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Beste Leden,

Op zondag 27 september werd het mooi
gerestaureerde beeld van Bernadette aan de
Lourdesgrot ingewijd.

Op woensdag 23 september was er op ATVnieuws een reportage over de restauratie
van het beeld. Wie gekeken heeft, heeft
vast en zeker ons lid Antoinette herkend!

Nieuws
De nieuwe lidkaarten zijn aangekomen. Tussen november en einde januari zal je
wijkverantwoordelijke komen aanbellen om het lidgeld te ontvangen.
Eigenlijk zou het lidgeld in 2021 verhogen ten gevolge van een indexering.
OKRA heeft besloten deze verhoging niet toe te passen want er waren dit jaar
bitter weinig evenementen ten gevolge van de Corona-crisis. Daarom blijven de
lidgelden ongewijzigd :
Hoofdlid: 25,- €
Gezinslid: 17,- €
Rusthuisbewoner: 10,- €
Partner van rusthuisbewoner die nog thuis woont ook 10,- €
Sportzegel : 8,- €

Tot spoedig weerziens !
het Bestuur
teamleidster Maria Vandebroek, tel. 03 / 434 40 45

Waarschuwing :
In Coronatijden vinden oplichters nieuwe trucs om aan ons geld te komen.
Mogelijk krijgt u een telefoontje van een vriendelijk persoon die zegt : “.Volgens onze data bent u
waarschijnlijk in de buurt geweest van iemand die positief getest is op COVID-19. Dit betekent dat
u nu thuis moet blijven en zich moet laten testen.”
Ze zeggen dat ze u een kit kunnen toesturen om een zelftest te doen. U moet uw juiste adres
geven zodat de testkit kan opgestuurd worden.
Dan vragen ze uw bankkaartnummer en pincode (of de gegevens van uw kredietkaart) om
automatisch de verzendings- en administratieve kosten te verrekenen.
Trap er niet in! Als iemand aan de telefoon uw bankgegevens vraagt, hebt u zeker te maken met
een oplichter.

Informatie :
Mogelijk vermoedt u dat u besmet bent en weet u niet wat te doen. Neem contact op met het
lokale meldpunt van Schoten. Dit kunt u telefonisch bereiken tussen 8 en 20 u op nummer
03 680 09 99. Of per e-mail aan corona@schoten.be

Weetjes





In Schoten zijn 7600 inwoners ouder dan 64 jaar. Dat is 22%, senioren zijn dus een flinke
meerderheid 
Als je ouder wordt, praat je tegen jezelf omdat de raad van een expert belangrijk is.
November : bloedmaand, slachtmaand, nevelmaand.

Herfst : de laatste en mooiste glimlach van het jaar.
(William Cullen Bryant)

