Maandblad
Augustus 2010
Open – Kristelijk - Respectvol - Actief

Zomerfeest – Moederfeest
Op zaterdag 7 augustus hebben we zoals steeds in zaal Laagland een gebedsviering ter
ere van Maria, opgeluisterd door ons koor en gevolgd door een lekker etentje :
Menu

Tartelette met asperges, kaas en ham
Andaloesische soep
Rosbief en gebraad met groentekrans en frietjes
Biscuitgebak en koffie
Diabetici krijgen een suikervrij nagerecht

Frans zorgt voor animatie en onder de pauze is het tombola. Zoals gewoonlijk worden
onze aanwezige vrouwen bedacht met een leuk geschenk, prijs 17,- €.
Wijkverantwoordelijken binnenbrengen bij Leen thuis op 2 augustus ’s morgens 10 uur.

Nieuwe leden :
Alois Luyckx
Jozef Van Craenstraat 9 / 11
Annie Dingemans
Villerslei 81 / 4
Wij heten hen van harte welkom en hopen dat zij zich vlug thuis voelen.

†

Wij betuigen onze innige deelneming aan ons lid Louis Verstraeten
bij het overlijden van zijn echtgenote Jeanne Andries, Schijndallei, 23.
Wij melden ook het overlijden van ons lid Frans Van Menxel, Laaglandlei 128
op 17 juli 2010. Wij bieden zijn echtgenote en kinderen onze kristelijke deelneming aan.

Seniorendag Zoo Antwerpen 17 september van 10 tot 18 uur
Aan de kassa van de Zoo : 6,- € - Okra leden : 5,- €
De show in de Elisabethzaal kost 5,- €, voor Okra leden : 3,- €
Wel via uw wijkverantwoordelijke betalen voor 8 augustus 2010.
Voordracht
Thuiszorg op dinsdag 28 september van 14 tot 16 uur, gratis inkom. Op de agenda :
1. Op welke hulp kan je beroep doen?
2. Waar kan je terecht?
Waar? Zaal De Stroming, Nationalestraat 111. Inschrijven voor 10 september.
Indien interesse, gelieve de namen door te geven aan Jacqueline, tel. 0496 / 61 83 71.
Websites
Op 16 september ’10 organiseren we de terugkomdag Trefpunt websites.
Iedereen krijgt de kans om vragen te stellen, hulp te vragen en extra uitleg waar gewenst.
Ook zullen we een aantal extraatjes uitleggen. Deze dag staat open voor iedereen. Je
kunt komen in de voor- of namiddag. Graag inschrijven bij Rosa tel. 03 / 658 36 93 voor
1 september. Deelname is gratis. Dit gaat door in de lokalen van L.B.C., Sudermanstraat
5, Antwerpen, 2de verdieping, lokaal 203.
Reis Hertenfarm – Sluis en Knokke
Okra Schoten H. Hart gaat op reis op donderdag 9 september. Vertrek 8u30 kerk H. Hart.
Indien er 10 leden van ons meegaan, vertrek aan ons kerkje, Villerslei, 10 minuten later.
Programma
8u30 vertrek
9u30 bezoek Hertenfarm met degustatie
11u30 3-gangen menu
13u30 met gids tot Sluis
16u00 bezoek Knokke
19u00 twee belegde boterhammen – drank niet inbegrepen
Prijs 44,- €. Binnenbrengen voor 26 augustus bij uw wijkverantwoordelijke of bij Rosa tel.
03 / 658 36 93.
Zoektocht
Wie graag een wandel-fiets-zoektocht doet in de naaste omgeving kan voor 5,- €
inschrijvingspapieren halen in Ons Huis, Villerslei.
Evaluatie
Onze ontspanningsnamiddag van 16 juli mag wel geslaagd genoemd worden. ± 42
personen die zich goed geamuseerd hebben met allerhande spellen en er is door
sommigen hard gewerkt. Aan allen dank.

Line dancing
Ontspannen van kop tot teen elke woensdag van 9u30 tot 11u30 in Dienstencentrum
’t Dorp, polyvalente ruimte 1. Prijs : 2,- €

Wanneer de wijkverantwoordelijken u niet hebben kunnen bereiken en u hebt interesse,
Probeer hen dan te bellen of bel naar Rosa : 03 / 658.36.93

Fietsen
Elke maandag grote toer 13.30 uur, vertrek Kerkje Villerslei 113.
Zwemmen
Wie graag gaat zwemmen, neemt contact op met Wieza Mintcheff, tel : 03 / 658 97 85.
De zwemmers die geen sportzegel bezitten, kopen die best om in orde te zijn met de
verzekering (6,- €).
Crea – Biljart – Rummikub – Gezellig babbelen
Op donderdag 5, 12, 19 en 26 augustus in Klein Laagland van 13.30 uur tot 17 uur.
Mensen die graag biljarten, kunnen bellen naar : tel 03 / 658 36 93 en 03 / 658 13 32.
Kaarten
Op vrijdagen 6, 13, 20 en 27 augustus in Klein Laagland van 13 tot 17 uur.

Zangkoor
Repetitie op woensdag 4 augustus om 14 uur. Maria-viering in Zaal Laagland op zaterdag
7 augustus. Opluisteren eucharistieviering op zondag 8 augustus om 10 uur.
Petanque
Alle dagen uitgezonderd woensdag en vrijdag vanaf 13.30 uur, ontspanningslokaal
Lariksdreef. Op maandag, donderdag en zaterdag, ontspanningslokaal Schijnparklaan van
13 tot 17 uur.
Voor onze bestuursleden
De volgende vergadering wordt gehouden op dinsdag 24 augustus in Klein Laagland.
Wie niet kan komen, gelieve te verwittigen a.u.b.

Wij vragen dringend wijkverantwoordelijken, om maandblad en boekjes rond
te dragen, te horen wie iets wil meedoen, soms een babbeltje slaan en liefst
de vergaderingen bijwonen.
In 2011 zijn er verkiezingen, nieuw bestuur, te begeven plaatsen : voorzitter,
secretaris, reisverantwoordelijke, penningmeester en andere.
Wie iets wil doen, make zich bekend a.u.b.
of vraag inlichtingen indien iets niet duidelijk is.
Wij danken al onze helpers van harte !!!
Hartelijke Groetjes,
het Bestuur / Rosa Beutels : 03 / 658.36.93

En dan is er nog dit …
Liefste, je verwarmt niet alleen mijn hart..maar ook mijn voeten.

Zoek en gij zult vinden, vindt ge 't niet dan is het zoek.

's Nachts bewaren we al het licht in onze koelkast

Ik ben voor jou gevallen, gevallen op straat.
Ik zag je mooie ogen, maar de stoep zag ik te laat.

Liefde is blind, daarom kan ze mij niet vinden.

En een weerspreuk :

In augustus regen, geeft de wijnoogst zegen.

