Maandblad mei & juni 2007
Open Kristelijk Respectvol Actief
Beste Leden,
Wij mogen een nieuw lid verwelkomen:
Heymans Lucien, Heikantstraat 50, 2900 Schoten
Hartelijk welkom !!!
Zeer mooie daguitstap
Op dinsdag 29 mei fuchsiakwekerij en garnaalvissers.
Ontvangst met koffie en koffiekoek. Bezoek aan de enig mooie fuchsiakwekerij “de Nachtwaker” met 2000
soorten fuchsia’s, terras- en kuipplanten, pelargoniums, passieflora’s enz… in een prachtige omgeving.
Middagmaal. De Oostduinkerkse garnaalvissers te paard is enig in de wereld. We kunnen dit live meemaken,
we zien hoe de garnalen worden gevangen, gesorteerd en gekookt om ze daarna ook te proeven. Dit op het
strand en het lokaal van de paardenvissers. Het proeven geschiedt in een gezellige sfeer in het gezelschap van
de paardenvisser. Via Nieuwpoort met zijn sluizencomplex, Albert Imonument, vismijn, jachthaven terug naar Diksmuide. ’s Avonds
broodmaaltijd bestaande uit witbrood, bruinbrood, krentenbrood,
broodjes, vleeswaren, kaas en koffie of thee naar believen. Prijs: 46 €
Inbegrepen: gids, koffie met koffiekoek, entree “de Nachtwaker”
middagmaal, demonstratie garnaalvissers en proeven garnaal,
broodmaaltijd, reis en drinkgeld chauffeur. Wanneer er 40 personen
meereizen, krijgt ieder 3 euro terug, dus zeg het voort, alleman mag
mee, lid of geen lid. Vertrek: 7.30 uur Kerkske Villerslei.
Wijkverantwoordelijke binnenbrengen in Klein Laagland op 16 mei
bij de bestuursvergadering.

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
Mariale dagen
Vertrek reis naar Halle op 15 mei om 7.15 uur aan ‘t Kerkske
8-daagse reis naar Nieuwpoort
de personen die op 23 – tot 30 juni meegaan, worden persoonlijk verwittigd op welk tijdstip de bus vertrekt aan
de Lindekens Villerslei

Zangnamiddag
Op donderdag 31 mei van14 tot 16.30 uur plannen wij opnieuw een ZANGKOORNAMIDDAG voor
zangkoorleiders – verantwoordelijken, dirigenten en geïnteresseerde leden. Aan de hand van een liederbundel
worden weer een aantal nieuwe liederen ingeoefend. In het najaar voorzien wij nog een tweede
opleidingsnamiddag. Deze namiddagen staan onder de kundige leiding van Gust Teugels en Herman Creten.
Deelname in de onkosten 3 euro. Plaats: Don Bosco St.-Cordulaplein
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, Rosa verwittigen zodat zij
kaarten kan bestellen: tel: 03/658.36.93
Evaluatie
We hadden een heel mooie Paaseucharistieviering met pater Sus Gevaert, ons koor begeleid door Frans Moors
en een mooie bloemlezing door Lea:
Uit de droge, bruine takken kruipen groene stengels.
Uit de aarde richten zich bloemen op.
Zie je de witte Bloemen ?
Wit is het symbool van vreugde en feest.
De lelie is een prachtige verschijning
en nodigt ons uit in zuiverheid en schoonheid te leven.
De witte ranonkels geven een bijzondere charme:
ze leren ons een gave bloem te zijn voor elkaar.
Uit de kale en dorre wintertakken ontwaakt licht.
Na de grauwe winter beginnen bloemenblad
te botten in de eerste lentezon.
In elke mens zit die hunker naar koesterende zonnewarmte.
Want ook in een leven van donker en morgenmist
bloeit en bloemt een mensenhart
in de warmte en de zonneschijn.
Is er iets heerlijkers dan de lente?
De eerste bloemen, het wonder van de bloesems,
alle tere tinten van groen.
Ook het ei in het groene mos vertelt me van het nieuwe leven.
Zo met het nieuwe en steeds vernieuwende leven vlak voor ons,
vertel ik dat wij op onze beurt kunnen kiezen voor het leven
door het zelf te scheppen, door het zelf te geven
in de doodse situaties van ons leven van elke dag
door troosten, door nabij zijn,
in trouw zijn, in sprakeloos meeleven,
in warme nabijheid.
Om daarin te ervaren dat het God gaat om leven.
Lente roept Pasen op.
En dat betekent voor christenen het feest van uitzicht en hoop !
Wij danken Lea voor de voorbereidingen en haar hulp in de vieringen. Daarna hebben we lekker gegeten,
genoten van de zangeres Carmen Deslé, onze tombola met mooie prijzen en ten laatste de Paaseitjes.
We hopen dat velen zich geamuseerd hebben.

Gevraagd
Pastorale animator:
daar Lea Bossers-Verstraeten ontslag neemt eind augustus zouden wij blij zijn met een vervanger.
Klein laagland zou een opfrisbeurt kunnen gebruiken, mogen wij rekenen op enkele vrijwilligers ?
Graag een telefoontje a.u.b. naar Frans: 03/658.13.32 of naar Hugo: 03/658.64.37

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 donderdagen 3, 10, 24 en 31 mei & 7, 14 en 21 juni 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 4, 11, 18 en 25 mei & 1, 8, 15, 22 en 29 juni in Klein Laagland van 13 uur tot
17 uur
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 2 mei en 6 juni om 13.30 uur in Klein Laagland.
Opluisteren viering in de kerk op 13 mei en 10 juni om 10 uur
Volgende bestuursvergadering op woensdag, 16 mei 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

