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Open – Kristelijk - Respectvol - Actief

Zalig en gelukkig Nieuwjaar, goede gezondheid, vreugde en vrede,
een vrolijk einde en een goed begin, een nieuw jaar volkomen naar je zin,
dat wensen wij aan al onze leden.
Algemene ledenvergadering
Zaterdag 15 januari om 14 uur houden we een gezellig samenzijn in Zaal Laagland.
De jaarverslagen worden voorgelezen. Misschien krijgen we nog een korte maar boeiende
voordracht. Natuurlijk is er nog tijd voor een praatje.
Om 16u30 trakteren we jullie met een worstenbrood en een appelbol. Wij vragen een
waarborg van 4,- € die dan ter plaatse wordt teruggegeven.
Aandacht!
Onze wijkverantwoordelijken gaan langskomen om het lidgeld te vernieuwen.
Prijzen :
hoofdlid : € 17,tweede lid : € 13,bijlid : € 6,rusthuisbewoner : € 9,30
sportzegel : € 8,Vakantiereizen
Zie brochure.
Wie meer informatie wil, kan terecht bij de wijkverantwoordelijken of het bestuur.
Academie voordrachten
Praktisch : Nationalestraat 111 om 14 uur, deuren 13u30.
Prijs leden : 4,- €, niet leden 6,- €.
v Maandag 17 en vrijdag 21 januari : “De aarde, waarom beeft ze?”
v Maandag 24 en vrijdag 28 januari : “Kunst zien en begrijpen”
v Maandag 31 januari : “Als priester kan je wat meemaken”
Valentijnsconcert
“The Glenn Miller Orchestra”
Maandag 14 februari, aanvang 14u30 in de Koningin Elizabethzaal
te Antwerpen
Prijs : 20,- €
Inschrijven vòòr 8 januari.

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

Operette
“Die Czárdásfürstin” van Emmerich Kalman.
De opvoeringen vinden plaats op dinsdag 8, woensdag 9 en
donderdag 10 maart telkens om 14u30 in de
Arenbergschouwburg in Antwerpen.
Vanaf 10 personen opstapplaats voor autocar.
Inschrijven vòòr 20 januari. Prijs: 21,- €
Onze wekelijkse activeiten

§ Crea – Biljart – Rummikub – Gezellig babbelen
Iedere donderdag van 13 tot 17 uur.

§ Fietsen

Elke maandag grote toer 14 tot 17 uur, ± 35 km, vertrek aan het Kerkje.

§ Kaarten

Alle vrijdagen in Klein Laagland van 13 tot 17 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.

§ Zangkoor

Repetitie op woensdag 5 januari om 14 uur.

§ Zwemmen

Wie graag gaat zwemmen, kan contact nemen met Wieza Mintcheff, tel : 03 / 658 97 85.
Voor onze bestuursleden
De volgende vergadering wordt gehouden op dinsdag 18 januari om 14 uur.
Wie niet kan komen, gelieve te verwittigen a.u.b.
Wij kunnen onze medewerkers niet genoeg bedanken.
Ondanks het vele werk krijgen wij het toch steeds weer voor elkaar.
Wij blijven op jullie rekenen!
DANK U – DANK U – DANK U – DANK U – DANK U – DANK U – DANK U – DANK U
Hartelijke Groetjes,
het Bestuur
Jacqueline Seerden : 0496 / 61.83.71
Leen : 03 / 658.64.37
Frans : 03 / 658.13.32

Weerspreuken januari – louwmaand
Is januari nat, leeg blijft het vat.
De Drie Koningen doen de dagen lengen, en de nachten strengen.
St. Antonius schoon en helder, vult vat en kelder. (Sint Antonius = 17 januari)

