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Beste Allemaal,

Het bestuur wenst alle leden en hun families van ganser harte
een gelukkig, voorspoedig en vreugdevol 2019 !
Wij zetten het jaar naar aloude traditie in met worstenbroden en appelbollen.
Zoals steeds is dit een traktatie van het bestuur die wij combineren met onze
ledenvergadering.
Op vrijdag 25 januari verwachten we jullie vanaf 14 uur in het wijklokaal in de
Schijnparklaan. Na een kleine receptie is het tijd voor een gezellige
babbelnamiddag. Tussendoor geeft het bestuur een overzicht van de werking van
2018. We organiseren ook een tombola.
Omstreeks 16 uur is het tijd voor het worstenbrood en de appelbol.
Voor onze leden is het gratis.
Niet-leden zijn ook hartelijk welkom maar ze betalen 5 €.
Inschrijven kan tot 20 januari bij uw wijkverantwoordelijke.
Als de wijkverantwoordelijke je niet kan bereiken, neem dan zelf met hem of
haar contact op.

Nieuwtjes
 Op maandag 15 april om 14u30 kunnen de liefhebbers naar de operette
“Een nacht in Venetië” gaan kijken in de Arenbergschouwburg in Antwerpen.
Het is een voorstelling door het Vlaams Muziek Theater.
Leden betalen hiervoor 29,- € en niet-leden 36,- €.
Inschrijven kan bij Maria tot 4 februari 2019.

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

Wie wil onze bestuursploeg komen versterken ? Alle hulp is welkom !
Wij danken onze medewerkers voor hun inzet!
het Bestuur
teamleidster Maria Vandebroek, tel. 03 / 434 40 45

De liefste namen die wij kennen,
blijven weerklinken aan de binnenkant van ons bestaan.
(Gaston Durnez)

De liefde is lankmoedig, zij is goedertieren; de liefde is niet afgunstig; de liefde handelt niet
lichtvaardig, zij is niet opgeblazen;
Zij handelt niet ongeschikt, zij zoekt zichzelve niet, zij wordt niet verbitterd, zij denkt geen
kwaad;
Zij verblijdt zich niet in de ongerechtigheid, maar zij verblijdt zich in de waarheid;
Zij bedekt alle dingen, zij gelooft alle dingen, zij hoopt alle dingen, zij verdraagt alle dingen.
De liefde vergaat nimmermeer; maar hetzij profetieën, zij zullen te niet gedaan worden;
hetzij talen, zij zullen ophouden; hetzij kennis, zij zal te niet gedaan worden.
Want wij kennen ten dele, en wij profeteren ten dele;
Doch wanneer het volmaakte zal gekomen zijn, dan zal hetgeen ten dele is, te niet gedaan
worden.
Toen ik een kind was, sprak ik als een kind, was ik gezind als een kind, overlegde ik als een
kind; maar wanneer ik een man geworden ben, zo heb ik te niet gedaan hetgeen eens kinds
was.
Want wij zien nu door een spiegel in een duistere rede, maar alsdan zullen wij zien aangezicht
tot aangezicht; nu ken ik ten dele, maar alsdan zal ik kennen, gelijk ook ik gekend ben.
En nu blijft geloof, hoop en liefde, deze drie; doch de meeste van deze is de liefde.
(Uit de eerste brief van Paulus aan de christenen van Korinthe)

Ik wens iedereen in 2019 veel liefde.

