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Beste Leden,
Wegens gezondheidsredenen van Staf en mezelf, heb ik tot mijn spijt het
voorzitterschap moeten opzeggen. Ik blijf nog wel wijkverantwoordelijke en doe nog
een paar kleine dingen.
Ik dank het bestuur voor de fijne samenwerking en steun en ook zeker U allen voor de
vriendschap en hulp die ik van U mocht ontvangen. Nogmaals dank, dank.
Rosa

†

Wij hebben van twee toegewijde leden afscheid moeten nemen.
Op 20 mei Amedé Ludovicus Rombouts, echtgenoot van Astrid Capenberghs,
Jozef van Craenstraat, 13 b8 (vroeger Lindenlei)
Wij bieden Astrid en haar familie onze kristelijke deelneming aan.
Op 28 mei Philomena Van der Meiren, Kuipersakkerstraat, 50.
Ook aan haar familie bieden wij onze kristelijke deelneming aan.

Ontspanningsnamiddag
Zoals elk jaar richten we vrijdag 16 juli een spelnamiddag in om 13 uur in Zaal Laagland.
Verscheidene spellen worden er gedaan : kaarten, sjoelen, vaardigheid met de bal,
rummikub enzovoort.
Rond 15 uur krijgt iedereen weer een stuk vlaai gratis.
Er zal gelegenheid zijn om lekkere Okra koffie te kopen. Wij richten ook een snuffelhoekje
(beurs) in. Verscheidene leden bezitten boeken allerhande zoals romans, reisverhalen,
kookboeken, boeken over handwerken en diverse hobby’s of ook volledige puzzels die ze
graag kwijt willen en waarmee men andere leden plezier kan doen. Iedereen mag die
binnenbrengen tijdens de Crea op donderdagnamiddag in Klein Laagland of op de dag
zelf, dus 16 juli.
Graag U opgeven aan de Wijkverantwoordelijken a.u.b. Zij brengen het aantal binnen op
de vergadering van 13 juli.

Wij hebben een nieuw lid en heten haar hartelijk welkom !
Suzanne Hollants
Villerslei 122 B2

Wandelen
Wandelzoektocht :
Van maandag 14 juni tot vrijdag 17 september kunnen geïnteresseerden hun
zoektochttalenten weer uitleven tijdens de jaarlijkse wandelzoektocht die start aan het
A.C.W.-gebouw, Nationalestraat, 111 te Antwerpen.
De deelnamebrochure kan u vanaf 14 juni aanschaffen aan het A.C.W.-onthaal gedurende
de ganse dag of in het Okra – secretariaat. Zo men dit in groep wil doen, bellen naar
Jacqueline 0496 / 61 83 71.
Seniorendag in de zoo van Antwerpen
Op 17 september organiseert ’t Stad opnieuw een seniorendag in de zoo. Senioren
kunnen voor 5,- € genieten van een dagje tussen de dieren. Voor 3,- € kan je ook
genieten van het showprogramma in de Elisabethzaal met optredens van Gery’s Big Band,
Lia Linda, Antje Pode en Christoff. Lia Linda verzorgt de presentatie. Er is een show om
14 uur en één om 16 uur.
Verder is er ook een ruime verenigingenmarkt en een tentoonstelling van kunstenaars en
fotografen met een gratis tas koffie.
Inschrijven vòòr 8 augustus bij uw wijkverantwoordelijke.
Aan de kassa van de zoo : 6,- € i.p.v. 5,- € (Okra). De show 5,- € i.p.v. 3,- € (Okra).
Hasselt
Hoogtepunt van de zevenjaarlijkse Hasseltse Virga Jessefeesten is de ommegang die op
de zondagen 15, 22 en 29 augustus en op woensdagavond 18 augustus uitgaat.
Meer dan 2000 deelnemers – met in hun midden het beeld van de Virga Jesse – brengen
in een kleurrijk en doorleefd schouwspel de uitbeelding van scènes uit Maria’s leven.
Reizen
Dagreis naar Zeeland : 15 leden hebben deelgenomen.
9 leden namen deel aan de dagreis Maaseik – Thorn.
Voor de bootreis van 23 september hebben 15 leden ingeschreven, de boot is volledig
uitverkocht.
Zaterdag 19 juni zijn 7 leden vertrokken naar Nieuwpoort Sandeshoved tot zaterdag 26
juni.
Line dancing
Ontspannen van kop tot teen elke woensdag van 9u30 tot 11u30 in Dienstencentrum
’t Dorp, polyvalente ruimte 1. Prijs : 2,- €

Fietsen
Elke maandag grote toer 13.30 uur, vertrek Kerkje Villerslei 113.

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

Zwemmen
Wie graag gaat zwemmen, neemt contact op met Wieza Mintcheff, tel : 03 / 658 97 85.
De zwemmers die geen sportzegel bezitten, kopen die best om in orde te zijn met de
verzekering (6,- €).
Crea – Biljart – Rummikub – Gezellig babbelen
Op donderdag 1, 8, 15, 22 en 29 juli in Klein Laagland van 13.30 uur tot 17 uur.
Mensen die graag biljarten, kunnen bellen naar : tel 03 / 658 36 93 en 03 / 658 13 32.
Kaarten
Op vrijdagen 2, 9, 23 en 30 juli in Klein Laagland van 13 tot 17 uur.

Zangkoor
Repetitie op woensdag 7 juli om 14 uur.
Opluisteren eucharistievieringen op zondag 8 juli om 10 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.
Voor onze bestuursleden
De volgende vergadering wordt gehouden op dinsdag 13 juli in Klein Laagland.
Klein bestuur om 13 uur / Groot bestuur om 14 uur.
Wie niet kan komen, gelieve te verwittigen a.u.b.

Wij vragen dringend wijkverantwoordelijken, om maandblad en boekjes
rond te dragen, te horen wie iets wil meedoen, soms een babbeltje slaan
en liefst de vergaderingen bijwonen.
In 2011 zijn er verkiezingen, nieuw bestuur, te begeven plaatsen :
voorzitter, secretaris, reisverantwoordelijke, penningmeester en andere.
Wie iets wil doen, make zich bekend a.u.b.
of vraag inlichtingen indien iets niet duidelijk is.
Wij danken al onze helpers van harte !!!
Hartelijke Groetjes,
het Bestuur / Rosa Beutels : 03 / 658.36.93

J.C. Bloem (1887 – 1966)

De nachtegalen
Ik heb van 't leven vrijwel niets verwacht,
't Geluk is nu eenmaal niet te achterhalen.
Wat geeft het? - In de koude voorjaarsnacht
Zingen de onsterfelijke nachtegalen.

