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4 Ever Young

en verder

Geslaagde nieuwjaarsreceptie
bij OKRA Heilig Hart

Op donderdag 3 januari had OKRA
zijn eerste samenkomst van het
nieuwe jaar. Het werd geen gewone
contactnamiddag, het bestuur
organiseerde naar jaarlijkse gewoonte
zijn traditionele nieuwjaarsreceptie.

In de namiddag liep het Ruggehof vol.
Er waren veel leden aanwezig, maar
ook genodigden. We mochten de
aanwezigheid noteren van:
- Een afvaardiging van OKRA regio
Antwerpen en van het District Deurne
- Verantwoordelijken van parochiale
verenigingen
- Bestuursleden van naburige
trefpunten
- De Heer Patrick Lierman, één van
onze sponsors

Deze donderdag waren er overal blije
gezichten, liefdevolle wensen en
natuurlijk ook zoentjes.

In naam van het bestuur sprak
Herman een wens uit van geluk,
gezondheid en voorspoed. Hij las ook
een nieuwjaarswens voor die
geschreven werd door Mia en samen
toostte iedereen op het nieuwe jaar.

Als slot van de receptie konden de
aanwezigen smullen van een lekker
stukje nieuwjaarstaart en een tas
koffie of thee.
Iedereen genoot ten volle van deze
namiddag. Iedereen wordt bedankt
voor hun aanwezigheid, dit is een blijk
van sympathie voor ons trefpunt.
Bedankt vrijwilligers voor het werk
vooraf en nadien de afwas in de
keuken.

Dank aan Herman voor het verslag –
Foto’s van deze namiddag werden
genomen door Lode en Lilianne.
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Agenda
Er valt altijd iets te beleven in Deurne

Dinsdag 26 maart 2019 om 13 uur
Lentefeest
OKRA–St.-Rumoldus

Het "Lentefeest" is altijd een aangenaam moment om samen te tafelen in een gezellig sfeer.
Met een lekker koude schotel, dessert, tombola en een muzikaal optreden van Hubert Synaeve met een
ontspanningsprogramma vol "Vlaamse liederen".
De opbrengst van het optreden gaat integraal naar een goed doel, het project "Save Children of Hope" om
de meest kwetsbare kinderen in West-Kenia toegang te geven tot het basisonderwijs. We rekenen op een
volle zaal.
Meer info: Lieve Van Craenenbroek, e-mail: lieve.v.c.@skynet.be – GSM: 0498 82 33 79

Dinsdag 26 maart 2019 om 19 uur
Ontmoetingsavond, lentefeest
Femma H. Pius X

Bloesems aan de bomen, voorjaarsbloemen tonen hun kleurenpracht, de lente is in het land.
Ook wij verheugen ons op heerlijke dagen en vieren de lente met een gezellige ontmoetingsavond.
Wij zorgen voor een lekkere menu met een glaasje wijn of water en nadien een dessertje met koffie of thee.
Ook onze tombola zal niet ontbreken.
Waar: Parochielokalen H. Pius X (Okra-lokaal), Corneel Franckstraat 25, 2100 Deurne
Prijs voor deze avond: € 10,- voor leden en € 16,- voor niet-leden. Inschrijven voor 22 maart 2019 bij Anita
Stapelle, tel: 03/321.19.43 of GSM: 0498/63.29.00 – E-mail: anita.stapelle@gmail.com.

Maandag 1 april 2019 om 10 uur
Start popkoor “4 EVER YOUNG”

Interesse? Meer informatie vind je op pagina 4 in deze “Open Deuren”.

Donderdag 4 april 2019 om 20 uur
Cel vermiste personen – Alain Remue
Gezinsbond Deurne Zuid

Alain Remue geeft een lezing in GC 't Gasthuis, Turnhoutsebaan 199 te Wijnegem.
Alain Remue moet helaas al te vaak op televisie verschijnen in het kader van een zaak van vermiste
personen, meestal kinderen. Nieuwsgierig naar zijn werk?
Meer info: www.gezinsbonddeurnezuid.be

Woensdag 10 april 2019 om 14 uur
“Groenten uit Antwerpen”
OKRA – St.-Rumoldus

Waarschijnlijk kennen sommige mensen de "Tochten Van Hoop" ingericht door De Loodsen, in samenwerking
met "Broederlijk Delen" en "Velt". Het thema is "Groenten uit Antwerpen" en start op de Groenplaats aan de
roltrappen van de Lijn, onder leiding van een gids. Tijdens deze wandeling staan we stil bij de manier waarop
we omgaan met voedsel, we bezoeken ook enkele lokale projecten die duurzaamheid in het vaandel dragen.
Door wandelen met voedselproblematiek te combineren, zetten wij ons jaarthema "Lekker & Actief" op de
kaart.
Op voorhand inschrijven is verplicht: maximaal 25 deelnemers.
Inschrijven bij: Lieve Van Craenenbroek, e-mail: lieve.v.c.@skynet.be – GSM: 0498 82 33 79

Woensdag 10 april 2019 om 17 uur
Bezoek aan de Coca-Colavestiging te Wilrijk
Gezinsbond Deurne Zuid

Ook jongeren vanaf 12 jaar zijn welkom. We verzamelen om 16.45 uur aan het bezoekerscentrum,
Terbekehofdreef 30 te Wilrijk (aan het kruispunt met de Dynamicalaan). Er is een bezoekersparking naast het
gebouw. Meer info: www.gezinsbonddeurnezuid.be

Dinsdag 23 april 2019 om 14 uur
Natuurwandeling van Boelaerpark naar Boekenbergpark
Gezinsbond Deurne Zuid

Onder leiding van Fons Waeterschoot. Kom de lente mee ervaren!
We wandelen in Borgerhout en Deurne, 2 gemeenten met heel wat geschiedenis, die de verkavelingsdans
min of meer ontsprongen zijn. De natuurwaarde is de laatste jaren terug sterk toegenomen, vooral dankzij
een ijverige werkgroep. Het kasteeltje in het Te Boelaerpark bestaat niet meer.
Meer info: www.gezinsbonddeurnezuid.be

Zondag 28 april 2019
Zingen met baby, peuter en kleuter
Gezinsbond Deurne Zuid

Start een 3-lessenreeks ‘zingen met baby/peuter/ kleuter’ o.l.v. Kelly Van Camp in DC Silsburg,
Herentalsebaan 597 te Deurne. Vervolglessen op 5 en 12 mei. De babygroep (+ 4 maanden) start om 9 uur,
de peuters (+ 18 maanden) starten om 9.45 uur, de kleuters ( +2,5 jaar) om 10.45 uur.
Meer info: www.gezinsbonddeurnezuid.be

Lentefeest

Tochten van hoop in Antwerpen

Zingen met baby, peuter en kleuter
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Colofon
Voor info over beweging.net Deurne kan je terecht bij Ludo Mous, Mortselsesteenweg 254, 2100 Deurne
ludo.mous@outlook.com

Herken jij je in volgend gegeven?
Je buitenkant begint de kenmerken te tonen van een 50- of
60-jarige en tegelijkertijd voelt je binnenkant zich 20 of 30?

Zo ja, dan is er veel kans dat jij zin hebt om je aan te sluiten
bij ons popkoor “4 EVER YOUNG” onder leiding van dirigent
Johan Clerckx.
We zingen pittige, sprankelende liedjes waarvan we blij en
gelukkig worden.
Niet in eerste instantie om op te treden, wel om onze
binnenkant een boost te geven.

Als je ontroerd wordt door songs als:
→ “I dreamed a dream” (Uit de film: Les Misérables)
→ “Streets of London” (Ralph Mc Tell)
→ “Memory” (Barbra Streisand)
→ “Eres tu” (Eurovisiesongfestival 1973)
→ “Hallelujah” (versie Leonard Cohen)
dan weet je de weg naar ons meerstemmig koor wel te
vinden.

Popkoor

4 EVER YOUNG

Wanneer: ’s maandags ongeveer om de 14 dagen, van 10 tot 12 uur. (1, 15 en 29 april/13 en 27 mei/3 en 17 juni/15 en 29 juli/5 en 19 aug./
2, 16 en 30 sept./7 en 21 okt./4 en 18 nov./2 en 16 dec.)

Waar: Hof Ter Beke, Balansstraat 23/A, 2018 Antwerpen

Prijs: 30 euro per jaar / niet-Okra-leden: 40 euro per jaar

Instappen: Op eender welk moment mogelijk.
Iedereen welkom! Of je nu goed of minder goed kan zingen, eens komen proeven is gratis.
Je op voorhand aanmelden is voor ons gemakkelijk want dan weten we hoeveel mensen we ontvangen, maar is niet noodzakelijk. jaklin@telenet.be.

Agenda (vervolg)
Er valt altijd iets te beleven in Deurne

Zaterdag 11 mei 2019
Busreis naar de Tuinen van Adegem
Gezinsbond Deurne Zuid

Vertrek om 8.30 uur aan de Sint-Jozefkerk,
Boekenberglei 213 te Deurne-Zuid.
De parel van Vlaanderen. Deze Tuinen bestaan uit 4
tuinstijlen met historische ornamenten: een Franse
romantische tuin met duizenden rozen, een Engelse
landschapstuin met vijvers en watervallen, een
Japanse tuin met een pracht aan rotsblokken die de
levensweg van de mens symboliseren, een exotentuin
met Menhirs en druïdecirkel met magische krachten.
Doorheen de tuinen zijn vele zitbankjes aanwezig om
te kunnen genieten. Ontdek met ons dit bijzonder
cultureel erfgoed. We zorgen voor een goed gevulde
dag. Meer info: www.gezinsbonddeurnezuid.be

Donderdag 6 juni 2019 om 14 uur
Bezoek aan het Kerkschip
Gezinsbond Deurne Zuid

Brengen we een geleid bezoek aan het kerkschip, op
wandelafstand van het Havenhuis en vlak bij de
Mexicobrug.
Dit betonnen bunkerschip, enig in zijn soort, had
tijdens WO II normaal de bevoorradingsfunctie voor

de Duitse vloot moeten krijgen. De bevrijding in
september ‘44 zorgde ervoor dat het nooit in de vaart
is genomen. In 1950 werd het uiteindelijk omgedoopt
tot Kerkschip voor de Schippers. Meer info:
www.gezinsbonddeurnezuid.be

Woensdag 22 mei 2019 om 19.30 uur
Infoavond rond dementie
Femma H. Pius X

Dementie is een zeer ingrijpende ziekte en de zorg
voor deze personen is een moeilijke opdracht.
Duidelijke informatie en ondersteuning zijn daarbij
van groot belang. In Vlaanderen zijn er naar schatting
100 000 personen met een vorm van dementie,
waarvan er 65 % thuis verblijven. Dementies zoals de
ziekte van Alzheimer zetten je leven op de kop.
Jammer genoeg is de geneeskunde nog niet in staat
om dit ziektesyndroom doeltreffend te behandelen.
Het begeleiden en omkaderen van de persoon met
dementie en zijn mantelzorgers verdient daarom onze
volle aandacht.
Waar: Parochielokalen H Pius X (Café), Corneel
Franckstraat, 25 2100 Deurne. Prijs voor deze avond:
€ 6,- voor leden en € 10,- voor niet-leden.
Info: Anita Stapelle, Tel: 03/321.19.43 of GSM: 0498/
63.29.00

Dinsdag 18 juni 2019 om 19.30 uur
Bingoavond
Femma H. Pius X

Samen gezellig babbelen tijdens een kleine maaltijd
met een glaasje wijn of water. Daarna een spelletje
Bingo spelen. De blaadjes kosten € 1,- per stuk. Wie
het spelletje Bingo wint krijgt natuurlijk een mooie
prijs.
Waar: Parochielokalen H Pius X Deurne (Okra-lokaal),
Corneel Franckstraat, 25, 2100 Deurne.
Prijs voor deze avond: 7 euro voor leden en 11 euro
voor niet-leden. Inschrijven voor 14 juni 2019 bij Anita
Stapelle, tel: 03/321.19.43
of GSM: 0498/63.29.00
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