Maandblad januari
2008
Open - Kristelijk - Respectvol -Actief

Een gelukkig en gezond Nieuwjaar !!
Dank aan de velen die ons geholpen hebben met woord en daad het voorbije jaar.
We hopen ook het volgende jaar op hen te kunnen rekenen.

Beste Leden,
Wij hebben de laatste maand van 2 leden afscheid moeten nemen:
Margritje De Vos, geboren op 13-01-1933, echtgenote van Hoppenbrouwers Jos
Wij bieden hem en zijn familie onze Christelijke deelneming aan.
En Yvonne Smet, geboren op 30-05-1925, weduwe van Marcel Brand
Wij bieden haar kinderen en familie onze Christelijke deelneming aan.
Ledenbijeenkomst
Op vrijdag 11 januari komen wij allen tezamen in Zaal Laagland om 15 uur.
Eerst krijgen we van een afgevaardigde van de CM een preventie over gevaren in en om de woning.
Gevolgd door enkele jaarverslagen, daarna zijn de 3 koningen van de partij.
voor alle aanwezigen is er een worstenbrood en appelbol gratis, rond 17 uur.
Er wordt wel een waarborg van 4 euro gevraagd. De waarborg zal samen met het lidgeld va n 2008
ontvangen worden door de verantwoordelijke. Zij bellen het aantal door, ten laatste op maandag naar
Rosa, en rekenen af in Klein Laagland op donderdag 17 januari om 9.30 uur tijdens de vergadering. Het
lidgeld bedraagt 17 euro voor het hoofdlid, 13 euro tweede lid, 9,30 euro rusthuisbewoner, 6 euro bijlid,
sportzegel 6 euro
Shownamiddag in de Kaekelaar
Op 11 maart 2008 in samenwerking raad van personen met een handicap en de seniorenraad. Treden op:
Boogie Woogie Man, Samantha, Franky Hazes en het duo Mark en Ludo voor de presentatie.
Prijs: 8 euro, inbegrepen Show, 2 koffiekoeken, koffie of thee.
De vrijwillige helpers betalen kaart (inkom) maar krijgen drankbonnetje.
Bestellen bij uw wijkverantwoordelijke of Rosa: 03/658.36.93 vóór 10 januari 2008
Operette ‘de zigeunerbaron’
Ter gelegenheid van het 35-jarig bestaan van het Vlaams muziek theater brengen zij
voor de eerste maal een meesterwerk van Johan Strauss: “de zigeunerbaron”, een
hoogtepunt uit het gouden tijdperk van de Weense operette, schitterend van muziek,
harmonie en orkest. De geschiedenis speelt zich af in Hongarije en in Wenen, tegen
het einde van de achttiende eeuw. Gekend om volgende melodieën: Als flotter Geist,
Ja das Schreiben und das Lesen, O habet acht, Wer uns getraut, de Schatwalzer
en de prachtige ouverture. Een aanrader!!!! Een kassucces !!!
Data: maandag 24 – dinsdag 25 – of woensdag 26 maart 2008 in de

Arenbergschouwburg. Begin 14.30 uur, Kaarten: leden: 18 €, niet-leden: 23 €.
Wijkverantwoordelijke binnenbrengen op 17 – of 31 januari
Reizen met OKRA
Diegenen die in 2008 graag naar zee gaan of naar een andere bestemming, gelieve dit te laten weten, want op
woensdag 23 januari is het onze beurt om in te schrijven te Antwerpen. Wij zouden weer naar Nieuwpoort
gaan naar hotel Sandeshoved. We dachten de periode van 21/06 tot 28/06. 2 persoonskamer of studio
3-4 pers: 393 € per pers, studio 2 pers of kleine 1 persoonskamer: 430 €, ruime 1 persoonskamer: 470 €
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

Dringend gevraagd
Mensen om wijkverantwoordelijke te worden, hun taak: blaadjes en boekjes maandelijks in de bus steken
en een paar dagen later gaan horen of de leden meedoen aan de activiteiten en met sommige mensen een
babbeltje doen. Vergadering niet verplicht. Vele handen maken het werk licht.
Heeft ontslag genomen als pastorale animator: Van Lommel Elisabeth
Wij danken haar hartelijk voor haar inzet.
Heeft ontslag genomen als wijkverantwoordelijke: Jos Van der Avoort
Wij danken hem ook voor zijn inzet.

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 3, 10, 17, 24 en 31 januari 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 4, 18, en 25 januari 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 9 januari om 14 uur in Klein Laagland.
Opluisteren viering in de kerk op 13 januari om 10 uur
Voor onze bestuursleden
Volgende bestuursvergadering op donderdag 17 januari 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

