Maandblad
November 2010
Open – Kristelijk - Respectvol - Actief

Beste leden,

Op 22 oktober is van ons heengegaan

†

Juliana Cools, weduwe van Louis Leenders, Narcislaan, 7.
Wij bieden haar familie onze kristelijke deelneming aan.

Gedachtenisviering
Op 1 november is er gedachtenisviering in onze parochiekerk om 10 uur.
Wij herdenken al onze overleden leden maar vooral die van het voorbije jaar:
9 maart – Maria Louisa Vekemans (Wiske)
24 maart – Magdalena Hillen
20 mei – Amedé Ludovicus Rombouts
28 mei – Philomena Van der Meiren
17 juli – Frans Van Menxel
24 augustus – Betty Aerts
22 oktober – Juliana Cools

Wij verwelkomen een nieuw lid in onze vereniging.
Hildegarde Verrijcken
Kruisbesstraat, 20 b 2

Info
Maak ons meer bekend door de grote poster van Okra uit te hangen op een zichtbare plek
zodat wij meer bekendheid krijgen. Alvast bedankt!
Wie nu lid wordt, betaalt voor volgend jaar maar de resterende maanden van 2010 zijn
gratis. Hetzelfde geldt voor de sportzegel. Wel is die 8,- € geworden in plaats van 6,- €.
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

Herfstetentje
Zaterdag 20 november te 14 uur verwachten wij
iedereen in zaal Laagland. Wij houden een quiz en
voor de gezelligheid worden er tussendoor moppen
getapt. We vormen ploegen met 4 personen en
natuurlijk zijn er mooie prijzen te winnen.
Rond 16.30 of 17 uur is er een broodmaaltijd:
3 belegde broodjes en een koffiekoek, koffie en thee
naar believen. 6,- € per persoon.
We nodigen alle 55plussers uit om deel te nemen.
Doe navraag bij je buren of vrienden. Hoe meer zielen hoe meer vreugd!
Wijkverantwoordelijken binnenbrengen op 15 november om 10 uur bij Leen.
Show Luc Caals
Maandag 27 december om 15 uur in de Kaekelaar.
Kaarten kosten 15,- €. Wijkverantwoordelijken binnenbrengen op 15 november bij Leen.
Academie voordrachten
v Maandag 15 november:
Van cacao tot chocolade
v Vrijdag 19 november:
Wijn, niet alleen voor kenners
v Maandag 22 november:
Kan Europa de crisis aan?
v Vrijdag 26 november:
Kan Europa de crisis aan?
v Maandag 29 november:
Wat doen we met lege kerkgebouwen?
Alle voordrachten gaan door in Zaal De Stroming, Nationalestraat 111 om 14 uur,
deuren 13.30 uur. Prijs leden: 4,- €, niet leden 6,- €. Wie interesse heeft kan mee
met Jacqueline. Graag een seintje GSM 0496 / 61.83.71
Vakantie !
• Seniorenweek in Ravelingen van 6 tot 13 november. Prijs 360,- €
• Vier Kerstmis in hotel Sandeshoved van 21 tot 26 december. Prijs 395,- €
Meer info kan u vinden in “Actief” van september – oktober – november.
Hobby tentoonstellingen
Okra Bloemendaal – Elshout: zaterdag 6 november van 14 tot 18 uur en zondag 7
november van 10 tot 17 uur in het parochie centrum, Paalstraat 287.
Okra Cordula: zaterdag 20 november van 14 tot 18 uur en zondag 21 november van
13 tot 17 uur in zaal “De Gilde” op het Marktplein.
Reis met Bloemendaal – Elshout
Voor meer informatie zie in het foldertje.
Crea – Biljart – Rummikub – Gezellig babbelen
Op donderdag 4, 18 en 25 november 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.
v Crea Sneeuwman : Iedere donderdag zijn de leden welkom om zelf een
sneeuwman te maken. Breinaald n° 5 of 6 is nodig. Naam doorgeven aan
Jacqueline voor aankopen van het materiaal.

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

Ziekenzorg
Op zondag 5 december viert Ziekenzorg zijn 40-jarig bestaan tijdens de eucharistieviering
om 10 uur. Nadien is er een receptie. Iedereen is welkom.

Fietsen
Elke maandag grote toer 13.30 uur, vertrek Kerkje Villerslei 113.
Kaarten
Op vrijdagen 5, 12, 19 en 26 november in Klein Laagland van 13 tot 17 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.
Zangkoor
Repetitie op woensdag 10 november om 14 uur.
Opluisteren eucharistieviering op zondag 14 november om 10 uur.

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 (8,- €).
Voor onze bestuursleden
De volgende vergadering wordt gehouden op donderdag 18 november om 10 uur in de
voormiddag. Wie niet kan komen, gelieve te verwittigen a.u.b.

Wij vragen zèèr 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
Jacqueline Seerden : 0496 / 61.83.71
Rosa Beutels : 03 / 658.36.93

Mijmeren in november
Kil en koud gehuld in mist en nevel
verloren is de treurende aarde.
Op verweerde graven lezen we
zwijgzaam vergeten namen.
Flarden van zomerse dagen
verwarmen nu ons hart.

Wanneer de tijd verglijdt
in herinnering
en beetje bij beetje
onze stappen vertragen
is het goed even stil te staan
bij verre beelden uit
onze kommerloze jeugd,
bij al het mooie ons gegeven
in de kracht van ons leven.
Dit kan nu ons hart verwarmen
in de herfsttijd van ons leven.
Jozef Vandromme

En nog een herfstgedichtje van Guido Gezelle

Gij blaren, rust in vree,
't zal geen een verloren,
geen een te kwiste gaan
voor altijd: herboren
die dood nu zijt,
zal elk van u, dat viel,
de zonne weer ontwekken,
zal met uwen groenen dracht
de groene bomen dekken
te zomertijd.

Weerspreuken november
Wie houdt van wind, november mint.
Als november ’s morgens bloeit, weet dat de storm ’s avonds loeit.

