Maandblad januari 2014
Open – Kristelijk – Respectvol - Actief

Beste Leden,

2014
Het bestuur van OKRA Schoten Donk wenst al haar leden een mooi,
gezond, gelukkig, liefdevol Nieuwjaar !
Ledenvergadering 25 januari
Dit jaar beginnen we een beetje vroeger dan de andere jaren.
We verwachten u allen om 12 u in de zaal.
Na een aperitiefje beginnen we meteen te smullen van worstenbroden en appelbollen.
Omstreeks 2 uur in de namiddag is er een demonstratie van Masta-producten.
Tijdens de pauze krijgen we een gebakje. Masta geeft ook een cadeautje aan alle aanwezigen
en organiseert een tombola met verschillende prijzen. Vul daarom het strookje in dat uw
wijkverantwoordelijke u zal bezorgen, daarmee kan u winnen.
Verder wordt u op de hoogte gebracht van de werking van ons trefpunt : het ledenaantal, de
financiën, de prestaties van onze sportievelingen, onze kaarters en knutselaars … wij laten het
u allemaal weten en u mag er ook vragen over stellen.
Als altijd is de ledenvergadering gratis maar wordt er van de leden een waarborg van 5,- €
gevraagd, dat geld wordt in de zaal aan u teruggegeven.
Niet-leden zijn ook welkom, zij betalen ook 5,- € maar krijgen het niet terug.
Gelieve ten laatste bij uw wijkverantwoordelijke in te schrijven op 16 januari.
Belangrijk!
Na een gezellig feestje is het moeilijk voor sommigen om op te stappen. Wij willen er toch op
wijzen dat als alle activiteiten afgesloten zijn het feestje wel degelijk gedaan is en ons bestuur
en zijn helpers de zaal weer helemaal in orde moet brengen. De enigen die dan nog in de zaal
blijven zijn de “opruimers” en de mensen die wachten op vervoer naar huis.
Er mag geen drank meer geschonken worden en de “plakkers” hinderen de “opruimers” bij het
uitoefenen van hun taak. Dat kan toch echt niet de bedoeling zijn! Het is zwaar werk om de
zaal voor een feestje in orde te brengen en even zo zwaar om alles weer netjes in orde te
brengen. Gelieve daar rekening mee te houden!
Onze feestjes zijn gezellige samenkomsten en geen alternatief voor een cafébezoek!

We verwelkomen vier nieuwe leden :
Simonne Symons uit de Berkenlei
Alida Janssens uit de Hagenlei
Gustaaf Peeters en Emerance Schillemans uit de Rosveldstraat
Aan allen veel plezier in onze vereniging !

Wijziging jaarprogramma
In 2014 verhuist het Vaderfeest van 15 maart naar 8 maart. Dus Vaderfeest is op 8 maart.
We geven het jaarprogramma nog eens mee op de achterzijde van dit bladje.

Lidgeld
Deze maand zal uw wijkverantwoordelijke de lidgelden komen ontvangen.
Die zijn ongewijzigd gebleven maar we herhalen ze hier toch even :
- Een lid (hoofdlid) betaalt 20,00 €
- Een gezinslid (tweede lid) betaalt
15,00 €.
Een gezinslid is iemand die op
hetzelfde adres woont als een lid. Bijvoorbeeld man en vrouw.
- Een rusthuisbewoner betaalt 10,00 €.
Bewoners van serviceflats zijn geen rusthuisbewoners!
- Een bijlid betaalt
6,00 €.
Een bijlid is iemand die lid is in een ander trefpunt
maar graag op de hoogte blijft van de activiteiten van ons trefpunt.
- Duo-leden moeten gewoonlijk even afwachten voor hun lidgeld in orde is.
Zij krijgen hun stickers dus ook een beetje later dan de andere leden.
- Mensen die willen deelnemen aan onze sportactiviteiten kunnen een sportzegel
aankopen. Dat kost 8 €.
De zegel wordt ook op de lidkaart gekleefd.
Interessant : De meeste ziekenkassen betalen de sportzegels geheel of
gedeeltelijk terug.
Nieuw dit jaar : er worden GEEN nieuwe lidkaarten uitgegeven!
U behoudt uw oude lidkaart maar krijgt een sticker met “2014” erop die u op de kaart
kunt kleven.

Nieuwtjes






Veel van onze mensen missen “Ons Huis”. Het oude vertrouwde, gezellige café
waar iedereen iedereen kende is helaas gesloten. Een goed alternatief is er niet
echt. Maar voor hen die willen, kan het ontspanningslokaal in de Schijnparklaan
toch ook wat vertier geven. Dit lokaal is open op maandag, woensdag, donderdag
en zaterdag telkens van 13 tot 17 uur. Ook de eerste dinsdag van de maand is het
geopend, dan is er gezellige muziek. Verder kan er gebiljart, gekaart en
gekoffiekletst worden! De prijzen zijn er schappelijk.
Feestelijke operette “De lustige Weduwe” met het Vlaams Muziek Theater.
Op Paasmaandag 21 april om 14u30 kunnen de belangstellenden deze prachtige
operette gaan zien in de Arenbergschouwburg, Arenbergstraat 28, Antwerpen.
Inschrijven kan via het secretariaat (0494 / 04 58 45) tot 20 februari ’14.
Inkom : 22,- € voor de leden en 27,- € voor de niet-leden.
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 onkosten is 1 €.
Contacteer één van de bestuursleden van Filippus (eventueel via Maria).

†

Helaas moeten we ook nu weer afscheid nemen.
Paula De Groeve overleed, zij verbleef de laatste tijd in WZC Verbert-Verrijdt.
Ook de vrouw van ons medelid Karel Van Leuven is overleden.
Wij bieden de nabestaanden onze innige 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,- €.
 Woensdag 22 januari :
Turkije aan de rand van Azië en Europa
Jan ThienpontRita Van den Branden
 Maandag 27 januari en vrijdag 31 januari
WOI: de dodendraad
Alex Vanneste

Onze wekelijkse activiteiten


Maandagen 6 – 13 – 20 – 27 januari

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 8 januari : zangrepetitie
Donderdagen 9 – 16 – 23 – 30 januari
 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 3 – 10 – 17 – 24 – 31 januari
 13.00 tot 17.00 : kaarten
Zondag 12 januari :
Misviering verzorgd door ons koor.

Nieuwe enthousiaste bestuursleden zijn nog steeds van harte welkom.
Wij danken al onze medewerkers voor hun inzet!
het Bestuur
secretaris Maria Vandebroek, tel. 0494 / 04 58 45

Wat de moeite waard is, is veel moeite waard !
(Bond zonder naam)

Gezondheidswijsheid
-

Als te voet gaan en fietsen echt goed was voor de gezondheid, dan was de facteur onsterfelijk!
Een walvis zwemt de hele dag, drinkt niets dan water, eet niets dan vis maar is toch enorm dik.
Een konijn rent en springt voortdurend en eet altijd groen maar het leeft hooguit 15 jaar.
Een schildpad loopt niet, doet niets en wordt … 450 jaar …
En dan vertellen ze mij dat ik meer beweging moet nemen!
Laat mij met rust, ik ben gepensioneerd.

