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Beste Leden,
Vaderfeest 15 maart 2019
Op 15 maart vieren we onze heren!
Dat doen we in het wijklokaal in de
Schijnparklaan met een klein dinertje
vanaf 13 uur.
Op het menu staat :
Kippenroomsoep
Vlaamse stoverij met frieten
Warme appeltaart met vanilleijs

Onze leden betalen 20.- €
Niet-leden betalen 23.- €.
Inschrijven kan tot 10 maart bij je wijkverantwoordelijke.
Als de wijkverantwoordelijke je niet kan bereiken, neem dan zelf met hem of
haar contact op.

Nieuwtjes
 Viering 60-jarig bestaan van OKRA Filippus.
Het feest gaat door op 6 april om 14 uur in de Kaekelaar met een optreden van
Jean Bosco Safari, Per Favore en Dansgroep Chara. Voor de coördinatie zorgt
Guillaume Van der Stichelen.
Kaarten zijn verkrijgbaar bij Robert De Muyt – tel 0476.74.33.64 – email:
robert.demuyt@scarlet.be of donderdagnamiddag in het parochielokaal van
Filippus, Alfons Heulensstraat 43 Schoten. Prijs : 10,- €
 Op donderdag 25 april organiseert OKRA een daguitstap naar het Afrikamuseum
in Tervuren.
Programma : gegidste rondleiding in het museum, lunch in het museumrestaurant
“Tembo”, in de namiddag wandeling in het park van Tervuren. Richtprijs : 55.- €.
Inschrijven bij OKRA regio Antwerpen antwerpen@okra.be – tel. 03 / 220 12 80



Wij vernemen het overlijden van Madeleine D’Hondt. Madeleine was geen lid
meer van OKRA maar is dit jarenlang wel geweest. Wij denken aan haar en
zenden haar familie onze christelijke deelneming.

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

Wij danken onze medewerkers voor hun inzet!
Nieuwe medewerkers zijn steeds welkom.
het Bestuur
teamleidster Maria Vandebroek, tel. 03 / 434 40 45

Er komt een tijd dat de wereld gek wordt en dat de gekken naar
de gezonden zullen kijken en zeggen :
“hij is gek want hij is niet zoals wij”.
(woestijnvader)

Op 17 maart vieren we de heilige Gertrudis van Nijvel.
Zij wordt aangeroepen tegen ratten- en muizenplagen. Dus bij ratten of muizen in
huis : kaarsje aansteken en een schietgebedje doen voor Gertrudis. Haar naamdag is
op 17 maart en daar hoort een weerspreuk bij :
Sint Geertruid, die mooie bruid, blaast de snijder zijn kaars uit.
Dit verwijst naar het lengen van de dagen als de kleermaker pas later op de dag de
kaars moet aansteken. 
( www.meteo-maarssen.nl )

Weetje
Alle paddestoelen zijn eetbaar.
Weliswaar zijn er paddestoelen die je maar een keer kunt eten.

