Okra Schoten Donk: maandblad oktober 2014.
11 oktober : Mosselfeest!!! Om 12 u worden liefhebbers èn niet-liefhebbers in de zaal
verwacht. Niet-liefhebbers kunnen een koude schotel met vis of vlees bestellen. Het
mosseldiner kost 20,- € voor leden en 23,- € voor niet-leden. De koude schotels kosten 14,- €
en 17,- €.
Na het eten spelen we bingo. Voor 1 € krijgt u 3 kaarten. Er zullen
verschillende prijzen te winnen zijn. Inschrijven voor de mossel/bingonamiddag kan u bij uw wijkverantwoordelijke tot 5 oktober.
Nieuwtjes: Oud IJzer! De muzikanten van Oud IJzer verwennen ons weer eens met een
wervelende show in de Kaekelaar op 21 november om 14 u. Kaarten 10,- €. Bestellen via
Wieza.
. In de Kaekelaar zal er op 7 december om 15 u en om 20u30 een travestieshow zijn met
Daisy Divine. Op 19 december is er een kerstshow.
. Hou deze datum al vrij : 3 februari 2015; dan is er in De Singel een winterconcert om 14u30
“Muziek voor Miljoenen”. Een uniek programma met onsterfelijke melodieën uit opera,
operette, musical en met tal van evergreens. De kaarten kosten 22 € voor leden en 27 € voor
niet-leden. Inschrijven kan tot 8 december via Maria, 0494 / 04 58 45.
. Seniorenweek 17 tot 22 november 2014: op maandag 17 november start de seniorenweek
met een ontbijtbuffet in het Cogelshof om 8u30. Deelname kost 8 €, glaasje cava incluis.
Inschrijven vòòr 11/11 kan in LDC ’t Dorp bij Ilse Willebrords tel. 03 / 680 07 77 of in LDC
Cogelshof bij Sarah Boonen tel. 06 / 644 67 94
Diezelfde dag is er ’s middags een Volksspelennamiddag in ’t Dorp. Deelname gratis.
Op dinsdag 18/11 om 14 u wordt in ’t Dorp de film “Mama Mia” getoond mits inschrijving
vòòr 15/11, prijs 2 € versnapering tijdens de pauze inbegrepen
Academie voordrachten: praktisch: Zaal De Stroming, Nationalestraat 111 om 14 uur,
deuren 13u30. Prijs leden: 5,- €, niet leden 7,- €.
. Maandag 6 en vrijdag 10 oktober: Antwerpen Koekenstad door Piet De Lombaerde.
. Maandag 13 en vrijdag 17 oktober: Henry Van de Velde, leven en werk van een
veelzijdig kunstenaar door Werner Adriaenssens.
. Maandag 20 en vrijdag 24 oktober: Paus Franciscus door Jan De Volder.
Jij bent niet volmaakt, dat is perfect!  (BZN)

