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Beste Leden,
Vaderfeest
Het wordt lente en dan is het tijd om de heren in de bloemetjes te zetten! We
doen dat op vrijdag 16 maart in het lokaal in de Schijnparklaan vanaf 12u30.
Op het menu staat koude schotel met vis of vlees met
daarbij brood en als nagerecht rijstpap met een tasje
koffie of thee.
De heren mogen zich verwachten aan een geschenk.
Daarna volgt een gezellige babbelnamiddag.
Vergeet niet aan uw wijkverantwoordelijke te zeggen of u
een koude schotel met vis of met vlees wenst.
Prijs : 18,- € voor leden en 19,- € voor niet-leden.
De inschrijvingen moeten binnen zijn vòòr 11 maart.
Indien uw wijkverantwoordelijke u niet tijdig kan bereiken,
gelieve zelf contact op te nemen.



Op 6 februari overleed Mia Royackers.
De uitvaartdienst vond plaats in de kerk Heilige Familie op 14 februari.
Wij bieden haar familie onze christelijke deelneming aan.

Nieuwtjes
 Donderdag 5 april - Seniorenshow
Het Cultuurcentrum van Schoten, de Seniorenraad en de Raad voor Personen
met een handicap organiseren de jaarlijkse seniorenshow met Clown Rocky,
Celien Hermans, Davy Gilles (van de Romeo’s) en het Showballet Showcase.
De show gaat door in De Kaekelaar van 14 tot 16u30.
Kaarten : €10,00 per persoon. Het aantal kaarten is beperkt, gelieve daarom
niet te lang te wachten als u ze wenst. U hebt tijd tot 12 maart om ze bij Wieza
te bestellen.

 Veel mensen vragen zich af hoe het nu zit met Zaal Laagland. De zaal zal
hopelijk einde april klaar zijn, ons Paasfeest schiet er dus over. Maar als alles
goed gaat, hopen we in mei een feestje te bouwen in de vernieuwde zaal.

 Belangrijk! Iemand heeft bij het verlaten van het wijklokaal in
de Schijnparklaan op 12 januari na de ledenvergadering van
OKRA een verkeerde jas meegenomen.
Het gaat om een donkere damesjas van het merk Damart.
In het etiket staat de naam “Van Belle”.
Als u bij vergissing deze jas hebt meegenomen, gelieve dan
contact op te nemen met uw wijkverantwoordelijke of met Maria
(tel. 03 434 40 45).
U krijgt natuurlijk uw eigen jas terug. Vriendelijk dank.
 Lieve mensen, het is niet de eerste keer dat iemand per vergissing een
verkeerde jas meeneemt. Het kan iedereen overkomen. Maar als u uw
vergissing bemerkt, wees dan zo vriendelijk om direct uw wijkverantwoordelijke
of Maria te verwittigen zodat de fout kan worden rechtgezet. Het is echt niet
prettig voor degene wiens jas verdwenen is om dit mee te maken!
Een manier om zo een fout te voorkomen is de zakken na te kijken als u uw jas
aantrekt. Iedereen heeft iets anders in zijn zakken zitten, een andere zakdoek
of zo. Op die manier kunnen spijtige vergissingen voorkomen worden.

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

Aanvaard geen waarheid waarin liefde ontbreekt.
Aanvaard geen liefde waarin waarheid ontbreekt.
(Edith Stein

 1941 Auschwitz)

Advokatenmopjes
Advokaat: De jongste zoon, die van 20 jaar, hoe oud is die?
Getuige: Hij is 20, zoals uw IQ.
Advokaat: Dokter, hoeveel autopsies hebt u uitgevoerd op dode mensen?
Getuige: Allemaal. De levenden willen niet goed op de tafel blijven liggen!

