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Beste Leden,
Op het ogenblik dat ik dit typ, komen er weer van alle kanten zorgelijke berichten over de
toename van het aantal Covid-besmettingen. We moeten allemaal ons best doen om ons
hiertegen te wapenen.
 Laat je vaccineren (ik denk dat onze leden dat wel allemaal gedaan hebben  )
 Draag een mondmasker op drukke plaatsen als de supermarkt, de autobus …
 Hou toch ook nog een beetje afstand zeker op slecht verluchte plaatsen.
Als iedereen zich aan de regels houdt, zullen we dit overwinnen en dan kunnen we in
december eindelijk weer een feestje organiseren!

Nieuwtjes
 Wist u dat de Minder Mobielen Centrale weer normaal werkt als voor de Coronaperiode?
Het telefoonnummer is nog steeds 03 / 646 16 88 en dit nummer is te bereiken van
maandag tot vrijdag van 10 tot 12 uur en van 14 tot 16 uur. Ritten moeten minimum twee
werkdagen op voorhand aangevraagd worden.
 Donderdag 4 november om 14 u : kaarttornooi in het wijklokaal in de Schijnparklaan.
Inschrijven niet nodig.
 Dinsdag 18 november om 14 u : bingo in het wijklokaal in de Lariksdreef. Inschrijven
ldcdorp@schoten.be of 03 680 07 77.
 Dinsdag 23 november om 14 u : kaarttornooi in het wijklokaal in de Lariksdreef. Inschrijven
niet nodig.
 Donderdag 25 november om 14 u : wandeling met gids, vertrek wijklokaal Schijnparklaan.
Inschrijven niet nodig.
 Vrijdag 26 november om 14 u : bingo in wijklokaal in de Schijnparklaan! Inschrijven
ldcdorp@schoten.be of 03 680 07 77.
 Vrijdag 3 december wordt er in de Schotense bibliotheek een boekenbeurs gehouden
tussen 19 en 22 uur, dit met Schotense auteurs! Er zijn prijzen te winnen.

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

De herfst met nevel doortrokken, toont een winter met sneeuwvlokken.
Weerspreuk

De herfst is een tweede lente wanneer elk blad een bloem is.
Albert Camus

Waar is de tijd voor de Corona?
2012
Het OKRA-koor
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