Maandblad september 2016
Open – Kristelijk – Respectvol - Actief

Beste Leden,

Ontspanningsnamiddag 17 september
Op onze ontspanningsnamiddagen proberen we
altijd iets anders te doen dan anders en dat lukt dit
keer zeker.
Om 12 u eten we frikadellen met kriekskes en
boterhammen.
Daarna volgt een heel aparte modeshow.
Inschrijven tot 11 september bij uw
wijkverantwoordelijke.
Prijs 11 € voor leden en 13 € voor niet-leden.

Nieuwtjes
 Info Samana (Ziekenzorg) organiseert op vrijdag 21 oktober in het lokaal in de
Schijnparklaan vanaf 14 u een voordracht over “ouder worden en pijn”.
Er zijn nog plaatsen. Inschrijvingsgeld wordt niet gevraagd maar Samana wil wel
weten voor hoeveel mensen ze een koffietje moeten voorzien. Dus graag
verwittigen als je wilt komen.
 Tijdens ons moederfeest in augustus werden verschillende prachtige foto’s
gemaakt. Sommige mensen hebben deze gezien in de pastorij tijdens de
rummikub. Wie de foto’s nog wil zien, gelieve een seintje te geven aan Maria
mogelijk kunnen we nog eens afspreken in de pastorij.
 De VTB organiseert een familiale fietszoektocht tussen Brasschaat en Schoten.
In Schoten is het vertrekpunt aan de winkel “Mijn zus en ik” in de Paalstraat.
Aan de tocht is een wedstrijd verbonden. Tot 30 september kan je deelnemen.
Info bij “Mijn zus en ik” waar je ook voor 5 € de folder vindt.
 Op zondag16 oktober om 14 u wordt in de Kaekelaar weer een leuke show
opgevoerd “Nougabollen” door The Supermodels.
Info & tickets : 0474 63 48 18 of 0470 84 78 14.

Onze wekelijkse activiteiten
U kunt wekelijks bij ons terecht voor rummikub, kaarten,
zwemmen, en petanque.
Alle activiteiten gaan door in de pastorij behalve het zwemmen
en de petanque natuurlijk.
De clubverantwoordelijken zullen u graag alle inlichtingen
verschaffen.
Uw wijkverantwoordelijke of contactpersoon is de persoon die maandelijks uw
magazine en maandblad brengt en u inschrijft voor de activiteiten. Indien hij/zij u niet
tijdig te pakken krijgt voor één van onze bijeenkomsten, telefoneer dan gerust zelf.
Op de bestuurslijst die ieder jaar met het maandbladje van januari gegeven wordt staan
de namen en adressen van alle wijkverantwoordelijken.
Indien er nog mensen zijn die willen helpen bij het organiseren van onze activiteiten,
zijn ze van harte welkom.
Wij danken al onze medewerkers voor hun inzet!
het Bestuur
voorzitster Maria Vandebroek, tel. 0494 / 04 58 45

Geduld is als chocolade, je hebt altijd te weinig.
Christelle Heurtault (Le livre du bonheur – 2004)

Einde zomertijd
Oranje en rood, warme kleuren
Paddenstoelen en heerlijke geuren
Wandelingen door het bos
Kastanjes rapen in het mos
Vroeger donker, later licht
Een herfstzonnetje op je gezicht
Warme haard, gezelligheid
Afscheid van de zomertijd.
http://www.gedichtenhuisje.net

Waarheden
Leerstof : stof dat vrijkomt bij afvegen van het schoolbord.
Als werken goed was, hadden de rijken het niet aan de armen overgelaten.
Bij vlagen ben ik geniaal... ...Helaas is het hier altijd windstil.

