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Beste Leden,
Mosselfeest op vrijdag 26 oktober
Oktobermaand = mosselmaand!

Voor de liefhebbers en voor wie
gewoon gezellig komt eten en een
babbeltje slaan, houden we ons
jaarlijkse mosselfeest in het
wijklokaal in de Schijnparklaan.
Vanaf 12u30 is iedereen welkom!
Wie geen mosselen lust, heeft als
gewoonlijk de kans om een koude
schotel te verorberen naar keuze
met vis of vlees. Een nagerechtje en een tas koffie of thee worden ook
voorzien.
Dit alles voor de prijs van 20 € voor de mosseleters en van 16 € voor wie een
koude schotel verkiest. Voor niet-leden is dat respectievelijk 23 € en 19 €.
Vergeet niet duidelijk te zeggen bij inschrijving wat uw voorkeur is :
mosselen of koude schotel met vis of koude schotel met vlees!
Inschrijven kan tot 21 oktober bij uw wijkverantwoordelijke.

Wij zijn blij weer een nieuwe lid te mogen verwelkomen.
Ida Spooren wensen wij vele aangename uurtjes met OKRA !

Nieuwtjes
 Uitnodiging OKRA Filippus voor de jaarlijkse hobby tentoonstelling.
Tijdens het weekend van 6 en 7 oktober 2018 kunt u het handwerk en de hobby’s
van onze leden komen bezoeken. De hobbyclub, naaisters en digitale
fotobewerkers stellen dan hun werken tentoon. Tegelijkertijd kan u een aantal
kaligrafie werken van Marcel Stevens over WO1 bewonderen.

Gedurende het ganse weekend kan u genieten van een smakelijke pannekoek,
een bordje soep, een broodje met ham of kaas, een hotdog of een lekkere
verwenkoffie tegen democratische prijzen.
Onze tentoonstelling is open op zaterdag 6 oktober van 14.00 u tot 18.00 u en op
zondag 7 oktober van 11.00 u tot 17.
 Op 15 november wordt de jaarlijkse quiz in Broechem gehouden om 14 u.
Deelname kost 10 € per ploeg. Wie geïnteresseerd is, kan inschrijven tot 15
oktober bij Maria.
 Op 29 november houdt OKRA een reiscafé in dienstencentrum ’t Dorp in de Jozef
Van Craenstraat om 14 u. Er is mogelijkheid tot inschrijven, u krijgt de volledige
uitleg over de geplande reizen en bovendien een gratis tasje koffie of thee.
Inkom is gratis.

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

Wie wil onze bestuursploeg komen versterken ? Alle hulp is welkom !
Wij danken onze medewerkers voor hun inzet!
het Bestuur
teamleidster Maria Vandebroek, tel. 03 / 434 40 45

Elke wijze uil begon als uilskuiken.

(Phil Bosmans)

De Waterlelie
Ik heb de witte waterlelie lief,
daar die zoo blank is en zoo stil haar kroon
uitplooit in ’t licht.
Rijzend uit donkerkoelen vijvergrond,
heeft zij het licht gevonden en ontsloot
toen blij het gouden hart.
Nu rust zij peinzend op het watervlak
en wenscht niet meer....
(Frederik van Eeden - Enkele Verzen, 1898)

