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Beste Leden,
De mooie meimaand die hopelijk een prachtige lentemaand wordt, lokt vele
mensen naar buiten. Ook uw OKRA-trefpunt zit niet stil.
Op 6 juni om 14 uur spelen we weer minigolf in het Park van Brasschaat.
De moedige fietsers vertrekken aan het kerkje om 13u30. En allemaal duimen
voor mooi weer!
Natuurlijk blijven we wekelijks op woensdag bijeenkomen voor rummikub met
koffieklets in de pastorij. Maar zoals in het vorige maandbladje gezegd, we
willen dit graag uitbreiden met andere gezelschapspelletjes, handwerken, een
Kubb-spel in de tuin bij mooi weer …
Wij bieden geen echte Crea meer aan maar diegenen die zich er voor
interesseren, kunnen op 13 juni tussen 11 en 15 u naar de grote OKRA Crea
kijkdag die georganiseerd wordt in de Kerkstraat 121, Antwerpen. Iedereen is
welkom.
Op vrijdag is de bijeenkomst van de kaarters. Nieuwe leden die daarin
geïnteresseerd zijn, mogen gerust een kijkje komen nemen.
De liefhebbers kunnen petanque spelen op maandag in de Schijnparklaan.
Het wekelijkse zwemmen gaat door in het Park van Merksem.
Vergeet ook de Donkmarkt niet op 7 mei in de A. Dineurlaan! .
Nieuwtjes
 Op 23 mei om 20 u wordt de Bronzen Pagadder uitgereikt in de Singel aan een
sociaal project tijdens een muzikale en culturele avond. Inschrijven kan via
bronzenpagadder@beweging.net of tel. 03 / 220 12 22. .

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.
Nieuwe wijkverantwoordelijken en bestuursleden die niet bang zijn de handen uit
de mouwen te steken, zijn van harte welkom!
Wij danken onze medewerkers voor hun inzet!
het Bestuur
voorzitster Maria Vandebroek, tel. 03 / 434 40 45

In mei, in mei leggen alle vogeltjes een ei.

Mopjes

Het domme blondje
Een inbreker dringt binnen in het kot van een blonde studente.
“Zwijgen,” dreigt hij “ik zoek geld”.
“Wacht even,” zegt het blondje, “ik zoek mee”.
De mannen
Wat is het meest verstandige dat een man kan zeggen?
“Mijn vrouw zegt dat ….. “
Baby
Ik was een mooie baby maar in het ziekenhuis hebben ze mij verwisseld.
En nog eens baby
“Krijg je een jongen of een meisje”, vraagt een 4-jarig jongetje aan zijn
tante. “Dat weet ik nog niet”, antwoordt ze. “Wanneer beslis je dat nu
eindelijk?” vraagt de jongen.
Lente
Lieveke wandelt met mama door het park en ziet voor het eerst in haar
leven een pauw. “Kijk daar, mama, de kip staat in bloei!”

