Maandblad
augustus 2008
Open - Kristelijk - Respectvol –Actief
Beste Leden,
Zomerfeest – Moederfeest
Op zaterdag 16 augustus feest in Zaal Laagland. We beginnen om
11 uur met een Mariaviering opgeluisterd door ons koor. Daarna gaan
we tafelen. Menu:

Zalmcocktail
Andalousische soep
Kalfsgebraad Achiduc
Groentekrans – Kroketten
Vanille-ijs met fruit
Koffie
Prijs 16 euro, als animatie komt de orgelman. Er is weer tombola en onze aanwezige vrouwen krijgen
een geschenk. Wijkverantwoordelijke binnenbrengen op dinsdag
12 augustus om 10 uur in Klein Laagland.

We mogen 3 nieuwe leden begroeten.
Viviane Van Puynvelde, Churchillaan 6 B3
Van den Bosch Lisette, Beemdenlaan 31
Gerard Emilia, Villerslei 60
Wij wensen hen van harte welkom !

Zijn van ons heengegaan:
Op 15 juni: de heer Karel Peters, echtgenoot van Claus Hortense
We bieden haar en haar familie onze Christelijke deelneming aan
Op 18 juni: de heer Jan Vermeiren, echtgenoot van Elza Verlinden
Wij bieden ook haar en haar familie onze christelijke deelneming aan.

Blankenbergen
Op 19 augustus gaan we naar Blankenbergen. We rijden naar zee en ieder is
er vrij. We vertrekken om 8 uur ’s morgens aan’t kerkske
’s Avonds komt de bus ons terug halen om 19 uur in Blankenbergen.
Prijs heen en terug: 16,50 euro. Zijn we met velen, bijvoorbeeld met
30 personen, krijgt men 3 euro terug, met 40 personen 6 euro
Inschrijven bij uw wijkverantwoordelijke of Rosa: 03/658.36.93

Dagreis naar Nederland
Onze dagreis die geplant was op 16 september valt weg daar wij op 10 en 11 september een boottocht
maken met de senioren van Schoten en op woensdag 1 oktober hebben we een dagreis met Bloemendaal
Elshout naar struisvogels en een chocolaterie
Welkom in Postel om 9 uur met 2 kopjes koffie/thee en een lekker gebakje.
We komen alles te weten over struisvogels. Het zijn vreemde vogels met vreemde gewoonten. We
mogen de dieren voederen, ze komen graag naar de mensen. Zelfs een omhelzing mag ! De eigenaar
brengt ons een boeiend verhaal over de struisvogels.
We krijgen een lekker menu met aspergeroomsoep, een kipfilet en een ijstaartje.
De Acht Zaligheiden (of 8 dorpen) bieden ons een mooie brok natuur met veel bezienswaardigheden,
vanuit de bus gezien, terwijl onze maaltijd kan verteren. Vroeger was het hier de armste streek van
Nederland, nu een toeristische trekpleister.
In de chocolaterie wordt ons opnieuw een kopje koffie/thee met een bonbon aangeboden. We krijgen hier
een deskundige uitleg over cacao en chocolade.
De snoepers kunnen een handje toesteken en ze mogen dan hun lekkernijen zelfs mee naar huis nemen.
Prijs voor deze uitstap: 40 €. Vertrek om ± 7.30 uur aan ’t kerkske. Inschrijven tot de bus vol is,
wijkverantwoordelijke binnenbrengen zo vlug mogelijk of bellen naar Rosa: 03/658.36.93

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

Aandacht
Zo men graag op reis gaat met de voorgestelde reizen van OKRA, gelieve U dan in te schrijven bij ons
trefpunt (bij Rosa, tel 03/658.36.93, zij heeft formulieren). Daar wij voor elke inschrijving 2 € ontvangen
voor onze kas en indien men inschrijft rechtstreeks bij Regio Antwerpen dan gaan die verloren. Dus
reizigers, wij rekenen op uw steun.

Conditietest in de fitbus op 25 september
Wil je weten hoe het met je conditie gesteld is ? Ben je geïnteresseerd in een programma op maat om je
conditie te verbeteren ? Je komt het allemaal te weten als je je inschrijft voor de conditietesten van de
Fitbus! Je conditie wordt getest in de fitbus die opgesteld zal worden op de parking van sporthal
Vordensteyn, Vordensteinstraat 76 te Schoten. De conditietest gaat door op donderdag 25 september
tussen 11 - en 19 uur. De hertest op donderdag 11 december 2008. Als extraatje krijg je in het najaar no g
2 gratis infosessies: ‘Werken met hartslagmeters’ op 7 oktober en ‘Start to eat’ op 29 september.

Leesclub
Zo er mensen zijn die graag een leesclubs zouden oprichten, er is een infomoment op 16 september 2008
van 14 – tot 16.30 uur in de Europazaal – Nationalestraat 111 te Antwerpen. Indien geïnteresseerd,
contacteer Rosa voor 6 september 2008

Fietsen
Elke maandag grote toer 13.30 uur, kleine toer om 14 u, vertrek Kerkje Villerslei 113.

Zwemmen
Dinsdag of woensdag van 9 – tot 10 uur of van 9.30 – tot 10.30 uur. Gratis ontbijt.
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 7, 14, 21 en 28 augustus in Klein Laagland van 13.30 uur tot 17 uur.
Zo er mensen zijn die graag biljarten, deze kunnen bellen naar: tel 03/658.36.93 en 03/658.13.32

Kaarten
Op de vrijdag 1, 8, 22 en 29 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 6 augustus, bijeenkomst om 11.30 uur.
Opluisteren viering in de grot en in de kerk op 15 augustus om 10 uur
Opluisteren Mariaviering in Zaal Laagland op 16 augustus om 11 uur

Voor onze bestuursleden
Vergadering Kers op de taart andere datum door vakantieredenen.
Opgelet volgende bestuursvergadering op donderdag 21 augustus in Klein Laagland.
Klein bestuur 9.30 uur – Groot bestuur 10 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

