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     Info oktober 2019                        

Goede vrienden, 

 

Oktober (ook wel : wijnmaand genoemd). De naam komt van octo, het Latijnse 

woord voor acht. Volgens de Romeinse kalender oorspronkelijk de achtste maand 

van het jaar. 

 
Geplande activiteiten voor de maand oktober 2019 

Di 01/10 Lijndans. Biljart : Deurne St-Rochus – Edegem Elzenhof 

Do 03/10 VM Dagelijks bestuur bij Wim -  NM Viering van de jarigen : 

                   Sponsor Lucrece 

Di 08/10 Muziek. Thema : “Symfonie Fantastique” van Hector Berlioz 

Wo 09/10 Trammen naar het Steenplein. Daarna met de waterbus naar Lillo 

Prijs : Heen en terug 5 euro. Samenkomst om 12.30u Halte Eksterlaar 
Do 10/10 Gewone bijeenkomst 

Ma 14/10 Om 10 uur : Groot bestuur, eten en jaarplanning in DC Silsburg 

Di 15/10 Lijndans. Biljart : Deurne St-Rochus – Mortsel St-Jozef 

Do 17/10 Gewone bijeenkomst 

Di 22/10 Lijndans en biljart. Ook najaarsconcert “Congratulations” 

Do 24/10 Gewone bijeenkomst 
Di 29/10 Lijndans en biljart 

Wo 30/10 Trammen naar het Snijders&Rockoxhuis. Tentoonstelling van ongeveer   

                   vijftig tekeningen van Pieter Breugel de Oude 

   Bijeenkomst om 13.30 u Halte Eksterlaar  

Do 31/10 Gewone bijeenkomst 

     

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

 

Jarigen van de maand oktober : 

Hoefkens Victor  01/10  Smits Josephine  04/10 

Van Uffelen Frans  04/10  Sys Maria    04/10 

Remeysen Gilbert  08/10          Bruyninckx Juliette  19/10  
Mertens Gonda  20/10          Wykmans Tilla  22/10   

Thomas Jos   26/10  Ketels Simone  29/10 

 

Proficiat aan al de jarigen, en nog vele jaren in goede gezondheid. 

Speciale vermelding voor Thomas Jos die 80 jaar wordt. 

 
 



Verkiezing nieuw bestuur in 2020 

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

Voorlopig weinig reactie maar we wanhopen nog niet. Normaal bestaat het 

dagelijks bestuur in een trefpunt uit 6 personen. Nu al twee tekort! 

Dus kandidaten zeer welkom. Contact opnemen met onze voorzitter Wim Nagels. 

 
OKRA St-Jozef Deurne 

Vrijdag 8 november : Honingproeverij om 14 uur in zaal Drakenhof 

De geschiedenis van de honing en het werk van de bijtjes wordt ons uitgebreid  

en op een plezante manier uitgelegd. We kunnen proeven van een 18-tal 

verschillende soorten honing, alsook de bijproducten zoals propolis, stuifmeel, 

koninginnenbrij, mostaard, advokaat, jenever, rhum, en we krijgen ook een 
degustatie van warme chocomelk. Alle aanwezigen krijgen een klein geschenk 

mee naar huis. Het zal een fijne en leerrijke namiddag worden. 

Bijdrage : leden 5 euro, niet leden 7 euro. Inschrijven 17 + 24 oktober bij Wim. 

 

Postkaarten en Prentkaarten 

Heb je nog oude postkaarten of prentkaarten die je kwijt wilt. Breng ze mee. 

Lieve Dandois en Diane Cautereels kun je daar een groot plezier mee doen. 
 

Fietsen 

Was dit jaar een probleem door de het slechte weer. Ook hebben er enkelen 

afgehaakt om allerlei redenen. Deze winter eens nadenken of we volgend jaar 

samen kunnen fietsen met een ander trefpunt, en of daar interesse voor is.  

Zo niet, welke activiteit wij voor die woensdag kunnen plannen als vervanging. 
Ideeën welkom. Moesten er toch nog meerdere kandidaten zijn om te fietsen  

kan de fietsdag uiteraard doorgaan. We zien wel wat het wordt.  

 

Belangrijk bericht vanwege OKRA Nationaal !! 

Corelio, de drukkerij die de OKRA-magazines drukt, is failliet. OKRA is dringend 

op zoek naar een andere drukker. Er zijn slechts enkele firma’s die dit kunnen. 
Het kan dus mogelijk zijn, dat u enkel onze “Info Sint-Rochus” in de bus krijgt  

deze maand. Het mag duidelijk zijn dat OKRA alles in het werk zal stellen om  

een fundament van onze werking te waarborgen. Zodra de magazines terug 

beschikbaar zijn, zullen ze u bezorgd worden.  

Volgens de laatste berichten zouden de boekjes tijdig klaar zijn. Afwachten dus! 

 

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

 

                                           

 

 

 
 

 

             DeMet de steun van District Deurne'Den  


