Maandblad februari 2014
Open – Kristelijk – Respectvol - Actief

Beste Leden,
In februari hebben we geen feestje maar in dit maandbladje stellen we u enkele andere
ontspanningsmogelijkheden voor.

Midweek in het Müllerthal (Duitsland)
OKRA Filippus stelt een midweek voor van 7 t/m 11 september 2014.
We reizen met Marcel Cars aan de prijs van 500,- € p.p. + 40,- € toeslag voor een
1-persoonskamer(beperkt).
Inbegrepen: busvervoer
volpension van middagmaal eerste dag t/m middagmaal laatste dag
uitstappen en toegangsgelden inbegrepen
Op en top vakantie, niet te lang en niet ver van huis.
Wij verblijven in het gastvrije hotel Koch-Schilt met lange familietraditie.
In elke kamer is een telefoon, TV, kluisje en badkamer.
Van lekkere professioneel bereide gerechten en hapjes kan genoten worden in het restaurant.
Het hotel beschikt ook over een gezellige wijn- / bierstube.
Afstand van Schoten : 250 km.

Liefst zo vlug mogelijk inschrijven via het secretariaat.

Daguitstap Heuvelland
Deze uitstap gaat door op 20 maart. We vertrekken aan ons kerkske om 7u30.
We rijden naar Nieuwkerke voor koffie of thee en een koek.
Daarna bezoeken we de wijnboer van de Monteberg. Er is een wijndegustatie met
professionele uitleg en we krijgen een kleine attentie. Later volgt een rondrit door de
wijnvelden van het Heuvelland.
Na een warme maaltijd bezoeken we de ambachtelijke bakkerij D’Oventote.
De bakkersvrouw heeft voor ons een ambachtelijk gebakken rijsttaartje voorzien.
Dan bezoeken we de Zwarte Berg.
Het avondmaal bestaat uit belegde boterhammen met groenten.

Prijs voor dit alles : 50 € p.p. Inschrijven via het secretariaat.

Nieuwtjes




Tot 20 februari kan u nog inschrijven voor de operette “De lustige Weduwe” door
het Vlaams Muziek Theater. Op Paasmaandag 21 april om 14u30 wordt deze
prachtige operette vertoond in de Arenbergschouwburg, Arenbergstraat 28,
Antwerpen.
Inschrijven kan via het secretariaat (0494 / 04 58 45) tot 20 februari ’14.
Inkom : 22,- € voor leden en 27,- € voor niet-leden.
Seniorenshow : op 3 april in de Kaekelaer is het weer volop genieten van mooie
muziek met Margriet Hermans, een duo accordeonisten en een dansballet.
De show begint om 14 u, deuren vanaf 13 u. Prijs : 10.- €.
Inschrijven kan via uw wijkverantwoordelijke voor 10 maart.



Bij ons trefpunt kan je niet lijndansen maar dat wil niet zeggen dat de mogelijkheid
in Schoten niet bestaat voor OKRA-leden. Het is mogelijk om mee te doen met de
mensen van trefpunt Filippus in de A. Heulensstraat. Iedere maandagvoormiddag
kan je daar gaan lijndansen om 10 u. Deelname in de kosten is 1 €.
Contacteer één van de bestuursleden van Filippus (eventueel via Maria).

†

Op 30 december overleed Madeleine Wils, gekend van bakkerij Den Helder

Wij bieden de familie onze oprechte deelneming aan.

Academie voordrachten
Praktisch : Zaal De Stroming, Nationalestraat 111 om 14 uur, deuren 13u30.
Prijs leden : 5,- €, niet leden 7,- €.
Abonnementen vanaf 5 voordrachten : 4,- €, niet leden 6,- €.
 Maandag 3 en vrijdag 7 februari :
De Islam, verleden en heden
Ronald Siedsens
 Maandag 10 en vrijdag 14 februari
Red Star Line
Robert Vervoort
 Maandag 17 en vrijdag 21 februari
Rubens, een genie
Vormingplus, Antwerpen
 Maandag 24 en vrijdag 28 februari
Waardig leven tot het einde toe
Joke Lemiengre

Onze wekelijkse activiteiten


Maandagen 3 – 10 – 17 – 24 februari
13.00 tot 17.00 : pétanque in het Dienstencentrum Schijnparklaan



De petanquers spelen ook nog op andere dagen.
Contact François De Koninck tel. 03 / 658 41 86.




Woensdag 5 februari : zangrepetitie
Donderdagen 6 – 13 – 20 – 27 februari
 09.00 tot 10.00 : zwemmen in het “Park van Merksem”. Senioren +65 à 1,5 €.
Liefhebbers worden verzocht een seintje te geven aan Wieza tel. 03 / 658 97 85.




 13.30 tot 16.30 : biljart
 13.30 tot 17.00 : Crea
Vrijdagen 7 – 14 – 21 – 28 februari
 13.00 tot 17.00 : kaarten
Zondag 9 februari :
Misviering verzorgd door ons koor.
We zoeken nog altijd nieuwe enthousiaste bestuursleden !
Volgend jaar wordt een nieuw bestuur verkozen.
We hebben mensen nodig die zich willen inzetten om de toekomst van ons trefpunt
te helpen verzekeren.
Wij danken al onze medewerkers voor hun inzet!
het Bestuur
secretaris Maria Vandebroek, tel. 0494 / 04 58 45

Niemand is volmaakt, ik ben daar het perfecte voorbeeld van
(Bond zonder naam)

