Maandblad Maart 2007
Open Kristelijk Respectvol Actief
Beste Leden,
Wij mogen 4 nieuwe leden begroeten:
Lepinoy Desire, Villerslei 22
Lombart Jan & Roels Maria, Alfons Servaislei 18B19
Vaderostyne Gabriëlla, Eikenlei 16
Wij heten hen van harte welkom
Lentefeest - Vaderfeest
Vieren wij op zaterdag 17 maart in Zaal Laagland. Het feestmaal begint om 12 uur en bestaat uit:

Zalmcocktail
Cressonsoep,
Orloffgebraad met boontjes, selder en pureeaardappelen
Gele rijstpap met bruine suiker
Koffie
Willen diabetes zich opgeven indien zij suikervrij nagerecht wensen.
Als animatie komen er cowboys dansen, voor 1 € mag men in de grabbelmand een
verrassing nemen. Alle aanwezige mannen worden met een geschenkje bedacht.
We eindigen om ± 17.30 uur. Dit alles voor de prijs van 16 €. Wijkverantwoordelijke
binnenbrengen op maandag, 12 maart in Klein Laagland van 10- tot 11 uur.
Mariale dagen
Op dinsdag 15 mei gaan we op bedevaart naar Halle. In de schaduw van de hoofdstad pronkt de
Zwarte Lieve Vrouw in de St. Martinusbasiliek van Halle

Programma:
± 8.00 uur:
10.00 uur:

10.45 uur:
11.00 uur:
12.30 uur:
14.15 uur:

16.30 uur:

Vertrek vanuit de afdeling.
Aankomst in Halle: welkomstkoffie met koek in
hetzelfde restaurant waar we het middagmaal zullen
gebruiken.
Vertrek per autocar naar het centrum van Halle
Eigentijdse gebedsviering
Middagmaal (voorgerecht – hoofdgerecht – nagerecht
met koffie of thee)
Vrije keuze voor deelname aan: rondleiding met gids
of vrij kuieren in Halle of rondrit door het
Pajottenland.
Slotviering in de St. Martinusbasiliek in het teken van
Cardijn
Vertrek autobussen naar huis.

17.15 uur:
Prijs OKRA-leden: 35 € - Niet-Leden: 44 €
Wijkverantwoordelijke binnenbrengen op maandag, 12 maart 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

Hugo Gerard heeft de taak van sportverantwoordelijke aanvaard,
wij danken hem er zeer hartelijk voor.
Seniorenraad
Werd tot voorzitter verkozen: Mevr. Maria De Belder, Heikantstraat 123
ondervoorzitter: Dhr. Maeyens John, R. W. Van Havrelaan 197/7
Parochiefeesten
Men vraagt 4 personen van onze vereniging om zich te engageren voor te helpen. Tel Rosa:
03/658.36.93
Gevraagd
Pastorale animator:
daar Lea Bossers-Verstraeten ontslag neemt eind augustus zouden wij blij zijn met een vervanger.
Voor wie meer wil - Okra Academie
Voordrachten
Ma 26 feb 2007 en vrij 2 mrt 2007 : Beeldhouwers van de Andes – de Inca’s
door dhr. Youri Blieck
Ma 5 mrt 2007 en vrij 9 mrt 2007 : Europa-VSA: Bondgenoten, vijanden of tegenstanders door dhr. Leo Tindermans
Cursusreeksen:
Di 13, 20 en 27 mrt : Oud maar springlevend – blijvende actualiteit van de Bijbel
door dhr. Paul De Witte
Woe 14 en 21 mrt : Correspondentie uit het land tussen Tigris en Eufraat door dhr. Gilbert Michaux
Waar ? Vergadercentrum De Stroming, Auditorium Nationalestraat 111. Telkens om 14.30 uur

Wij hebben afscheid genomen van Anneke Dierickx op 5 februari 2007,
weduwe van Rick Schillemans, geboren op 15 juni 1915.
Wij bieden de familie onze christelijke deelneming aan.
Evaluatie
Zeer geslaagd Valentijnfeest, zowel wat het eten betreft als de animatie, er zijn tranen gelachen. Zij
die er niet waren hadden ongelijk. Dit geld ook voor de voordracht van de uroloog. Heel
interessante uiteenzetting, vooral de mannen hadden dit moeten bijwonen. Zowel jongere als
oudere.

Zwemmen
Dat komt in orde, nog enkele formaliteiten.
Fietsen
Elke maandag grote toer 13.30 uur, kleine toer om 14 u, vertrek Kerkje Villerslei 113.
Crea en Biljart of gezellig babbelen
Op donderdagen 1, 8, 15, 22 en 29 maart in Klein Laagland van 13 uur tot 17 uur
Zo er mensen zijn die graag biljarten, deze kunnen contact opnemen met Jos Van Roy: tel: 0477.50.24.54
Kaarten
Op de vrijdagen 2, 9, 16, 23 en 30 maart in Klein Laagland van 13 uur tot 17 uur
Petanque
Alle dinsdagen vanaf 1.30 uur, ontspanningslokaal Lariksdreef
Zangkoor
Repetitie op woensdag 7 maart om 14 uur in Klein Laagland.
Opluisteren viering in de kerk op 11 maart om 10 uur
Volgende bestuursvergadering op woensdag, 21 maart 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

