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Beste Leden,
Ontspanningsnamiddag 14 juli
We organiseren op zaterdag 14 juli vanaf 13u30 in de pastorij een gezellige
namiddag. Dit keer wordt er getrakteerd op vlaai van Den Helder!
We doen gezelschapspelletjes en er wordt natuurlijk ook gekaart.
Hopelijk is het mooi weer dan kunnen we buiten Kubb spelen.
Inkom is gratis, ook de vlaai is gratis maar de dranken kosten 1 €.
Gelieve tijdig in te schrijven bij uw wijkverantwoordelijke, ten laatste op 7 juli,
want de vlaaien moeten natuurlijk gebakken worden!
Nieuwtjes
 Volgend jaar in de Kaekelaar! Houd deze datums zeker vrij :
o Seniorenshow op 18 en 19 april telkens om 14 uur. Prijs 10,- €.
o “De Lassies” Nederlandstalige liedjes door Sam Verhoeven en Jelle
Cleymans op 14 maart om 14 uur. Prijs 12,- €
 Goed nieuws voor de vakantiegangers! In januari 2019 organiseert OKRA een
10-daagse vliegreis naar Tenerife.
 De nieuwe website van OKRA is online. Zie www.okra.be
 Spoedig begint het volksdansfestival “Hello Schoten” weer.
Op vrijdag 6 juli vanaf 16 u is het feestmarkt in de Kasteeldreef.
 Voortaan heeft Schoten een seniorenconsulente. Haar naam is Gina Van Leysen
en zij helpt iedereen om wegwijs te worden uit administratieve rompslomp.

Wij zijn erg blij weer twee nieuwe leden te mogen verwelkomen.
Julien Malomgré en Els Plasmans wensen wij aangename uurtjes met OKRA !

GDPR
Iedereen heeft intussen wel gehoord van de strengere privacywetgeving. Hierbij enige info :
OKRA trefpunt bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het realiseren van het doel
waarvoor deze zijn verstrekt, met in acht name van de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke
vereisten te voldoen. OKRA trefpunt verbindt zich ertoe gegevens niet langer bij te houden dan 5 jaar na
gebruik of na de beëindiging van de samenwerking.

De persoonsgegevens van leden worden ook niet langer dan 5 jaar na stopzetting van het lidmaatschap
bewaard. Na deze termijn worden deze persoonsgegevens geanonimiseerd, en blijven deze enkel nog
behouden voor statistische informatie.
Persoonsgegevens voor boekhoudkundige en fiscale doeleinden worden voor ten minste 7 jaar bewaard
(rechtsgrond: wettelijke verplichting).
- Alle personen die namens OKRA vzw en trefpunt van jouw gegevens kennis kunnen nemen, zullen
gehouden zijn aan geheimhouding daarvan.
- Je hebt recht van inzage en kopie van de persoonsgegevens die op jou betrekking hebben.
- Je hebt recht op verbetering en aanvulling wanneer jouw gegevens onjuist of onvolledig zijn.
- Je hebt het recht op gegevenswissing (verwijdering) van de persoonsgegevens welke wij van je
ontvangen hebben, en die niet langer strikt noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor ze werden
verwerkt. Wij behouden ons wel het recht om te bepalen of jouw verzoek gerechtvaardigd is.
- Je hebt het recht op beperking van gegevensverwerking: indien je bezwaar hebt tegen de verwerking
van bepaalde gegevens, kan je vragen om deze verwerking te stoppen.
Vanuit ons e-mailadres worden af en toe berichten verstuurd naar leden van wie wij het e-mailadres
hebben.
Wens je deze berichten niet meer te ontvangen, stuur dan een e-mailtje aan
okra.schoten.donk@gmail.com met de vermelding : Gelieve mij te schrappen uit de groep “Leden OKRA
Schoten Donk”.

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
teamleidster Maria Vandebroek, tel. 03 / 434 40 45

Wisselen in juli regen en zonneschijn,
’t zal het naaste jaar voor de boeren kermis zijn.
(Oude weerspreuk)

Echt waar
De natuur is een wonder.
Een miljoen jaar geleden wist nog niemand
dat de mensen een bril zouden dragen
en toch staan onze oren op de goede plaats.
==========================
Een atoomoorlog heeft ook zijn voordelen.
Volgens deskundigen zou die maar acht uur duren.
's Avonds zijn we dus op tijd thuis voor het eten.
==========================

