Maandblad Februari 2007
Open Kristelijk Respectvol Actief
Beste Leden,
Tot onze spijt moeten wij mede delen dat op 11 januari 2007
Caroline De Kuyper, geboren op 22 september 1917 van ons is heengegaan.
Wij bieden de familie onze christelijke deelneming aan.
Valentijn voorjaarsfeest
Op zaterdag 10 februari vieren wij Valentijn met een lekkere maaltijd, bestaande uit:

Russisch ei
Tomatenroomsoep,
Kalfs loze vink met groentekrans
en gebakken aardappelen
Tiramitsugebak met koffie
Als animatie komen de Hooiste Strangers, einde ± 17.30 uur. Dit alles voor
de prijs voor 16 €. Wijkverantwoordelijke binnenbrengen op 5 februari in Klein Laagland
van 10- tot 11 uur.

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

Intersante voordracht
Op dinsdag 20 februari komt er een uroloog spreken over incontinentie, prostaat, enz... Dit
gaat door in Zaal Laagland om 14 uur. Iedereen is welkom. Graag hadden we wel vernomen
wie komt zodat wij plaatsen kunnen voorzien. Wijkverantwoordelijke binnenbrengen op
maandag 5 februari of nadien bellen naar Rosa: 03/658.36.93
Operette Der Zarewitsch – componist Franz Léhar
Op woensdag 4, donderdag 5 en maandag 9 april in de Arenbergschouwburg.
Aanvang 14.30 uur, Kaarten: 17 € leden Okra / 21 € niet- leden
Wijkverantwoordelijke binnenbrengen op 5 februari in Klein Laagland van 10tot 11 uur. Tot 12 februari kan men bellen naar Rosa.

Wij mogen een nieuw lid verwelkomen:
Mulkens Edmond, Frans Reinenmundlei 27
Van harte welkom

Naar de kust
7-daagse reis naar
Nieuwpoort in Hotel
Sandeshoved van 23 – tot
30 juni 2007
Prijs: kamer 2-personen of
studio 3-4 personen: 381 €
p.p., studio 2 personen of
kleine 1-persoonskamer
416 euro p.p. of ruime
1-persoonskamer 458 euro
p.p.
Inbegrepen: vervoer van en
naar bestemming, verblijf in
vol pension, dranken aan
tafel, muziekavond.
Iedereen is vrij van doen en laten.
Wanneer er geen plaats meer is in deze periode zouden we opteren voor Hotel Europe in de
Panne, geheel gerenoveerd van 30/06 tot 7/07.
Prijs: 397 euro p.p. in 2-persoonskamer
Toeslag 105 euro voor 1-persoonskamer.
Inbegrepen: vervoer van en naar bestemming, huur
fietsen, dagelijks kameronderhoud, verblijf
volpension, water op tafel + 1 consumptie, rondrit
met toeristisch treintje, muziekavond,
gastronomische souper bij kaarslicht incl. passende
wijnen.
Liefst zo vlug mogelijk laten weten, op 24 januari
inschrijving in Klein Laagland van 10 - tot 12 uur,
voorschot 50 € + klever ziekenkas meebrengen
a.u.b. Na die datum bellen en afspreken met Rosa.

Kerstgeschenk
Langs deze weg wil ik mijn hartelijke dank uitspreken voor het kerstbedrag van 250 euro dat
ik via jullie mocht overmaken aan onze broeders en zusters in Afrika. Weet dat dit bedrag
350.000 Burundese frank vertegenwoordigt en dat hiermee voedsel voor 65 gehandicapte
kinderen voor het werk in Mutwenzi voor 2 maanden kan aangekocht worden ! Nogmaals
hartelijke dank. Luc Dekelver
Gevraagd
Pastorale animator:
daar Lea Bossers-Verstraeten ontslag neemt eind augustus zouden wij blij zijn met een
vervanger.
Sportverantwoordelijke:
liefst zo vlug mogelijk, info bij Rosa. Niet moeilijk !!

Voor wie meer wil - Okra Academie
Ma. 12 feb. 2007 en vrij. 16 feb. 2007 – Zelfdoding bij jongeren door Mw. Grieke Forceville
Ma. 26 feb. 2007 en vrij. 2 mrt 2007 – Beeldhouwers van de Andes – de Inca’s door dhr.
Youri Blieck
Waar ? Vergadercentrum De Stroming, Auditorium Nationalestraat 111.
Telkens om 14.30 uur
Lieve mensen, maak reclame voor onze vereniging zo onze familie nog groter
wordt
Fietsen
Elke maandag grote toer 13.30 uur, kleine toer om 14 uur, vertrek Kerkje Villerslei 113.
Crea en Biljart of gezellig babbelen
Op donderdagen 1, 8, 15 en 22 februari in Klein Laagland van 13 uur tot 17 uur
Onze Crea gaat de tafelversiering maken + servetten vouwen voor het Valentijnsfeest
Zo er mensen zijn die graag biljarten, deze kunnen contact opnemen met Jos Van Roy:
tel: 0477.50.24.54
Kaarten
Op de vrijdagen 2, 9, 16 en 23 februari in Klein Laagland van 13 uur tot 17 uur
Petanque
Alle dinsdagen vanaf 1.30 uur, ontspanningslokaal Lariksdreef
Zangkoor
Repetitie op woensdag 7 februari om 14 uur in Klein Laagland.
Opluisteren viering in de kerk op 11 februari om 10 uur
Volgende bestuursvergadering op woensdag, 21 februari 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

