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Beste Leden,
Wat zou ik hier graag schrijven dat het voorbij is, dat het leven weer normaal wordt
en we elkaar weer gezellig kunnen ontmoeten.
Jammer genoeg heerst de tiran Corona nog steeds over de wereld en moeten we
ons voorlopig naar zijn wensen schikken. We zouden graag weer feestjes aanbieden
maar het is erg moeilijk om aan tafelschikking te doen met “social distancing”.
Jullie worden echter niet vergeten. Met plezier brengen de wijkverantwoordelijken
de magazines e.a. naar jullie thuis en wie behoefte heeft aan een praatje mag zijn /
haar wijkverantwoordelijke altijd even bellen. Hopelijk is iedereen gezond en wel en
hebben jullie tenminste van de mooie nazomer in september kunnen genieten 
De afgelopen maanden waren zwaar maar ze gaven ons de kans om na te denken
over het leven dat wij in deze vreemde tijden beleven en om ons af te vragen of de
wereld sinds enkele jaren niet een beetje vierkant draait!
Tot spoedig weerziens !
het Bestuur
teamleidster Maria Vandebroek, tel. 03 / 434 40 45

Helaas moeten wij het overlijden meedelen van
Marie-Louise Verdonck (°18-02-1941 -  21-09-2020).
Zij was jarenlang een gewaardeerd lid van ons trefpunt, we zullen
haar missen. De uitvaartdienst vindt plaats op 28 september om
11 u in de Sint Cordulakerk.
Wij bieden de familie onze christelijke deelneming aan.

Waarschuwing : er worden valse e-mails verstuurd zgn. van de FOD Financiën. Ze
zien er heel officieel uit met stempel. In de e-mail staat dat ieder huishouden recht
heeft op een COVID-19 vergoeding ter compensatie van de water en energiefactuur.
Dit is phishing! Ga er zeker niet op in.

“Kom, we zijn weg, Marcel, hebt ge alles?” vraagt ze.
Hij neemt haar hand en zegt : “nu wel, Marieke.”

Mopjes

Chareltje begint bij de NMBS te werken en moet een spoorboom meten. Hij probeert om
in die paal omhoog te klimmen maar valt er steeds uit. Komt de conducteur naar buiten en
vraagt of het niet gemakkelijker is als hij de spoorbomen laat zakken. 'Nee', antwoordt de
Charel, ‘ik moet de hoogte meten, niet de lengte!'
Wat is het verschil tussen een goede en een uitstekende secretaresse?
Een goede zegt 's morgens tegen haar baas "Goede morgen meneer".
Een uitstekende zegt: " 't is morgen meneer”.

Gedichtje

Ochtendlicht
Ochtendlicht, een ongrijpbaar maar onafwendbare macht,
dat ongemerkt en zacht,
vanuit een diepe maar veilige duisternis,
ons hoopvol naar het dagelijks kleurenpalet voert,
elke dag…
Su Vandenbranden

