Maandblad september 2014
Open – Kristelijk – Respectvol - Actief

Beste Leden,
Ontspanningsnamiddag 13 september
Vanaf 13 uur verwachten we u in Zaal Laagland voor weer een gezellige namiddag met
gezelschapspelletjes, gelegenheid tot bijkletsen en vanaf 16 u ….. Wafelenbak!
U hoeft niets op voorhand te betalen, de wafels zijn gratis maar het drankverbruik in de zaal is
voor eigen rekening natuurlijk.
Graag inschrijven voor 9 september bij uw wijkverantwoordelijke.

Nieuwtjes
 Uitstapje met OKRA woensdag 24 september 2014
Helaas was deze reis heel vlug uitverkocht en hebben we dus een aantal mensen
moeten teleurstellen. Onze excuses hiervoor en hopelijk volgende keer beter.
 The Supermodels met Miss Stephany presenteren een nieuwe show “Laat het los”
in de Kaekelaar op 5, 6 en 7 september.
Zondag 7 september begint de show om 15 u, deuren vanaf 14 u.
Tickets via Cultuurcafé De Foyer of op het telefoonnummer 0494 / 30 70 48.

OKRA-koor.
Iedereen die graag zingt is welkom op een nieuwe locatie : De Loodsen in Antwerpen.
Smeer je stembanden op donderdagen 18 september en 4 december van 14 tot 16 u.
Prijs : 3.- € (koffie of thee inbegrepen), een zangbundel kost 4.- €.
Niet nodig in te schrijven.
Adres : De Loodsen, Sint Jacobsmarkt 43, Antwerpen
(100 meter van de Rooseveltplaats).

†

Op 14 augustus overleed Livinus Mariën, C. Neutjensstraat 35
Dit bericht geldt als enige kennisgeving aan de OKRA-leden.
Wij bieden zijn familie onze oprechte deelneming aan.

Onze wekelijkse activiteiten
Rummicub, kaarten en koorrepetities gaan door in de pastorij.
 Maandagen 1 – 8 – 15 – 22 – 29 september
13.00 tot 17.00 : pétanque in het Dienstencentrum Schijnparklaan
De petanquers spelen ook nog op andere dagen.
Contact François De Koninck tel. 03 / 658 41 86.




Woensdag 10 september : zangrepetitie
Donderdagen 4 – 11 – 18 – 25 september
 09.00 tot 10.00 : zwemmen in het “Park van Merksem”. Senioren +65 à 1,5 €.
Liefhebbers worden verzocht een seintje te geven aan Wieza tel. 03 / 658 97 85.

 13.30 tot 17.00 : Rummikub en Crea
Vrijdagen 5 – 12 – 19 – 26 september
13.00 tot 17.00 : kaarten
 Zondag 14 september : Misviering verzorgd door ons koor.


We zoeken nog altijd nieuwe enthousiaste bestuursleden!

Laat ons OKRA-trefpunt niet in de steek.
Zet u in voor onze vereniging door een bestuurstaak op te nemen.
Wij danken al onze medewerkers voor hun inzet!
het Bestuur

secretaris Maria Vandebroek, tel. 0494 / 04 58 45

Verlies geen tijd door u te haasten. 
(Bond zonder naam)

Het weer liet ons flink in de steek in augustus. Daarom deze advertentie.

Verloren

Onze vriendin, de zon
Als u haar vindt, gelieve ons dringend te bellen!
Hierbij haar foto :

