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Lentefeest 18 maart
Zoals de traditie het wil, zetten wij in maart onze heren in de bloemetjes!
We komen daarom samen voor een lekker etentje en een
aangename, ontspannende namiddag om 12 u in Zaal Laagland.
Wat staat er op het menu?

Serranoham met meloen
Paprikasoep
Kalkoengebraad met fruittoren, gestoofd witloof en
dennenappeltjes
Vanille-ijs met krieken
Voor de animatie ontvangen we dansschool Desmet-Camby
die een wervelend optreden verzorgt waaraan iedereen mag
deelnemen!
Onze aanwezige heren krijgen natuurlijk ook een geschenkje
aangeboden.

Voor deze gezellige namiddag betalen de leden 20 € en anderen 23 €.
Tijdig inschrijven graag bij uw wijkverantwoordelijke ten laatste op 12 maart.

Het is met plezier dat we weer een nieuw lid ontvangen
Welkom Maria Arron uit de Verbertstraat
Nieuwtjes
 In december hebben we ons jaarprogramma verdeeld samen met de
magazines. Er is echter een wijziging aangebracht. Gelieve in uw
jaarprogramma de datum van het kerstfeest te veranderen.
Het Kerstfeest zal plaatsvinden op 16 december en niet op 9 december.

 Heeft er iemand een oude foto uit de tijd van de KBG? We zoeken oude foto’s
voor een parochiaal initiatief om met alle verenigingen een kalender uit te geven
in 2018.
 De seniorenshow is op 13 april. Het publiek kan aan tafels zitten, er wordt
plaatsgemaakt voor rolstoelen. Mensen die in groep willen komen, wordt
gevraagd voor 13u45 ter plaatse te zijn. Kaarten 10 €, begeleiders 5 €.
Gelieve in te schrijven via uw wijkverantwoordelijke.
 Sinds 1 januari zit het OKRA secretariaat op de CM-server. Dat wil zeggen dat
de e-mail adressen veranderd zijn. Het adres van de algemene mailbox OKRAregio Antwerpen is nu antwerpen@okra.be



Helaas moesten we afscheid nemen van enkele leden.
In december overleed Lisette Cloots.
In januari overleed Theo Vastmans.
Wij bieden hun families onze christelijke deelneming aan.

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
Spreuk van Loesje :

Winter. Het liefst zou ik in mijn chocolademelk duiken.
Vraagje

Kan jij ook zo moeilijk nee zeggen?
… Ja …

