Maandblad
februari 2011
Open – Kristelijk - Respectvol - Actief

Beste Leden,
Voorjaarsfeest
Zaterdag 19 februari om 12 uur gaan we weer gezellig
tafelen. Op het menu staat :
Russisch ei
Agnes Sorelsoep
Kipfilet met champignonsaus
Groentenkrans en kroketten
Chocolademousse
Koffie
Voor de animatie zorgt Viviane Van Eeghem.
Prijs voor leden : € 17,- en voor niet-leden € 20,-.
De Kinkhoorn
- Zangdriedaagse van woensdag 23 tot vrijdag 25 februari
Prijs per persoon : met twee op een appartement : € 196,met drie / vier : € 186,korting eigen wagen : € 8,- Lijndansvakantie van maandag 14 tot vrijdag 18 maart
Prijs per persoon : met twee op een appartement : € 266,met drie / vier : € 244,Voor meer info : zie Actief december – januari.
Pelgrimstocht naar Kevelaer op dinsdag 10 mei
Programma :
v 7.30
Vertrek vanuit het trefpunt
v 10 u
Aankomst : een tas koffie met koek
v 10.50 Korte openingsplechtigheid aan Pax Christi kapel, in processie naar de
basiliek.
v 11.15 Eucharistieviering
v 12.30 Middagmaal (driegangenmenu)
v 14 u
Vrije keuze : Korte rondleiding met gids
Grote of kleine kruisweg
Vrij wandelen
v 16.30 Slotviering in de St. Antoniuskerk
v 17.15 Vertrek autobussen
Prijs : € 38,- Inschrijven vòòr 7 maart.
Wanneer de wijkverantwoordelijken u niet hebben kunnen bereiken en u hebt interesse,
probeer hen dan te bellen

Academie voordrachten
Praktisch : Zaal De Stroming, Nationalestraat 111 om 14 uur, deuren 13u30.
Prijs leden : 4,- €, niet leden 6,- €.
v Vrijdag 4 februari : “Als priester kan je wat meemaken”
v Maandag 7 en vrijdag 11 februari : “De sociale zekerheid en de pensioenen op
nieuwe paden” door Josse Vansteenberge
v Maandag 21 en vrijdag 25 februari : “Muziek en romantiek” door Jacques Van Deun
Al onze activiteiten staan open voor 55-plussers mits een kleine toeslag.
Alle inschrijvingen gebeuren via onze wijkverantwoordelijken :
Ø De Winter Leen
03 / 658 64 37
Ø Seerden Jacqueline
0496 / 61 83 71
Ø Van Doorslaer Marthe 0479 / 07 55 91
Ø Mintcheff Wieza
0498 / 48 43 08
Ø Pirard Eddy
03 / 680 08 27
Ø Charrin Jean
03 / 658 64 02
Onze wekelijkse activeiten
§ Crea – Biljart – Rummikub – Gezellig babbelen – menukaarten maken voor Valentijn
Iedere donderdag van 13 tot 17 uur.
§ Fietsen
Elke maandag 13.30 uur, vertrek aan de kerk.
§ Kaarten
Vrijdagen 5 – 11 – 18 – 25 februari in Klein Laagland om 13 uur.
§ Zangkoor
Repetitie op woensdag 9 februari om 14 uur.
§ Zwemmen
Woensdagvoormiddag : zwemmen in Merksem, uur af te spreken met Wieza Mintcheff.
Voor onze bestuursleden
Wijkverantwoordelijken : inschrijvingen binnenbrengen bij Leen maandag 14 februari in de
voormiddag
De volgende vergadering wordt gehouden op dinsdag 1 maart om 14 uur.
Wie niet kan komen, gelieve te verwittigen a.u.b.
Hartelijke Groetjes,
het Bestuur
co-voorzitters : Jacqueline Seerden en Frans Leysen
penningmeester : Leen De Winter
secretaris : Maria Vandebroek

Weerspreuken februari – sprokkelmaand
Al is de sprokkel nog zo fel, ze heeft vijf schone dagen wel.

