Maandblad juli 2007
Open Kristelijk Respectvol Actief
Beste Leden,
Ontspanningsnammiddag
Op vrijdag 13 juli is er zoals vorig jaar een ontspanningsnamiddag in Zaal Laagland met kaarten en
verscheidene spellen of een gezellige babbel. Begin 13 uur, rond 15 uur krijgt iedere aanwezige een
gratis stuk vlaai. Verantwoordelijke binnenbrengen op 9 juli 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
Familiefeest (Parochiefeest)
Onze parochie bestaat 70 jaar. Dat vieren wij op 16 september 2007. De dag begint met een feestelijke
eucharistieviering om 10 uur met inbreng van alle verenigingen. Na de viering krijgen de verenigingen
de kans om zichzelf en de vereniging voor te stellen in Zaal Laagland. Om 12 uur volgt er dan een
heerlijke maaltijd aan democratische prijzen. Er zullen wel mensen moeten gevonden worden voor
klaarzetten en versiering van de zaal, bediening, vaat en opruim. Wie zich wil inzetten, kan dat kenbaar
maken aan de wijkverantwoordelijke. Liefst zo vlug mogelijk !!
Daar de zaal op 15 september bezet is, verzetten wij onze ontspanningsnamiddag naar 22 september.
Wandelzoektocht 2007
Vanaf 18 juni kunnen de wandelzoektochtliefhebbers op pad voor onze zoektocht 2007.
Startplaats is het ACW-gebouw in de Nationalestraat 111.
Zoektochten kan je aanschaffen (vanaf 18/6)
- aan het onthaal ACW (voor- en namiddag) of
- op het OKRA-secretariaat (enkel voormiddag van ma tot do) 1ste verdieping Nationalestraat 111 te
Antwerpen. Per brochure betaalt u 3 euro.
Fietsen
Op dinsdag 4 september 6de fietsgordel OKRA-noorderkempen.
Gordel van 50/60 km tussen Sint-Job- in-’t Goor (Goorhof, Kerkelei) en Kalmthout-Centrum (Zonnedauw
PC, Kapelsesteenweg) of plaatselijke lussen van 30/35 km. Vertrek tussen 9 uur en 14.30 uur.
De deelnameprijs bedraagt 0,50 euro (o.a. voor verzekering); OKRA- leden fietsen gratis !
De plaatselijke trefpunten serveren soep, koffie en frisse dranken, picknick is mee te brengen.
Griffelrock te Mol
Muzikale zomerdag voor alle senioren van de provincie Antwerpen op dinsdag 26 juni 2007. Veel
animatie: boottocht, in de namiddag optreden van Gunther Neefs, Micha Marah, Bart Kaël en anderen.
Prijs: 5 euro + 5 euro autocar. Vertrekt op de markt Schoten. Wie graag mee wil, kaarten te verkrijgen
bij Paula Gysen 0496/46.93.49, Rodeborgstraat 71. John Maeyens en Paula zullen de bus begeleiden
Wandelingen voor rolstoelgebruikers
De Toeristische Dienst van de Voorkempen heeft, samen met de Schotense gehandicaptenraad, een eerste
prijs van de provincie gewonnen omwille van hun 14 wandelingen voor rolstoelgebruikers.

Evaluatie
Onze bedevaart naar Halle onder begeleiding van een goede gids.
Wij hebben zeer interessante uitleg gekregen over Halle over de Zwarte Lieve Vrouw en over de stad en
de gewoontes, daarna volgde er een mooie gebedsviering waarin de trefpunten nauw betrokken waren.
’s Middags een lekkere maaltijd, gevolgd door een rondrit door het Pajotteland en daarna een korte
viering in het teken van Cardijn. Het was een zeer geslaagde dag.
Onze reis op 24 mei naar de fuchsiakwekerij en garnaalvissers was een zeer mooie reis, zowel
gastronomisch als historisch. De gids verdiende een pluim. Het was de moeite, 2000 verschillende
fuchsia’s, alleen op het moment dat de garnaalvisser in zee ging, hadden we wat pech “het regende”, maar
de garnaaltjes daarna smaakten heerlijk. Het was een toffe dag
Wij zoeken nog steeds een Pastorale Animator, alsook een sociaal voelende die onze
wijkverantwoordelijke kunnen helpen.

Fietsen
Elke maandag grote toer 13.30 uur, kleine toer om 14 u, vertrek Kerkje Villerslei 113.
Zwemmen
Dinsdag of woensdag van 10 – tot 11 uur. 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 5, 12, 19 en 26 juli in Klein Laagland van 13 uur tot 17 uur.
Donderdag 12 juli maakt onze crea de tafelversiering voor vrijdag
Zo er mensen zijn die graag biljarten, deze kunnen contact opnemen met Jos Van Roy: tel: 0477.50.24.54
Kaarten
Op de vrijdag 6, 20 en 27 juli 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 4 juli om 13.30 uur in Klein Laagland.
Opluisteren viering in de kerk op 8 juli om 10 uur
Volgende bestuursvergadering op woensdag, 25 juli 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

