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Beste Leden,
Moederfeest
De zomer is in het land en de
traditie wil dat we in augustus de
moeders vieren.
Dit jaar is dat wel op een andere
plaats en een andere dag dan
gewoonlijk !
We spreken af op
vrijdag 18 augustus in het
wijklokaal Schijnparklaan (het
kaartershuisje).
Om 12u30 verwachten we u daar voor volgende maaltijd :
Tomatensoep
Koninginnehapje met puree
Chocolademousse met koffie
Voor de dames is er natuurlijk een geschenkje voorzien.
Deelname kost 20 € voor de leden en 23 € voor niet-leden.
De inschrijvingen komen binnen ten laatste op 13 augustus, het feestje is op een
vrijdag in plaats van een zaterdag en we moeten dus zeker bijtijds alle gegevens
kunnen doorgeven.
Indien de wijkverantwoordelijke u niet tijdig kon inschrijven, neem dan alstublieft
zelf contact op.
Inschrijvingen per sms worden niet meer aanvaard. Ze kunnen te gemakkelijk
over het hoofd gezien worden.

Op 15 juli vierden
Herman Van Belle en Maria Bruggeman
hun Gouden Bruiloft !
Wij wensen hen van harte proficiat !

Reis
Op 18 oktober richt OKRA Schoten Filippus een daguitstap naar Oudenaarde en de
Vlaamse Ardennen in.
De uitstap omvat :
Busreis, koffie met mattentaart, bezoek MOU museum met prachtige Vlaamse
wandtapijten en zilver collectie.
Middagmaal : tomatensoep, varkensgebraad, verse groenten en kroketten en ijsje.
Bezoek centrum Ronde van Vlaanderen. Rondrit langs heuvels ronde.
Avondeten : dubbele boterham kaas, dubbele boterham hesp, koffie of thee
Prijs : afhankelijk van het aantal deelnemers rond 57 euro plus inkom museum en
ronde 6 euro.
Inschrijven voor 15 September.
Bij Annie Denhaene Tel.0496 25 12 99
Email annie.denhaene@hotmail.com
Te betalen op rekeningnr.BE29 7895 1196 0964

Vraagje
OKRA heeft veel jonggepensioneerden als lid. Deze mensen beschikken meestal over
toegang tot het internet. Mogen wij hen vragen hun e-mail adres door te geven aan
okra.schoten.donk@gmail.com Het is een praktische manier om de mensen vlug te
bereiken bij onverwachte veranderingen in ons programma, zoals laatst het uitstellen
van de minigolf. Gelieve wel duidelijk uw naam op te geven.

Onze wekelijkse activiteiten
U kunt wekelijks bij ons terecht voor rummikub, kaarten, zwemmen en petanque.
De clubverantwoordelijken zullen u graag alle inlichtingen verschaffen.
Wij danken onze medewerkers voor hun inzet!
het Bestuur
voorzitster Maria Vandebroek, tel. 03 / 434 40 45

Beminnen, dat is ons geluk in het geluk van anderen te leggen.
(Gottfried Wilhelm von Leibniz)

