Maandblad november 2007
Open Kristelijk Respectvol Actief
Beste Leden,
Gedachtenisviering
Op vrijdag 9 november 2007 gedenken wij onze overledenen, vooral diegenen
die het voorbije jaar zijn heengegaan.
Caroline De Kuyper

Anneke Dierickx

Joseph Wuyts

Juliana Bennebroek

De gebedsviering gaat door in Zaal Laagland om 15 uur. Er is een koffietafel
voorzien met 3 belegde broodjes + koffiekoek. Koffie of thee naar believen,
dit om 17 uur. Prijs: 6 euro Wijkverantwoordelijke binnenbrengen op
5 november van 10 tot 11 uur in Klein Laagland.

Wij mogen 2 nieuwe leden verwelkomen:
Waterschoot Bruno en Jacobs Liliane Lindenlei 59,
wij heten hen van harte welkom !!
Nieuwe leden
Zo men nu nieuw lid wordt, betaald men enkel voor 2008, en oktober, november en december
2007 zijn gratis. Zij mogen reeds aan alle activiteiten meedoen en krijgen ook ons maandblad
OKRA magazine, OKRA reizen, OKRA actief en natuurlijk ons maandblad.
Voorjaarsconcert
Zondag 10 februari 2008 om 14.30 uur in de Koninklijk Elisabethzaal, Astridplein Antwerpen.
Vooral Russische muziek. Inkom: 15 euro voor OKRA- leden, 20 euro voor Niet- leden. Nu
reeds te bestellen. Wijkverantwoordelijke binnenbrengen op 5 november van 10 tot 11 uur in
Klein Laagland of bij Rosa vóór 10 december.
Kerstmarkt
Dit jaar zouden wij een kerstmarkt bezoeken namelijk in
Oberhausen en dit op dinsdag 27 november.
Rond het grootste winkelcentrum van Europa zorgen 147 met
kerstdecoratie opgesmukte houten kraampjes voor volop kerstsfeer
en kooplust. In dit kerstdorp worden er diverse Duitse ambachten
uitgebeeld. Aan lekkernijen ontbreekt het zeker niet: nougat,
marsepein, wafels en natuurlijk Glühwein. Nieuw dit jaar is een
prachtig Kerstcircus dat is opgesteld en waar adembenemende
voorstellingen worden gegeven. Prijs busreis: 20 euro, vertrek:
8 uur – einde 18 uur. Wijkverantwoordelijke binnenbrengen op
5 november van 10 tot 11 uur in Klein Laagland of bij Rosa vóór
20 november.

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

Evaluatie
Quiz, een beetje moeilijk maar toch plezant
De 5 eerste van de quiz volgen hier, de gehele lijst zal op 5 november bekend gemaakt
worden.
Spreekwoorden
Wie van de drie
Beroemde paren
Gerard Hugo, 35 punten
Gerard Hugo, 52 punten
Gerard Hugo, 46 punten
Lepingois Dis, 28 punten
Vanuytrecht C & R, 52 punten Vanuytrecht C & R, 46 punten
Krooswijk Maria, 26 punten Leentje, Martha, Wieza, 52 pnt Van de Weyer M-L, 41 Punten
Lemmens Denise, 22 pnt
Van de Weyer M-L, 50 Punten Van den Broek J., 40 punten
Royackers Mia, 21 punten Lepingois Dis, 48 punten
Leentje, Martha, Wieza, 34 pnt
Kerststallentocht met sprankelende Kerstshow op het ijs op 27/12/07
’s Morgens worden we warm ontvangen met voor
iedereen koffie met appelstrüdel, ijs en slagroom.
Ondertussen kijken we naar een uniek en origineel
Kerstverhaal dat geschaatst wordt door kinderen tussen 6
en 16 jaar. Zowel kunstschaatsers als
wedstrijdschaatsers, waaronder enkele met buitenlandse
ervaring, brengen een fantastische en sprankelende
kerstshow op het ijs! Nadien begint onze tocht langsheen
enkele prachtige en typische kempische kerststallen.
Rond het middaguur nemen we uitgebreid de tijd voor ons kerstdiner bestaande uit: “Soepje
van spitskool met gerookte zalmsnippers “Kerstboomstammetje met warme groenten, vleesjus
en gebakken krielaardappeltjes “Warme wafel gevuld met kersen en slagroom. Na het
middagmaal zetten we onze tocht verder langsheen de mooiste kerstallen in de Antwerpse
Kempen. Datum: 27 december 2007
Vertrekken om 8.15 uur. Einde voorzien om 17 uur. Prijs: 37 euro
Inbegrepen: busreis per luxe touringcar, koffie met appelstrüdel, ijs en slagroom, Kerstshow
op het ijs, 3 gangen kerstdiner, prachtige rondrit langsheen de Kempische kerststallen,
gidsbegeleiding.
Wijkverantwoordelijke binnenbrengen op 17 december van 10 tot 11 uur in Klein Laagland
Academie Antwerpen
Auditorium Nationalestraat 111 te Antwerpen aanvang om 14 uur.
5 en 9/11/07 Eten doorheen de eeuwen – Dhr. Y. Segers
12 en 16/11/07 Een gezonde slaap en wat met slaapstoornissen – Dhr. Johan Verbraecken
26 en 30/11/07 In de naam van Vlaanderen- Dhr. V. De Donder
23/11/07 om 9.30, 14.30 & 20 u. film Vidange Perdue in samenwerking met
wereldsolidariteit, prijs: 3 €
28/11/07Magische literatuur uit Mesopotamië – Dhr. G. Michaux
Ouderenweek (19 tot 25/11/07)

Reis met OKRA, Informatienamiddag
Doorlopende fotomontage, reisaanbod 2008, meerdere beeldmontages, gemoedelijk gesprek
bij gratis tas koffie. Twee OKRA-reisverantwoordelijken beantwoorden uw vragen, tombola
van enkel reischeques, … inschrijvingen themavakanties …
Kortom niet te missen en vlakbij in uw buurt !!! Spreek af met vrienden/vriendinnen en
bepaal uw favoriete reisbestemming 2008!
Wo 21 november 14 uur Schoten – PC St.-Filippus-A.Heulensstraat 43
Lourdesreis
In 2008 is het 150 jaar geleden dat onze Lieve Vrouw Maria verscheen aan Bernadette te
Lourdes. OKRA wilt dit luisterrijk vieren van 4 tot 9 juni 2008 en gaat daarom op bedevaart
met al de trefpunten van de Provincie Antwerpen.
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 donderdag 8, 15, 22 en 29 november in Klein Laagland van 13.30 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 vrijdag 2, 9, 16, 23 en 30 november in Klein Laagland van 13 u. tot 17 u.
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 7 november om 14 uur in Klein Laagland.
Opluisteren viering in de kerk op 11 november om 10 uur
Voor onze bestuursleden
Volgende bestuursvergadering op maandag 19 november in Klein Laagland.
Klein bestuur 9.30 uur – Groot bestuur 10 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

Niets blijft hetzelfde, alles verandert.

Zo is het leven, zo zijn mensen
Wendbaar, altijd in beweging
Anders zou het geen leven zijn.

Zo is ook een beweging als OKRA
In beweging juist omdat ze meer is
Dan alleen maar een structuur
55+ers maken OKRA
Gisteren, zoals het toen levengevend was.
Vandaag en straks ook morgen
Afhankelijk van onze wendbaarheid

En toch, niet alles verandert
Het verleden is wat het is
Heden is wat het is
Toekomst wordt levensvatbaar
Als we durven loslaten: vastgeroeste gewoonten,
Verstarde inzichten, eigen bekrompenheid
Loslaten, soms wat ons het liefste is.

Geloven is vertrouwen
Op wat nog niet zichtbaar
Maar toch aanwezig is :
Groeikracht van mensen,
Het Leven zelf
Dat verder reikt dan ons eigen
Verleden, heden en toekomst.

“Blijf niet staren op wat vroeger was
Sta niet stil in het verleden
Zie, ik ga iets niets beginnen
Het is al begonnen,
Merk je het niet.” (profeet Jesaja)

