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Beste Leden,
Paasfeest 12 april 2019
Op 12 april is het tijd voor paaseitjes !
We vieren Pasen in het wijklokaal in de
Schijnparklaan met een koud buffet vanaf
13 uur.

Bim, bam beieren
De klokken leggen eieren!

Na het uitgebreid koud buffet volgt er nog
een smakelijk dessert

Onze leden betalen 20.- €
Niet-leden betalen 23.- €.

Inschrijven kan tot 7 april bij je wijkverantwoordelijke.
Als de wijkverantwoordelijke je niet kan bereiken, neem dan zelf met hem of
haar contact op.

Nieuwtjes
 Goed nieuws van de pastorij. De aanvraag om de pastorij toegankelijk te maken voor
rolstoelpatiënten en mensen met een rollator is in behandeling bij de gemeente.
Natuurlijk weten we nog niet wanneer er daadwerkelijk werken worden uitgevoerd maar er
komt een helling!
Dank aan de mensen van de parochie die zich hiervoor hebben ingezet.

 Nieuwe wijkverantwoordelijken zijn nog altijd hartelijk welkom.
 Senioren die graag met de computer willen leren werken, kunnen een basiscursus
Windows 10 volgen. De cursus gaat door op 26 april, 3 – 10 – 24 mei en 7 – 14
juni telkens van 13.30 tot 16.00 u in het Cogelshof. Totaalprijs hiervoor : 30 €.
Inlichtingen en inschrijvingen : 0494 / 04 58 45 of je kan iedere dinsdag tussen
14.00 en 16.00 in het lokaal komen met al je vragen omtrent computers en sociale
media.

Onze wekelijkse activiteiten
Je kunt wekelijks bij ons terecht voor rummikub, kaarten, zwemmen en pétanque.
De clubverantwoordelijken zullen graag alle inlichtingen verschaffen.

Wij danken onze medewerkers voor hun inzet!
Nieuwe medewerkers zijn steeds welkom.
het Bestuur
teamleidster Maria Vandebroek, tel. 03 / 434 40 45

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

Pasen
Pasen, Pasen,
luide klinke
nu de slag van
lerke en vinke,
nu de stem van
mense en dier!
Pasen, Pasen,
wijdt het vier,
wijdt het licht en
pint de lampen,
laat de verse
wierook dampen:
Hallelujah,
‘t jok is af
van de dood en
van het graf!.
( Guido Gezelle )

