Maandblad
september 2008
Open - Kristelijk - Respectvol -Actief
Beste Leden,
Nazomerfeestje
Op zaterdag 13 september komen wij om 12 uur samen in Zaal Laagland voor een smakelijke maaltijd
gehaktballetjes met krieken, brood, koffie of thee naar believen. Prijs: 10 €
Daarna spelen we bingo, verschillende prijzen te winnen. Verantwoordelijke binnenbrengen 4 september
Muzieknamiddag
Op woensdag 12 november 2008 om 14.30 uur in de
muziekacademie te Merksem

“The Metropool Big Band” o.l.v. Jean Maryn,
hij trad op in verscheidene landen, begeleide beroemde
mensen zoals Judy en Charlie Sax, Jacques Herb, Bob
Benny, Daniel Davis en niet te vergeten Luc Caals en
Bobbejaan Schoepen

OKRA leden: 13,5 € / Niet-leden: 17 €
Wijkverantwoordelijke binnenbrengen op volgende
vergadering.

Tentoonstelling
Men heeft ons medegedeeld dat OKRA Bloemendaal – Elshout een crea-tentoonstelling heeft op
27 en 28 september. Allen daarheen.

Voor de bootreis van 10 en 11 september zijn er nog steeds kaarten te bekomen.
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
Ons zomerfeest is goed verlopen. Een mooie Mariaviering met veel liederen gezongen door ons koor en
voorgegaan door Marc De Grave. Men vertelde ons ook dat ons koor beter geworden is, misschien
dankzij onze nieuwelingen, maar zeker door Claire en Paul, onze begeleiders. De traiteur was wat traag,
maar de man aan het orgel was prima en het moedergeschenk is toch bij velen in de smaak gevallen.
Onze reis naar zee op 19 augustus is ook meegevallen, veel zon, maar ook regen. Toch was het een heel
gezellige dag. We waren met 31 personen zodat iedereen 3 euro terugkreeg.

Fietsen
Elke maandag grote toer 13.30 uur, kleine toer om 14 u, vertrek Kerkje Villerslei 113.

Zwemmen
Dinsdag of woensdag van 9 – tot 10 uur of van 9.30 – tot 10.30 uur. Gratis ontbijt.
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 4, 11, 18 en 25 september in Klein Laagland van 13.30 uur tot 17 uur.
Op 2 oktober in de crea een halsketting maken, liefhebbers melden zich liefst op voorhand bij
Leen: 03/658.64.37 of bij Mili: 03/658.57.84 Dit om de kleur en het materiaal te bestellen en de
parelkransen te bezichtigen. Wij hopen op veel belangstelling want alle geïnteresseerden zijn welkom !!
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 5, 12, 19 en 26 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 10 september, bijeenkomst om 11.30 uur.
Opluisteren viering in de grot en in de kerk op 14 september om 10 uur
Voor onze bestuursleden
Opgelet volgende bestuursvergadering op dinsdag 23 september om 14.30 uur in Klein Laagland.
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

