Maandblad september 2019
Open – Kristelijk – Respectvol – Actief
Schoten Donk
Trefpuntnummer 112104

Beste Leden,
Ontspanningsnamiddag 14 september
Het is weer tijd voor ontspanning, koffieklets, kaart- of andere spelletjes en
… vlaai van Den Helder.
Het is stilaan een vast recept voor een gezellige namiddag in de pastorij.
De inkom is gratis en de vlaai ook maar gelieve u zeker in te schrijven ten laatste
op 8 september zodat we het juiste aantal vlaaien kunnen bestellen bij de bakker.
Iedereen is welkom vanaf 13 u.
Als uw wijkverantwoordelijke u niet tijdig kan bereiken, gelieve hem/haar dan zelf even
te contacteren.

 Op 15 augustus overleed Leontine Schillemans, de vrouw van Emiel Wackenier
(Mil Pannekoek). Zij was jarenlang een trouw lid van OKRA. Wij bieden haar
familie onze christelijke deelneming aan.

Onze wekelijkse activiteiten :
woensdag rummikub en vrijdag kaarten in de pastorij,
donderdagvoormiddag zwemmen in het zwembad van Merksem,
maandag pétanque in de Schijnparklaan.

Tip
 Je smartphone gebruiken.
Mensen schaffen zich een smartphone aan maar hebben soms problemen met het
gebruik ervan. In het Cogelshof op het eerste verdiep in het lokaal van schotensc.be begint in september een cursus om senioren hiermee te helpen.
Dit zijn 5 lessen op 26/9 – 3/10 – 10/10 – 17/10 – 24/10 telkens van 13u30 tot

16 u. De prijs voor de totale cursus is 25,- €.
Deze cursus wordt herhaald in november.
 In hetzelfde lokaal wordt een cursus gegeven voor senioren die hun
computer willen leren kennen en er beter mee willen werken.
Voor hen start op 20 september een cursus Windows 10 voor beginners, dus een
basiscursus computer. De cursus duurt 6 namiddagen telkens van 13u30 tot 16 u
met een half uurtje pauze. De datums zijn 20/9 – 27/9 – 4/10 – 11/10 – 18/10 –
25/10. De prijs voor de totale cursus is 30,- €.
Wie geen mogelijkheid ziet om zich vrij te maken op de cursusdagen kan hier ook
terecht iedere woensdagnamiddag tussen 14 en 16 uur voor alle hulp, inlichtingen
en inschrijvingen. Dit is gratis en volledig vrijblijvend.
Inschrijven kan ook via Maria of via de webwinkel www.schoten-sc.be

Nieuwe medewerkers zijn steeds van harte welkom !

Wij danken onze medewerkers voor hun inzet!
het Bestuur
teamleidster Maria Vandebroek, tel. 03 / 434 40 45

Ieder huisje heeft zijn kruisje,
maar voor de éne is het van lood en voor de andere van stro.

(Gezegde)

Een mens is niet zomaar een dingetje
Een mens is niet zomaar een dingetje, iets bloots.
Diep in dat dingetje verbergt zich iets groots.
Er woont een wonder in, iets ongelooflijk machtigs.
Een kind is meer dan alleen maar iets engelachtigs.
Ik weet niet wat het is, maar ik maak me sterk:
zo'n mensenkind is niet alleen maar mensenwerk.
Toon Hermans (1916-2000)

