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’t Is lente !
Wij vieren de lente op 13 mei om
13 uur in het lokaal in de
Schijnparklaan.
We bieden een koud buffet aan en
daarna een gezellige
babbelnamiddag.
We hopen dat iedereen zal
genieten van een mooie namiddag.
Gelieve voor 7 mei in te schrijven
bij uw wijkverantwoordelijke.
Leden betalen 21 €
Niet-leden betalen 26 €.

Beste mensen, na de gezellige bijeenkomst op 11 maart was er weer even een domper op de
feestvreugde omdat iemand een verkeerde jas had meegenomen.
We kunnen echt geen vestiaire-juffrouw in dienst nemen om de jassen te bewaken.
Misschien kan ieder voor zich een duidelijk herkenbaar teken op zijn / haar jas aanbrengen om
vergissingen te voorkomen. Wat ook belangrijk is : laat niets van waarde (geld, sleutels …) in
de zakken zitten want dan is het natuurlijk helemaal een drama als een jas verdwenen is. Als
we allemaal een beetje opletten moet het mogelijk zijn om in de toekomst zulke vervelende
toestanden te vermijden.
Ter info :
Bij dit maandbladje vind je onze nieuwe bestuurslijst. De bedoeling is hem bij te houden zodat
je altijd direct de gegevens van je wijkverantwoordelijke of andere contactpersonen vindt.

Nieuwtjes


Vrijdag 27 mei : Verjaardagsshow Luc Caals – 70 jaar en 50 jaar artiest.
De Kaekelaar, 14 u, kaarten 16 €.



Zaterdag 18 juni : Seniorenbeurs in de Kaekelaar. De meeste Schotense
seniorenverenigingen zullen aanwezig zijn. Ook OKRA zal er staan.

Wat is er nog te doen?
De jaarlijkse wandelzoektocht van OKRA start op maandag 13 juni en loopt tot vrijdag 9
september.
Verkoopadres : OKRA-secretariaat in de voormiddag van 9 tot 12u30. Niet op woensdagen, in
juli en augustus enkel op maandag en dinsdag. Gezien het secretariaat nogal dikwijls sluit, is
het veiliger vooraf even te telefoneren of te e-mailen (03 / 220 12 80). De boekjes kosten 5 €.
Dinsdag 21 juni : Op deze dag vieren we in Brasschaat aan de Remise tussen 14 en 17 uur het
65-jarig bestaan van OKRA onder de naam “Plein op stelten”.
Er komt een echte baristabus, je kan dus een fijne koffie drinken, er is muziek, er zijn spelletjes
en natuurlijk gelegenheid voor een gezellige babbel. Alle OKRA-trefpunten uit de buurt zijn
uitgenodigd.
Misschien een gelegenheid om eens samen op stap te gaan?
Wie geïnteresseerd is, laat het tijdig weten zodat we het vervoer kunnen bespreken.

Allerbeste groetjes en tot spoedig ziens !
het Bestuur
teamleidster Maria Vandebroek, tel. 03 / 434 40 45

Weerspreuken
April met ruw weer in zijn stoet, geeft koren en wijn in overvloed.
Donder in mei, is slecht voor uien en prei.
Belangrijk voor senioren :

De grootste leugen die je voortdurend aan jezelf vertelt is : “Ik moet dat niet
opschrijven, ik onthoud het zo wel”.
Chance hebben wil zeggen : een kamer binnengaan en direct weten wat je daar komt
doen.

In herinnering aan het voorbije Paasfeest.
Zo is Hij mens geworden, een gerechte,
beeld en gelijkenis van hem die leeft en liefde is.
Hem noemen wij: heer, mensenzoon van God
leidsman en lotgenoot, Jezus Messias.
(Huub Oosterhuis)

