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Info Juni 2019 

Goede Vrienden, 
 
Juni (ook wel zomermaand of rozenmaand genoemd). De naam komt van de  

Romeinse godin Juno, de vrouw van Jupiter. 
 

Geplande activiteiten voor de maand juni 2019 
Di 04/06 Lijndans en biljart 
Do 06/06 VM Dagelijks bestuur    NM  Mode Show 

Zo 09/06 Pinksteren 
Di 11/06 Muziek : Thema “Carolianus ouverture” van Ludwig van Beethoven 

           Biljart 
Wo 12/06 Fietsen 
Do 13/06 VM Groot bestuur   NM viering van de jarigen 

Di 18/06 Lijndans en biljart 
Wo 19/06 Fietsen, indien 12/06 niet is doorgegaan 

Do 20/06 Gewone bijeenkomst 
Di 25/06 Lijndans en biljart 
Wo 26/06 Trammen naar Zurenborg met tram 4. Vertrek Eksterlaar 13.30 u 

           140 poëzievensters sieren Zurenborg (zie A-Blad blz. 28) 
Do 27/06 Gewone bijeenkomst  

 
Lijndans begint telkens om 14.00 uur 
Muziekles begint telkens om 14.30 uur 

 
Jarigen van de maand juni : 

 
Kerremans Blanche 01/06  Van den Bosch Jan  02/06 
Vervoort Anna-Maria 07/06  Verbocht Frans  14/06 

Verheyen Godelieve 19/06  Heivers Jeanne  20/06 
Van Ginderen Eveline 20/06  Wuyts Godelieve  21/06 

Smits Simone  29/06  De Backer Josephus 29/06 
Houtmeyers Fons  30/06 

 
Proficiat aan al de jarigen en nog vele jaren in goede gezondheid 
Speciale vermelding voor Houtmeyers Fons die 80 jaar wordt en De Backer 

Josephus die 90 jaar wordt. 
 

 
 



Donderdagen 

Nogmaals een warme oproep aan de leden die nooit komen. Kom toch maar 
eens langs op een donderdag. Vanaf 13.00 u., alhoewel de meeste trouwe leden 

iets later komen, zo rond 14.00 u. Eens kennis maken met de andere leden bij  
een tas koffie of een pintje. Kan nooit verkeerd zijn.  

 
Verkiezing nieuw bestuur in 2020 
Er zijn verkiezingen voor een nieuw bestuur in 2020. Kandidaten gezocht. 

Niet iedereen van het huidige bestuur zal zich kandidaat stellen. Vooral 
vrouwelijke kandidaten meer dan welkom. Je hebt nog even de tijd, maar niet  

te lang wachten. De huidige bestuurders kunnen je dan al op weg helpen.  
Ben je geïnteresseerd om ideeën aan te reiken, mee het beleid in onze ploeg 
te bepalen, je eventueel in te zetten voor onze werking? We horen het graag! 

Neem dan contact op met onze voorzitter, of maak een afspraak met Wim 
Nagels, tel. 03/321.68.23 of Unitaslaan 33,2100 Deurne.  

 
Fietsen 
Is al tweemaal niet doorgegaan door de weersomstandigheden. Dus is de 

logische oplossing dat het fietsen dan automatisch opgeschoven wordt naar 
de volgende woensdag. Dus fietsers, twee woensdagen vrijhouden.    

 
Daguitstap in september naar Limburg 
In de voormiddag bezoeken we, na een lekkere koffie met Limburgse vlaai, 

de mooi gerestaureerde site van de abdij van Herkenrode. We lunchen in het 
Borrelhuis in Hasselt. Op het menu : dagsoep, stoofkarbonade met kroketjes  

en appelmoes, Dame Blanche. Eén frisdrank of pils inbegrepen. Na de middag, 
een begeleide wandeling in deze mooie verassende stad. 
Prijs : leden 56 euro. Niet leden 68 euro 

Annulatiekosten : voor 6 september 15 euro pp en na 6 september 30 euro pp. 
Inschrijven : donderdag 27 juni en donderdag 4 juli. 

De regio vraagt om 3 dagen vrij te houden, waar zij uit kunnen kiezen. 
We opteren voor de volgende dagen : maandag 16 sept., vrijdag 20 sept. 
en vrijdag 27 sept. De juiste datum zal zo snel als mogelijk bekend gemaakt  

worden. Dus 3 dagen vrijhouden.    
 

Bericht van Trefpunt Stenenbrug 
Dinsdag 16 juli varen met de busboot naar Hemiksem voor 4 euro, op de boot te 

betalen. Vertrek om 14.30 u aan het Steen. Komt aan in Hemiksem om 15 u. Daar 
kun je iets drinken in de Vuurtoren, of een kleine, of grote wandeling doen. Om 16u 
varen we terug naar Antwerpen. Laat ons het aantal deelnemers weten voor 1 juli.  

Interesse : Wim Nagels contacteren. Hij zal dan het aantal deelnemers opgeven 
aan het Trefpunt Stenenbrug. 

 
OKRA Sint Rochus respecteert de Europese Privacywet van 25/05/2018 
rond de bescherming van persoonsgegevens 

Beste groeten en tot ziens!  
De bestuursgroep.                                                 

 
 
 

 
 

             DeMet de steun van District Deurne'Den  


