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Beste Leden,
Mosselfeest vrijdag 20 oktober
Ze zijn er weer de mosseltjes!
In het wijklokaal in de Schijnparklaan gaan
we heerlijk smullen van mosselen met brood.
Als dessert is er rijstpap met fruit en een tas
koffie of thee.
Wie geen mosselen lust, kan natuurlijk een
koude schotel met vis of met vlees krijgen
naar keuze.
Gelieve uw keuze duidelijk aan uw
wijkverantwoordelijke te zeggen.
De mosselen kosten 20,- € voor leden en 23,- € voor niet-leden.
De koude schotels kosten 16,- € voor de leden en 19,- € voor niet-leden.
Inschrijven kan tot 15 oktober.
Indien de wijkverantwoordelijke u niet tijdig kon inschrijven, neem dan alstublieft
zelf contact op.
Inschrijvingen per sms worden niet meer aanvaard. Ze kunnen te gemakkelijk
over het hoofd gezien worden.
Nieuwtjes
 Op 5 november om 14u30 wordt in onze kerk een kerkconcert gehouden door
Patrick De Deken en Mo’reen. Het wordt een gezellige namiddag met zowel
klassieke nummers als swingende gospel. Kaarten kosten 10 € en zijn te
verkrijgen via telefoonnummer 0479 / 21 91 62 of 03 / 645 98 48. Indien
gewenst kunnen we met enkelen tegelijk kaarten bestellen.
 OKRA Filippus presenteert zijn jaarlijkse hobbytentoonstelling op zaterdag
7 oktober van 11 tot 18 u en op zondag 8 oktober van 11 tot 17 u.
Adres : Alfons Heulensstraat 43.

 De 10de Crea-en hobbytentoonstelling van OKRA Bloemendaal/Elshout vindt
plaats op zaterdag 4 november van 14 tot 18 u en op zondag 5 november van
10 tot 17 u in de Basisschool Bloemendaal, Paalstraat 309.
 OKRA start met de actie “Lekker Actief”. Hiervoor wordt samengewerkt met
verschillende instanties en de Vlaamse overheid. Je vindt informatie hierover op
Facebook onder de naam : Mijn gemeente, Lekker actief.
 OKRA werkt ook mee aan de actie “Iedereen burgemeester”. Het is de
bedoeling dat iedereen suggesties kan doen voor verbeteringen in zijn
omgeving (verkeer, speelruimte voor kinderen …)
 Verder begint OKRA met een nieuw digitaal systeem “Pamela” een nieuw ICTplatform dat de administratie zal vereenvoudigen en overzichtelijk maken. Eens
het systeem gekend is, zal het heel eenvoudig zijn om wijzigingen in de
gegevens van de leden aan te passen.
 Vanaf december beginnen we weer met het ontvangen van de lidgelden.
Lid 23,- € - Gezinslid 15,- € Rusthuisbewoner 10,- €.

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

Mensen zijn als boeken.
De buitenkant is meestal anders dan het verhaal binnenin.
Melopee
Onder de maan schuift de lange rivier
Over de lange rivier schuift moede de maan
Onder de maan op de lange rivier schuift de kano naar zee
Langs het hoogriet
langs de laagwei
schuift de kano naar zee
schuift met de schuivende maan de kano naar zee
Zo zijn ze gezellen naar zee de kano de maan en de man
Waarom schuiven de maan en de man getweeën gedwee naar de zee
Paul van Ostaijen (Nagelaten Gedichten 1928)

