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Beste Leden,
Ontspanningsnamiddag
Zoals elk jaar richten we vrijdag 10 juli een spellennamiddag in om 13 uur.
Verscheidene spellen worden er gedaan, kaarten, sjoulen, vaardigheid met de bal en ringen enz…
Rond 15 uur krijgt iedereen weer een stuk fruitvlaai gratis.
Wel u opgeven aan de wijkverantwoordelijke anders kunnen wij niet genoeg vlaai bestellen.
Zij brengen het aantal binnen op de vergadering van 30 juni.
Nieuwe Leden

Wij hebben 4 nieuwe leden bijgekregen. Duys Suzanne, Churchillaan 70
Genar Alfons en Nicolai Annie, Zaatstraat 104 bus 1
Marynissen Maria, Schijnparklaan 43
Wij heten hen allemaal van harte welkom !!!
Aandacht
50 jaar jubileum
Wij voorzien op 14 november in namiddag een opendeurdag en wij vragen dus aan onze leden of zij
iets van hun hobby, bv. Breiwerk, tekeningen, wenskaartjes, schilderijen, pasteltekeningen,
beeldhouwwerken, puzzels, foto’s, halskettingen, enz.. willen tentoonstellen.
Liefst laten weten aan Jacqueline: 0496/61.83.71 of uw wijkverantwoordelijke of aan Rosa
Al diegenen die nog foto’s of verslagen van KBG – OKRA hebben, mogen die ook bezorgen zodat
wij ook wat materiaal bijeenhebben voor onze tentoonstelling. Wij zoeken ook naar onze
geschiedenis, begin 1959 tot nu.
Verandering van adres
Leden die verhuizen, gelieve hun nieuwe adres door te geven aan uw wijkverantwoordelijke of aan
Karel Knaepkens, tel: 03/658.31.65 Laaglandlei 116 of aan Rosa.
Seniorenreis
Bootreis op 24 september
We vertrekken om 08.30 uur stipt aan het Albertkanaal (parking is er voldoende) De volledige
Havenrondvaart d.w.z. Straatsbugdok – Amerikadok – 5 de havendok-Hansadok-Kanaaldok en dan
sassen de Schelde op.
Deurganckdok en bezoek aan Lillo, waar we een uurtje kunnen rondkuieren. Dan terug binnen voor
onze rondvaart met bezoek van het kerkschip, waar we ook een rondleiding krijgen. Waarna we in
functie van de tijd voorts de haven bezoeken. Terug thuis verwacht 19.30 uur.
’s Middags: Warme maaltijd (soep, kroketten met videe, nagerecht)
’s Avonds: Assortiment broodjes met beleg; prijs 35 euro
Wil je mee gaan, bel naar Rosa: 03/658.36.93

Concert gala
Stadsschouwburg Strato-Vani donderdag 12 november om 15 – en 20 uur
De beste plaatsen zijn voor de snelle beslissers. OKRA ticket: 31 euro
Treden op: Jan Keizer van BZN, Lisa Del Bo, Bart Kaëll, Connie Neefs, Janu
Ticketten bestellen OKRA Antwerpen: 03/229.18.28
Grote wandel – en fotozoektocht
Okra Filippus richt zoals vorig jaar in de maanden juli en augustus een wandel – en fotozoektocht
in. Formulieren af te halen en terug te brengen bij taverne Peppino, Paalstraat 99. Prijs: 3 euro
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

Fietsen
Elke maandag grote toer 13.30 uur, kleine toer om 14 u, vertrek Kerkje Villerslei 113.
Zwemmen
Woensdag om 11 uur. Per beurt 1 € / 2 € waarborg kastje.
Wie graag gaat zwemmen, neemt contact op met Mintcheff Wieza, tel: 03/658.97.85
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 2, 9, 23 en 30 juli 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 3, 10, 24 en 31 juli in Klein La agland van 13 u. tot 17 u.
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 8 juli, bijeenkomst om 14 uur.
Opluisteren viering in de kerk op 12 juli om 10 uur
Voor onze bestuursleden
Volgende bestuursvergadering op dinsdag 30 juni in Klein Laagland om 14u / Klein Bestuur 13.30u
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
Voorzitter Rosa Beutels

