Maandblad september 2007
Open Kristelijk Respectvol Actief
Beste Leden,
Mosseldiner of Koude schotel
Op zaterdag 22 september verwachten wij u in Zaal Laagland. We beginnen om 12 uur:

Pot mosselen 1,300 kg met brood wit en grof (18 €)
Koude Schotel bestaande uit
Stukje Ardeense pastei, varkensgebraad, stukje zalm,
tomaat-garnaal, kippenonderboutje, rivierkreeftje,
diverse groenten, mayonaise, brood en boter (10 €)
Als animatie komt de zingende schoenmaker. Dat belooft !!
Wijkverantwoordelijke binnenbrengen op maandag 10 september
in Klein Laagland van 10 tot 11 uur.

Wij verwelkomen een nieuw lid:
Maria Labuche, Laaglandlei 3
Wij hopen haar veel te ontmoeten bij onze activiteiten
!!
Aandacht aandacht voor rappe beslissers
Reis per vliegtuig naar Turkije van 7 april tot 21 april
(15 dagen) 5-sterrenhotel ± 700 €
Beslissen liefst voor 1 september 2007
Inlichtingen Jos Peeters, tel: 03/685.56.52

Onze Septemberreis
Op 25 september rijden wij naar de Ros Beiaardstad Dendermonde.
Vertrek 8 uur aan’t kerkste
We worden op de grote markt van Dendermonde verwelkomt door onze gidsen.
Aansluitend wordt ons een tasje koffie of thee + ? aangeboden.
Daarna geleid bezoek aan het stadhuis (lift) en O.L.-Vrouw kerk.
Middagmaal in een gelegenheid te Dendermonde.
Namiddag bezoek Sint-Alexius begijnhof en musea (niet
vermoeiend)
Rondrit omgeving Dendermonde waaronder het bezoek aan
kunstenaarsdorp Vlassenbroek.
De Schelde zien en vrije tijd.
Avondmaal in Vlassenbroek - Thuis ± 20 uur
Prijs: 41 € alles inbegrepen (reis, gidsen, inkom, morgendkoffie,
middagmaal, avondmaal en drinkgeld chauffeur)

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
De ontspanningsnamiddag van 13 juli is zeker een geslaagde namiddag geworden.
Naast de kaarters kon men pitjesbak spelen, ballen in een emmer gooien, ballen rollen in vakken met
waardepunten, dart, sjoelen, enz.… Er werd druk gespeeld en de vlaai smaakte heerlijk
Ons moederfeest op 18 augustus daar mag van gezegd worden dat het prima bella was.
Heel fijn diner en een zanger die heel goed meeviel, sommigen waren er zelfs verliefd op.
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 6, 13, 20 en 27 september 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 7, 14, 21 en 28 september 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 5 september om 13.30 uur in Klein Laagland.
Opluisteren viering in de kerk op 9 september om 10 uur
Men is van harte welkom op al onze activiteiten
Voor onze bestuursleden
Extra-Regio-Raad

Op donderdag 4 oktober vergadercentrum Nationalestraat 111 om 9.30 uur. Ten minste 2 personen.
Gewestvergadering

Op 10-10-07 parochiecenter Sint- Filippus om 14 uur. Ten minste 5 personen
Vorming spilfiguren

Voor Klein bestuur in Parochiecenter Schoten Deuzeld, Stanislas Meeuslei 103 op 2-10-07
Begin 9.30 uur Einde 16 uur
Volgende bestuursvergadering op woensdag 3 oktober in Klein Laagland.
Klein bestuur 9 uur – Groot bestuur 9.30 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 !!!
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Bijlage maandblad
september 2007
Open Kristelijk Respectvol Actief
Geachte leden,
Zoals vermeld in de maandbladen van juli en augustus bestaat onze parochie 70 jaar
en 30 jaar parochiefeesten en vieren wij dit op zondag 16 september. Met een
feestelijk eucharistieviering opgeluisterd door onze beiden koren, cantate en
OKRA, met nadien een kleine receptie op de pastorie.
Om 12.30 uur is dan het restaurant open in Zaal Laagland waarvoor nog kan
ingeschreven worden tot 13 september.

Vieren hun diamanten bruiloft op 23 september
Alfons Durfraing en Hillen Magdalena, Laaglandlei 100
Wij wensten hen alvast proficiat en nog vele jaren.

Vaarwel plus-3-pas, leve de senior !
Sinds enkele maanden is hij niet meer, … de plus-3-pas. In het kader van de administratieve
vereenvoudiging werd de pas afgeschaft. Vanaf nu volstaat uw identiteitskaart om te mogen genieten van
een seniorenkorting. Met de pas verdwijnt echter allerminst het vrijetijdsaanbod voor senioren. Dat leeft
ook in Schoten meer dan ooit bij de talrijke verenigingen, maar ook bij het Cultuurcentrum Schoten.
Uiteraard bent u welkom op al onze activiteiten, we lichten er enkel uit omdat we vermoeden dat het
thema u extra aanspreekt of omdat ze overdag georganiseerd worden.
Vidange Perdue (film)
DINSDAG 25 SEPTEMBER OM 14 U IN ZAAL FOUM
Lucien (Nand Buyl) is een alerte tachtiger en een koppigaard. Na de dood van zijn vrouw, weigert hij
nog langer bij zijn dochter Gerda in te wo nen. Hij gaat terug naar zijn eigen huis. En dan ontmoet hij
zijn nieuwe buurvrouw Sylvia (Marijke Pinoy), een intrigerende dame van zesenveertig van wie hij
gaandeweg in de ban raakt. Ook met Liesje Patteet, dochter van OCMW-secretaris Guy Patteet! Duur: 86
min.
PRIJS: 4 euro
MP21 (aperitiefconcert)
ZONDAG 30 SEPTEMBER OM 11 U IN HET KASTEEL VAN SCHOTEN
Voor de opening van het concertseizoen trekken we meteen alle registers open. Het collectief MP21
(Musiciens Professionnels du 21ième Siècle) bestaat uit een blazerskwintet, aangevuld met een pianist.
In wisselende bezettingen wordt muziek gespeeld van Canteloube, Poulenc, Francaix en Jongen. De
meeste muzikanten van MP21 maken ook deel uit van ons Nationaal Orkest. Met gratis inleiding bij een
kopje koffie of thee om 10u20 en uiteraard afgesloten met een aperitiefje in onze tentoonstellingsruimte.
VOORVERKOOP: 7 euro, leden cc: 5 euro, -25/+55: 6 euro, KASSA: + 1 euro

Paul Mc Carthy (begeleide uitstap)
DINSDAG 2 OKTOBER OM 14 U IN PARK MIDDELHEIM
Sinds eind jaren 1960 werkt Paul McCarthy (VS, °1945), een van de grootste levende kunstenaars,
gestaag aan een intussen indrukwekkend oeuvre. Hij blijft verrassen, nu met monumentale opblaasbare
sculpturen die soms tot dertig meter hoog zijn.
PRIJS/ 8 euro, leden cc: 6 euro, -25/+55: 7 euro
Bal Familial!
ZONDAG 14 OKTOBER OM 14 U IN DE KAEKELAAR
(VIA VERBERTSTRAAT 7)
Wij zorgen voor muziek, een dansvloer, gezellige tafeltjes, drank (de eerste ronde is van ons !) en hapjes.
U trekt uw dansschoenen aan, poets uw kennis van swing en slow op of komt geheel op uw eigen manier
bewegen! U overtuigt bij voorkeur nog wat familieleden of vrienden van een andere generatie om mee te
komen: uw kleinzoontje, dochter, buurman, zodat we echt van een “bal familial” kunnen spreken!
VOORVERKOOP EN KASSA: 4 euro, leden cc: gratis!, -25/+55: 2 euro
Folkconcert Klinkaard (feestconcert)
ZATERDAG 27 OKTOBER OM 20U IN DE KAEKELAAR (VIA VERBERTSTRAAT 7)
Het Cultuurcentrum Schoten en de Gemeentelijke Academie voor Muziek en Woord Schoten bestaan dit
seizoen, dit schooljaar 50 jaar! Heel het jaar zal een feest zijn, maar we wilden dit ook samen vieren …
met muziek! Klinkaard (Waaslandse benaming voor ‘de sterkste en kostelijkste der gewone bakstenen’!)
staat als metafoor voor de kracht van onze eigen muziek. Onze volkse muzikale erfenis blijft immers een
dynamisch en boeiend geheel dat nog steeds vele jongeren aantrekt. Op 27 oktober hoort u het
traditioneel Vlaams Klachtlied, enkele klassiekers van de legendarische groep RUM; liederen uit het
Waasland (Marc Hauman), muziek van Hadjidakis, een Grieks verhaal, instrumentale dansmuziek, … Na
afloop van het concert bieden wij u graag een drankje aan!
VOORVERKOOP: 10 euro, leden cc: 8 euro, -25/+55: 9 euro, KASSA: + 1 euro
Jan Vermeulen (aperitiefconcert)
ZONDAG 28 OKTOBER OM 11 U IN HET KASTEEL VAN SCHOTEN
Fortepianist Jan Vermeulen studeerde aan het Koninklijk Muziekconservatorium in Brussel. Nadat hij in
1978 laureaat geworden was van de Tenutowedstrijd, begon Jan Vermeulen aan een drukke carrière als
solist en kamermusicus, zowel in het binnen- als in het buitenland. Jan Vermeulen tracht de muziek op
een historisch verantwoorde en doordachte manier uit te voeren. De pianoliteratuur wordt door hem
geïnterpreteerd op originele instrumenten, meestal afkomstig uit zijn eigen collectie die momenteel ui een
zevental instrumenten bestaat. Vandaag speelt Jan Vermeulen Schubert voor u. Met gratis inleiding bij
een kopje koffie of thee om 10u20 en uiteraard afgesloten met een aperitiefje.
VOORVERKOOP: 7 euro, leden cc: 5 euro, -25/+55: 6 euro, KASSA: + 1 euro
Muziekvoorstelling Schlager Revue Het nieuwste Showorkest
VRIJDAG 16 NOVEMBER OM 20 UUR IN DE KAEKELAAR (VIA VERBERTSTRAAT)
Met o.a. Patrick Riguelle en Kurt van Eeghem.
VOORVERKOOP: 10 euro, leden cc: 8 euro, -18/+65: 5 euro, KASSA: + 1 euro
Theatervoorstelling Helden De Nieuwe Snaar
ZATERDAG 15 DECEMBER OM 20 UUR & ZONDAG 16 DECEMBER OM 14 UUR
DE KAEKELAAR (VIA VERBERTSTRAAT)
VOORVERKOOP: 15 euro, leden cc: 13 euro, 25/+55: 14 euro, KASSA: + 1 euro
SPECIALE PRIJS OP ZONDAG VOOR –18/+65: 8 euro !!
Info Rosa: 03/658.36.93

Hartelijke Groetjes, het Bestuur

