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Open - Kristelijk - Respectvol -Actief
Beste Leden,
Mosseldiner of Koude schotel
Op zaterdag 18 oktober verwachten wij u in Zaal Laagland. We beginnen om 12 uur.

of

Pot mosselen, 1,300 kg met brood wit en grof + boter
(18 €)
Koude Schotel bestaande uit
stukje Ardeense pastei, varkensgebraad, stukje zalm,
tomaat-garnaal, kippenonderboutje, rivierkreeftje, diverse groenten,
mayonaise, brood wit en grof + boter
(10 €)
Met bediening en afwas.

Wij hebben dezelfde prijs als verleden jaar aangehouden.
Frans Leysen heeft Martin De Winter gecontacteerd voor animatie.
Wijkverantwoordelijke binnenbrengen op donderdag 9 oktober in Klein Laagland 10 uur

Wij verwelkomen een nieuw lid: Gilberte Jossels, Eikenlei 46
en hopen dat zij zich gauw thuis voelt bij onze vereniging !!
Start van het ‘nieuwe werkjaar’
Op zondag 5 oktober nodigen wij iedereen én alle verenigingen en hun leden uit om om 10 uur mee
eucharistie te komen vieren. Ons koor Cantate zal deze viering opluisteren. Deze viering is bedoeld als
de ‘officiële’ start van het nieuwe ‘leefjaar’ van onze parochiegemeenschap. Wij willen van deze
gelegenheid ook gebruik maken om woorden van dank en bemoediging uit te spreken aan elkaar. Wij
hopen velen te mogen verwelkomen.
Wervingscampagne najaar 2008
Nieuwe leden voor OKRA. Wat zijn onze troeven ?
Wie vanaf oktober lid wordt, is lid tot eind 2009. Dus 3 maanden extra. Toch een mooi extra voordeel.
Wij zetten vanaf half oktober samen onze schouders onder deze actie ! De bijdragen voor 2009 blijven
ongewijzigd.
Hoofdlid: 17 € - Tweede lid: 13 € - Bijlid: 6 € - Rusthuisbewoner: 9,30 €
Tentoonstellingen OKRA
OKRA eerste hobby- en createntoonstelling

In parochiecentrum Sint-Jozef Bloemendaal, Paalstraat 287 met cafetaria, tombola en
aanwezigheidstombola.
Iedereen is welkom op zaterdag 27 september van 14 - tot 18 uur en op zondag 28 september van 10 tot 17 uur
Mooier dan ooit

In parochiecentrum Sint-Filippus, Alfons Heulensstraat 43
Op zaterdag 4 oktober van 14 – tot 18 uur en zondag 5 oktober van 10 – tot 17 uur.

Quizzen
Op donderdag 20 november om 14 uur gaan een paar van onze leden quizzen in Zaal Den Boomgaard,
Antwerpsesteenweg 57 te Broechem. Wij hebben nog enkele quizzers nodig.
Wie graag mee quizt, laat dit weten voor 10 oktober.
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

Fietsen
Elke maandag grote toer 13.30 uur, kleine toer om 14 u, vertrek Kerkje Villerslei 113.
Zwemmen
Woensdag om 11 uur.
Wie graag gaat zwemmen, neemt contact op met Mintcheff Wieza, tel: 03/658.97.85
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 2, 9, 16, 23 en 30 oktober in Klein Laagland van 13.30 uur tot 17 uur.
Zo er mensen zijn die graag biljarten, deze kunnen bellen naar: tel 03/658.36.93 en 03/658.13.32
Kaarten
Op de vrijdag 3, 10, 17, 24 en 31 oktober 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
Zingen op ziekendag, zondag 5 oktober
Repetitie op woensdag 8 oktober, bijeenkomst om 13.30 uur.
Opluisteren viering in de kerk op 12 oktober om 10 uur
Voor onze bestuursleden
Gewestvergadering op 20 oktober Gildenhuis markt Schoten om 9.30 uur
Niet vergeten, we verwachten iedereen
Opgelet volgende bestuursvergadering op dinsdag 28 oktober in Klein Laagland om 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
Rosa Beutels
Fluitbergstraat 78/1
2900 Schoten

