Maandblad april 2014
Open – Kristelijk – Respectvol - Actief

Beste Leden,
Ons Paasfeest vieren we dit jaar op 12 april.
We beginnen met een gebedsviering om 11 uur voorgegaan
door de heer Dekelver.
Daarna volgt het eten :
Russisch ei
Soep
Lamsbout met mosterdsaus
Biscuit
Na het eten volgt een optreden door
Paul Van Hooydonck

Later volgt een optreden door Paul van Hooydonck. Tussendoor is er weer een grote tombola.
En een paasverrassing hebben we ook voor de aanwezige leden!
Jammer genoeg wordt alles steeds duurder, ook onze traiteur merkt dit en daarom moeten we
de prijs verhogen.
Vanaf nu betalen onze leden bij dergelijke gelegenheden 18.- € en de niet-leden 21.- €.
Inschrijven kan via uw wijkverantwoordelijke tot 6 april.

Gouden Bruiloft !
Op 24 april vieren ons lid Gerry Perceval en haar
man uit de Van Rillaerstraat 52 in Deurne
de 50ste verjaardag van hun huwelijksdag.
Wij wensen hen van harte proficiat!
Klein Laagland
Aan alle goede dingen komt een eind!
Soms is dit maar al te waar. Dat zullen wij binnenkort ook ondervinden.
Ten gevolge van de explosieve groei van het aantal kindjes in onze wijk, heeft
onze basisschool H. Familie gebrek aan ruimte en ziet zich verplicht maatregelen
te nemen om de kleutertjes op te vangen. Dat betekent dat Klein Laagland terug
zijn oorspronkelijke bestemming als klaslokaal krijgt.
Het is spijtig voor ons. Jarenlang was dit een gewaardeerd clublokaal waar we
gezellig, warm en zelfstandig allerlei activiteiten konden organiseren.

Er is gezocht naar een oplossing en wij kunnen in de pastorij terecht voor Crea,
kaarten, koorrepetities, vergaderingen e.d.
Onze biljarters zijn de dupe hiervan, het is onmogelijk de biljarttafel te verhuizen
naar de pastorij. Als er iemand een suggestie heeft hoe we dit voor hen kunnen
oplossen, zouden wij erg blij zijn.
Klein Laagland krijgt zijn nieuwe bestemming in september maar vooraf zijn er
natuurlijk aanpassingen in het lokaal nodig en moeten wij de tijd krijgen het te
ontruimen.
Voor de rest van dit schooljaar zullen onze activiteiten mogelijk nog kunnen
doorgaan maar hou er rekening mee dat we ten allerlaatste in de grote vakantie
naar de pastorij moeten verhuizen.
Aan alles is een goede kant : de basisschool H. Familie groeit en bloeit en dat
kunnen wij alleen maar toejuichen, de kindjes krijgen de mogelijkheid om in een
warm lokaaltje te verblijven dat wij hen met liefde afstaan.

†

Op 12 maart overleed Julienne Boudewijns, Lindenlei 60
De familie gaf er de voorkeur aan in alle stilte van haar afscheid te nemen.
Daarom geldt dit bericht als enige kennisgeving aan de OKRA-leden.
Wij bieden haar familie en ook haar goede vrienden Frans en José
onze oprechte deelneming aan.

Nieuwtjes




Wandelzoektocht 2014
Ook deze zomer kan je komen speuren in Antwerpen. De nieuwe wandelzoektocht
kan je verkrijgen van maandag 23 juni tot vrijdag 13 september 2014.
Verkoopadres : OKRA-secretariaat, Nationalestraat 111, voormiddag van 9 tot
12u30
23 april : Cursus Fotoalbum maken
Je kunt digitale foto’s gewoon laten afdrukken maar je kan er ook zelf een mooi
album van maken. Dat leer je tijdens deze cursus.
De cursus vindt plaats in de Nationalestraat 111 op woensdagen 23 en 30 april van
14 tot 16u30. Prijs voor leden 20.- € voor niet-leden 25.- €.

