Maandblad
September 2010
Open – Kristelijk - Respectvol - Actief

Nazomeretentje
Op zaterdag 18 september om 12 uur komen wij bijeen in zaal Laagland.
Op het menu staat :
v Gentse waterzooi en nagerecht
prijs 10,- €. Nadien spelen we bingo en er zal weer een boekenstand zijn.
Verantwoordelijken binnenbrengen op maandag 13 september bij Leen.
Wij hebben zes nieuwe leden en heten hen van harte welkom bij Okra Schoten Donk, we
hopen dat zij zich vlug mogen thuis voelen in onze vereniging.
Denise Caethoven
Villerslei 81 / 2
Jan Clement en Jo Detree
Veldenlei 28
Yves Delrue en Wilhelmina Van den Hoogen
Lusthofdreef 16
Yvonna De Clerck
Heikantstraat 8

Reis naar Beringen
Op dinsdag 12 oktober gaan we met St. Filippus op busuitstap naar Beringen.
We worden rond 9u30 in Beringen verwacht voor koffie. Onder
leiding van een gids bezoeken we het Vlaams Museum op de
prachtige mijnsite. We ontdekken er het verhaal van de mijnwerker
en de mijnontginning. Het bezoek begint met een schitterende
onthaalfilm, gevolgd door een rondleiding. Eén van de blikvangers
in het mijnmuseum is de reconstructie van een ondergrondse
werkplaats.
Het middagmaal wordt genuttigd in Beringen :
Tomatensoep – kipfilet met saus naar keuze – frieten – Dame
Blanche.

Na de middag maken we een prachtige rondrit door de
streek van Beringen Mijn en bezoeken we o.a. de Fatih
moskee. Deze Turkse moskee, gebouwd in Ottomaanse
stijl, is uniek in West-Europa en werd in 1994 geopend.
De twee minaretten zijn elk 26 m hoog, de koepel 16 m.
In de koepel hangt een massief koperen luster van
Turkse makelij. De muren zijn volledig bezet met
azuurblauwe en met de hand geverfde tegels uit
Turkije.
Nadien verkennen we verder de streek en bezoeken we de Mijnkathedraal van Beringen.
Einde van deze verbluffende reis is voorzien te Beringen omstreeks 17u30. Dit alles krijgt
u aangeboden voor de prijs van slechts 36,- € (exclusief dranken bij het middagmaal).
Vertrek aan het kerkje om 8u10. Zo vlug mogelijk inschrijven bij uw verantwoordelijke.
Zij brengen het binnen op 13 september.
Waarheen
v Show
Op donderdag 14 oktober treedt “Oud IJzer” weer op in de Kaekelaar. Prijs 8,- €,
inbegrepen koffiekoek met koffie of thee. Kaarten zijn te verkrijgen bij Jacqueline.
v Zondag 12 september “Open Monumentendag”
Thema : de vier elementen, water – aarde – lucht – vuur
v Modeshow
Dinsdag 28 oktober is er een heuse modeshow voor mannen en vrouwen, de
modellen komen uit de trefpunten zelf! De kledij komt van e5 mode en de
schoenen van Avance. Iedereen is van harte welkom van 13 tot 16 uur in feestzaal
Kielpark (St. Bernardsesteenweg, Antwerpen). Inkom : 2,- € (koffie en taart
inbegrepen). De dag aan de kassa zelf : 3,- €. Wijkverantwoordelijken
binnenbrengen op 13 september.
v Voordracht Thuiszorg op dinsdag 28 september van 14 tot 16 uur, gratis inkom.
Op de agenda :
1. Op welke hulp kan je beroep doen?
2. Waar kan je terecht?
Plaats : Zaal De Stroming, Nationalestraat 111. Inschrijven voor 10 september.
Inschrijven bij Jacqueline, tel. 0496 / 61 83 71.
v Regionale Quiz :
In Broechem in zaal Den Boomgaard op dinsdag 30 november om 14u00. Wie
graag meedoet, make zich bekend. Wij moeten met 4 of met 8 personen zijn.
Vorig jaar hadden wij goed gepresteerd. Wij gaan gezamenlijk met eigen vervoer.
Wijkverantwoordelijken nemen nota a.u.b. van wie meedoet vòòr 15 oktober 2010.

Line dancing
Regionale Lijndansinstuif :
Op vrijdag 29 oktober van 14 tot 17 uur : lijndansinstuif in zaal Ekershof, Groot Hagelkruis
6 te Ekeren. Deelname prijs 3,- € (taart en koffie of thee inbegrepen). Inschrijven voor 1
oktober.
Wekelijks ontspannen met line dancing elke woensdag van 9u30 tot 11u30 in
Dienstencentrum ’t Dorp, polyvalente ruimte 1. Prijs : 2,- €

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

Evaluatie
Zomerfeest – moederfeest
Wij hebben ons oor te luisteren gelegd en niets dan lof gehoord. Er was de gebedsdienst
met ons koor, het eten en de mooie jonge zanger, de tombola en het geschenk voor onze
vrouwen, een halsketting, alles was prima.
De tombola werd gesteund door volgende sponsors :
Churchilllaan :
Van Mechelen Electro Bakkerij De Keersmaecker
Jordaens Verfspeciaalzaak
Daems Begrafenissen Centea Bank
De Clercq
Beroepskrediet
Apotheek Block
Apotheek ‘t Groen Kruis
Sport Equipe
D.V.V./Kolum
Ergo Sun Zonnecenter
Apotheek Aerts
Zaatstraat :
Evlier
Venstraat :
KP Bedding
HUBO
Th. Van Cauwenberglei :
Bloemen Van Hoof
Bakkerij Smout
Delhaize
Van Staey
Van Uffelen
Alfa Z
Vermeiren
Koyen elite slager
St. Cordulastraat : Old Bacchus
Brechtsebaan :
Van Gastel
Crea – Biljart – Rummikub – Gezellig babbelen
Op donderdag 2, 9, 16, 23 en 30 september 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.
Kaarten
Op vrijdagen 3, 10, 17 en 24 september in Klein Laagland van 13 tot 17
uur.
Zangkoor
Repetitie op woensdag 8 september om 14 uur.
Opluisteren eucharistieviering op zondag 12 september om 10 uur.

Fietsen
Elke maandag grote toer 13.30 uur, vertrek Kerkje Villerslei 113.
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 (6,- €).
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.

Voor onze bestuursleden
De volgende vergadering wordt gehouden op dinsdag 21 september om 14 uur.
Wie niet kan komen, gelieve te verwittigen a.u.b.

Wij vragen 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 / Rosa Beutels : 03 / 658.36.93

Lachen mag van God.
(Annie M. G. Schmidt)

Weerspreuken september
Prijkt juli in hete gloed, zo gedijt september goed.
Septemberregen op het zaad, komt het boerke wel te staat.

