Maandblad
Mei en Juni 2010
Open – Kristelijk - Respectvol - Actief

Beste Leden,
Wij hebben deze maand 4 jubilarissen :
Zij vieren DIAMANT (60 jaar) :
François De Koninck en Lisette Meersman
Sluizenstraat 4
op 27 mei
Karel Knaepkens en Julia Govaers
Laaglandlei 116
op 7 juni

Zij vieren hun gouden huwelijksverjaardag :
Emile Wackeniers en Tinne Schillemans
Kuipersakkerstraat 103
op 21 mei
Louis Vlemincx en Josephina Smits
Laaglandlei 33
op 25 juni
Wij wensen al onze jubilarissen veel geluk en nog een lang leven samen !

Evaluatie
Ons Paasfeest was een echte meevaller, vraag maar rond !
Telefoonster
Contact is belangrijk.
Wie behoefte heeft aan een gesprek, kan zich laten opbellen voor een gesprekje.
Neem contact met Dienstencentrum ’t Dorp tel. 03 / 680 07 77 – Telefoonster.

Wandelen
Voor mensen die nog goed te been zijn en voor onze jonge 55-plussers
Ø Op zondag 16 mei te 14 u wandeling langs de Scheldekaaien met Teute Gerard,
waarin gidsen waarheden, sterke verhalen, mythes en feiten over de Scheldekaaien
en het Sint-Andries kwartier vertellen. De wandeling start om 14 u aan de Sint
Jansvliet aan de voetgangerstunnel en kost 4,- €
Wie graag meegaat, neme contact op met Jacqueline, tel. 0496 / 61 83 71.
Ø Wandelzoektocht van 14 juni tot 17 september.
Wie graag meedoet, kan in groep of individueel gaan.
Contact opnemen met Jacqueline a.u.b.
Info hierover in Aktief van juni nu bij de bedeling.
Ø Daguitstap Maaseik en Thorn samen met Bloemendaal op woensdag 26 mei 2010.
Vertrek :
om 7u40 aan Kerkje Villerslei
om 7u50 aan Colruyt Paalstraat
om 8u aan het kruispunt Borkelstraat – R. W. van Havrelaan.
Rond 10u15 worden we verwacht voor een kleine koffiepauze. We maken dan een
geleide wandeling door historisch Maaseik.
Middagmaal in Maaseik : soep, varkensgebraad met groenten en frieten of
kroketten, nagerecht. In de jachthaven “De Spanjaard” te Ophoven schepen we in
voor een boottocht op de Maas naar het witte stadje Thorn.
Einde van een prachtige dag is voorzien te Maaseik om 18 uur.
Prijs : 44,- €. Inschrijven kan bij Rosa tel 03 / 658 36 93.
Boottocht
Op 23 september organiseert de seniorenraad weer een boottocht onder leiding van
Willem van Steirteghem, deze maal naar Tholen. Vertrek om 8.30 u aan het Albertkanaal.
Prijs : 35,- € Dit is inclusief middag- en avondmaal.
Kaarten kunnen al besteld worden bij Rosa.
Computer
U kunt gratis PC-hulp krijgen iedere vrijdag van 10 tot 12 uur in de polyvalente ruimte 1.
Gelieve uw computer (laptop) mee te brengen, maar ook zonder bent u welkom.
Dienstencentrum ’t Dorp.
Line dancing
Ontspannen van kop tot teen elke woensdag van 9u30 tot 11u30 in Dienstencentrum
’t Dorp, polyvalente ruimte 1. Prijs : 2,- €
Parochiefeesten
Op zaterdag 29 mei zijn er weer parochiefeesten met optredens van de kinderen van onze
school, met kraampjes en gelegenheid tot eten en drinken.
Op 30 mei restaurant door de kookploeg K.W.B. om 12u30 en 14u30.
Inschrijven langs de parochie Villerslei, 113 of via internet www.schoten-hfamilie.be/

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 6, 20, 27 mei en 3, 10, 17 en 24 juni 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 7, 21 en 28 mei en 4, 11, 18 en 25 juni in Klein Laagland van 13 tot
17 uur.

Zangkoor
Repetitie op woensdagen 5 mei om 12u30 en 9 juni om 14 uur.
Opluisteren eucharistievieringen op zondagen 9 mei en 13 juni telkens 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
Graag zie ik U bij de vergadering op 18 mei 2010.
Klein bestuur om 13 uur / Groot bestuur om 14 uur.
Wie niet kan komen, gelieve te verwittigen a.u.b.
Wij vragen dringend wijkverantwoordelijken, maandblad en boekjes ronddragen, gaan
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 beke nd a.u.b.
of vraag inlichtingen indien iets niet duidelijk is.

Wij danken al onze helpers van harte !!!
Hartelijke Groetjes,
het Bestuur / voorzitter Rosa Beutels : 03 / 658.36.93

Guido Gezelle

MEIZANG
Herhaalt mij nu weêrom dat
schoone lied,
'n laat geen lieve leise ervan
verloren,
want op en af uw' lippen
loopt er iet,
dat in of om den biekorve is
geboren !
't Is honing dat gij zingt, en
al te zoet,
om nóg eenmaal mij niet te zijn
geschonken;
mij lust hoe meer ik drinke, en
drinken moet
ik meer, hoe meer ik drinke en heb
gedronken.
1896
Uit 'Rijmsnoer' (Bloeimaand)
Duiding :
Guido Gezelle schreef dit gedicht na het beluisteren van een zangeres ten huize van
Adolf Verriest te Kortrijk .
leise = wijsje
mij lust hoe meer ik drinke = het bevalt mij telkens meer en meer

