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Zalig Pasen !
Op 22 april vieren we weer ons Paasfeest.
We beginnen om 11 uur met een gebedsviering. Daarna is er weer lekker eten :

Lauw slaatje met gebakken spekjes en appeltjes
Cressonsoep
Kipfilet met dragonsaus, sla, appelmoes en
gebakken krieltjes
Biscuit met koffie of thee
In de namiddag kunnen we ons ontspannen bij
muziek en zang gebracht door Leo Devisscher.

Er zijn paaseieren voor alle aanwezigen!
De prijzen zijn democratisch als altijd, de leden betalen 20 € en anderen 23 €.
Graag tijdig inschrijven bij uw wijkverantwoordelijke ten laatste op 16 april.

We mogen weer een nieuw lid verwelkomen.
Caroline Vleminx uit de Laaglandlei
Veel plezier bij ons!
Nieuwtjes
 In de pastorij is het iedere woensdagmiddag een gezellige boel met rummikub
en koffieklets. Waarom zouden we dit niet uitbreiden?
Er kunnen ook andere gezelschapspelletjes gedaan worden, “mens erger je
niet”, scrabble, kaarten, dammen, ganzenborden … Mensen die willen
handwerken maar soms niet goed verder kunnen, kunnen raad vragen aan
meer ervaren handwerkers. Als het mooi weer is, kan er in de tuin Kubb
gespeeld worden.

 Op 7 mei is het weer Donkmarkt in de A. Dineurlaan. Ook OKRA zal er

aanwezig zijn. Zijn er mensen die schatten op zolder hebben en willen proberen
die te verkopen? Dit is uw kans !

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.
Indien de wijkverantwoordelijke u niet tijdig te pakken kreeg om u in te schrijven,
neem dan alstublieft zelf contact op. Inschrijvingen per sms worden niet meer
aanvaard. Ze kunnen te gemakkelijk over het hoofd gezien worden.
Wij danken onze medewerkers voor hun inzet!
het Bestuur
voorzitster Maria Vandebroek, tel. 03 / 434 40 45

Paasspreuken :
Komt Pasen in april, dan staat de vriezeman stil.
Zo de wind met Pasen waait, zo waait hij tot Pinksteren.

Paaswensen
In deze tijd van het jaar
Nu de dagen fors gaan lengen
Wens ik je al het goede
Dat Pasen je kan brengen
Moge de schoonheid van dit seizoen
De winter vlug verdringen
En dat de vreugde van Pasen
Je het hele jaar door mag omringen.
www.gedichtenhuisje.net

