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Het bestuur wenst iedereen een
gelukkig en gezond Nieuwjaar !
Beste Leden,
Ledenvergadering
De ledenvergadering gaat dit jaar door op vrijdag 12
januari in het wijklokaal in de Schijnparklaan!
We ontvangen jullie om 13 uur met cava of fruitsap.
Nadien geven we een overzicht van het voorbije jaar.
Leen en Wieza stellen “Lekker Actief” voor, een prettig,
gezond initiatief van OKRA.
Er zal ook een tombola zijn.
En het is winter dus tijd voor worstenbrood en
appelbollen!
Onze “ronde” verjaarlingen krijgen hun geschenk
aangeboden.
Deelname is gratis voor de leden, niet-leden betalen 6,- €. Iedereen die wil komen,
moet inschrijven, kwestie van voldoende worstenbroden en appelbollen te kunnen
bestellen! Inschrijven kan bij uw wijkverantwoordelijke tot 7 januari.

Op 16 december traden Pascal Humblet en
Christina Vandebuerie in het huwelijk.
OKRA Schoten Donk wenst hen veel
geluk en een mooi lang leven samen !

Nieuwtjes
 Daguitstap Riemst – Maastricht.
09u30 : koffie met koek bij Delicia in Riemst
10u15 : bezoek aan de mergelgrotten van Riemst met gids.
Let op : het is er slechts 11 graden en we moeten 20 trappen naar beneden.
12u : middagmaal in Delicia (driegangenmenu, 1 drankje inbegrepen).
14u : vertrek naar Maastricht, bezoek aan deze gezellige, historische stad met
een OKRA-gids op gewoon vrij verblijf.
16u30 : vertrek naar De Pauze in Tongeren voor een broodjesmaaltijd.
18u30 : terug naar huis.
De juiste datum van de uitstap moet nog vastgelegd worden maar de
vooropgestelde dagen zijn : 16, 22 of 23 mei 2018.
Prijs leden : 59,- € - niet-leden 70,- €.
Inschrijven bij Maria voor 26 april 2018.
 Operette “De vogelhandelaar van Carl Zeller wordt opgevoerd op maandag 2
april om 14u30 door het Vlaams Muziek Theater van Heist-op-den-Berg.
Arenbergschouwburg, Arenbergstraat 28, Antwerpen.
Prijs : 28,- € voor OKRA-leden, 35,- € voor niet-leden.
Inschrijven ten laatste voor 29 januari bij Maria.

Onze wekelijkse activiteiten
U kunt wekelijks bij ons terecht voor rummikub, kaarten, zwemmen en pétanque.
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

Met Driekoningen lengt de dag, zo veel een geitje springen mag.
(Volksspreuk)

'Proef de stilte van de winterwende.
Vouw het jaar in vrede dicht.
En laat vol vertrouwen in de liefde
je omhelzen door het Licht'

(Kris Gelaude)

