We beginnen met een
Mariaviering om 11 uur opgeluisterd door ons zangkoor en samengesteld
door Lea. Om ± 12 uur wordt er gedineerd:

Garnaalkroketten
Cressonsoep
Zalm met gestoofde preireepjes
Pomme Duchese
Chocolade mousse
Koffie
Prijs 16 euro. Als animatie heeft Frans, de zanger Peter Rammeloo gecontacteerd.
Er is ook tombola en alle aanwezige dames worden bedacht met een geschenk.
Wijkverantwoordelijke binnenbrengen op maandag 13 augustus in Klein Laagland van 10 tot 12 uur.

Is van ons heen gegaan op 12 juli 2007: Bennebroek Juliana
Geboren op 15 maart 1926, weduwe van Van den Keybus François.
Wij bieden de familie onze Christelijke Deelneming aan.
Crea – nieuwe technieken
Op 25 oktober 2007 worden volgende technieken aangeboden:
- kerstboom in kerstmismotief
- sierdoek haken
- kaarten en windlicht
Op 19 februari 2008 kan U kiezen uit:
- frivolité met de naald
- glasschilderen
- werken met koud porselein
- Victoriaans borduren
Telkens van 10 tot 16 uur in de Kerkstraat te Antwerpen. Men krijgt soep + koffie of thee, boterhammen
zelf meebrengen. Per techniek mogen er 2 personen deelnemen.
Inschrijven voor 6 september 2007: tel Rosa 03/658.36.93 of Jacqueline 03/658.12.74
Familiefeest (Parochiefeest)
Onze parochie bestaat 70 jaar. Dat vieren wij op 16 september 2007. De dag begint met een feestelijke
eucharistieviering om 10 uur met inbreng van alle verenigingen. Na de viering krijgen de verenigingen
de kans om zichzelf en de vereniging voor te stellen in Zaal Laagland. Om 12 uur volgt er dan een
heerlijke maaltijd aan democratische prijzen. Er zullen wel mensen moeten gevonden worden voor
klaarzetten en versiering van de zaal, bediening, vaat en opruim. Wie zich wil inzetten, kan dat kenbaar
maken aan de wijkverantwoordelijke. Liefst zo vlug mogelijk !!
Daar de zaal op 15 september bezet is, verzetten wij onze ontspanningsnamiddag naar 22 september.

Wij zoeken nog steeds een Pastorale Animator, alsook een sociaal voelende die onze
wijkverantwoordelijke kunnen helpen.
We bedanken Lea Verstraeten voor de jarenlange inzet als Pastorale Animator

Fietsen
Op dinsdag 4 september 6de fietsgordel OKRA-noorderkempen.
Gordel van 50/60 km tussen Sint-Job- in-’t Goor (Goorhof, Kerkelei) en Kalmthout-Centrum (Zonnedauw
PC, Kapelsesteenweg) of plaatselijke lussen van 30/35 km. Vertrek tussen 9 uur en 14.30 uur.
De deelnameprijs bedraagt 0,50 euro (o.a. voor verzekering); OKRA- leden fietsen gratis !
De plaatselijke trefpunten serveren soep, koffie en frisse dranken, picknick is mee te brengen.
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

Evaluatie
Onze 8-daagse reis naar Nieuwpoort.
Zeer in de smaak gevallen, ook al was het wisselvallig weer. Er werd veel gewandeld, gewinkeld,
gebabbeld, enz… Er was veel keuze in gerechten en vooral desserten. Er werd gebeden om volgend jaar
terug te kunnen gaan.
Fietsen
Elke maandag grote toer 13.30 uur, kleine toer om 14 u, vertrek Kerkje Villerslei 113.
Zwemmen
Dinsdag of woensdag van 10 – tot 11 uur. Bijeenkomst in ’t zwemdok van Merksem.
Per beurt 1 € / 2 € waarborg kastje. De zwemmers die geen sportzegel bezitten, kopen die best voor in
orde te zijn met de verzekering (6 €)
Crea en Biljart of gezellig babbelen
Op donderdag 9, 16, 23 en 30 augustus in Klein Laagland van 13.30 uur tot 17 uur.
Donderdag 9 augustus maakt onze crea de menu’s voor het moederfeest.
Zo er mensen zijn die graag biljarten, deze kunnen contact opnemen met Jos Van Roy: tel: 0477/50.24.54
Kaarten
Op de vrijdag 10, 17, 24 en 31 augustus in Klein Laagland van 13 u. tot 17 u.
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 8 augustus om 13.30 uur in Klein Laagland.
Opluisteren viering in de kerk op 12 en 15 augustus om 10 uur
Volgende bestuursvergadering op dinsdag, 28 augustus 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

