
KVLV

19maart: kalligrafie om19.30u. inde

Kristoffelzaal.

20 maart: bloemschikken om 13.00

u. en 19.00 u. in de Kristoffelzaal.

21 maart: volksdans om 19.00 u. in

deschoolvanWitgoor.

OKRA

21 maart: middagshow in De kaas-

boerin. Vertrek om 10.30 u. langs

volgende haltes: Markt, Hoek Ber-

genstraat, Vijverstraat, Rommes,

Hoek Pluimstraat en Pluimstraat.

Wij wensen jullie een aangename

shownamiddag!

27 maart: paasfeest voor onze leden

inzaalDeEendracht.

Aanvang:13.30u.

Dessel

MOMENTEN IN DE VASTEN

Ziekenzalving op woensdag 28

maart om 13.30 u. in samenwerking

metCaritas.

Tweede omhaling in de kerk voor

Broederlijk Delen tijdens het week-

endvan24maart.

Goede Vrijdag 30 maart om 15.00 u.

kruiswegindekerk.

Paaszaterdag 31 maart om 18.00 u.

paaswake.

CARITAS

Ziekenzalving: woensdag 28 maart

2018 om 13.30 u. in de kerk. Nadien

gezellig samenzijn in in het Paro-

chiecentrum met een tas koffie en

een koek en animatie door Lucienne

TevenieuitTongeren.

Kienen: 5 en 19 april om 14.00 u. in

hetParochiecentrum.

OKRA WITGOOR

Petanque: iedere maandag om 13.30

u. indeTipstraat.

Kaarten in het Parochiecentrum ie-

deredinsdagom13.00u.

Wandelen: donderdag 5 april 2018,

vertrek aan het Parochiecentrum

om13.00u.

Zwerfvuil ophalen op donderdag

22 maart 2018, vertrek aan het Paro-

chiecentrumom13.00u.

In april herbegint het fietsen: de

Flandriens vertrekken iedere dins-

dagvanaf10aprilom13.30u.

De sas-4 trappers, vertrekken om

13.00u.opdinsdag17april.

Paasfeest: donderdag 12 april om

13.30 u. Kostprijs 12.euro. Inschrij-

venvoor6april.

Iedereen kan aan deze activiteiten

deelnemen. Nieuwe leden zijn ook

hartelijkwelkom.

Voor meer info: Herman Smolders,

Wouwerstraat2, tel.014371493.

FEMMA WITGOOR

Wandelen: elke donderdagavond

vertrekom19u.aandekerk.

Fietsen: elke maandagnamiddag

vertrek om 13.15 u. op het Meiplein

en elke woensdagavond vertrek om

19u.aandekerk.

Zwemmen elke dinsdagavond in

het zwembad in Mol van 19.30 u. tot

20.30u.

Bloemschikken op woensdag om

19.30 u.: 21.3 Pasen. Inschrijven bij:

Marleen Cosemans, Campfortstraat

4, tel. 014 37 96 22. Voor de lessen

voor Pasen, inschrijven. Zij betalen

dan5europerles.

Ontmoetingsfeest: 27 maart. Na de

tombola hebben we ontspanning

van theatergezelschap ’T NAT. Zij bren-

gen leuke sketchjes. Het wordt weer

een gezellige avond om niet te mis-

sen! Inschrijven bij je kernlid voor

23maart,prijs: 10euro.

Wandelen met gids: dinsdag 10 april

om 9.15 u. naar De Liereman. We ver-

trekken om 9.15u. met auto’s op

het Meiplein en rijden dan naar be-

zoekerscentrum van De Liereman in

Oud-Turnhout waar een gids van

natuurpunt ons gaat begeleiden op

dezemooiewandeling.

Les handlettering: dinsdag 17 april

om19.00u.Noteer dezedatumal ze-

ker in je agenda. Volgende maand

kan je inschrijven en weten we ook

meer over de materialen die je moet

meebrengennaardezeles.

Iedereen welkom om mee te doen

aan onze activiteiten. Ook nieuw-

komers zijn altijd welkom. Voor

meer info over onze activiteiten kan

je altijd contact opnemen met Mar-

leen Cosemans, tel. 014 37 96 22 of

marleen.cosemans@telenet.be.

KWB

2 april: ochtendtocht met ontbijt.

Vertrek om 7.00 u. met de fiets

naar de wandelplaats en daarna te-

rug voor een paasontbijt in het Pa-

rochiecentrum omstreeks 9.00 u.

Kostprijs leden 4 euro kinderen le-

den 2 euro. Niet-leden betalen 8

euro en kinderen van niet-leden 4

euro. Inschrijven bij de wijkmees-

ters voor 25 maart. Betaling bij in-

schrijving.

Witgoor

3PE AUGUSTINUS DESSEL-RETIE-POSTEL

Voor heel de

pastorale eenheid

CONTACTGEGEVENS

PATER NICOLAAS

tel.014377484of

gsm0495524654

nicolaasgorts@hotmail.com

PLECHTIGE DOOPVIERING

Zondag 15 april om 14.00 u. in de

kerk.

VOLGENDE

DOOPVOORBEREIDING

Maandag 7 mei om 20.00 u. in de

Pastorie,Markt8.

WERDEN OPGENOMEN

IN GODS LIEFDE

Maria Keersmaekers, 82 jaar, echt-

genote van Edward Rommens,

Looiend.

Aloïs Proost, 74 jaar, echtgenoot

vanMariaVanMechelen,Berg.

Onze christelijke deelneming aan

debeproefdefamilies.

KVLV RETIE

Vrouwen met vaart!

Elke dinsdag fietsen: vertrek aan

de parking van de sporthal. Eerste

groep om 13.00 u. Tweede groep om

10.30u.

Woensdag 21 maart, 18 en 25 april,

23en30mei:drumsalive.

Vrijdag 23 maart tot zondag 25

maart:weekendTongeren.

Iedereen is welkom op onze activi-

teiten, niet-leden zijn niet verze-

kerd.

Meer info: www.kvlvretie.be of

Griet tel.014451196.

FEMMA-ACTIVITEITEN

Breicafé: elke maandag van 9.30 u.

tot 15.30 u. en elke woensdag van

19.00 u. tot 22.00 u.in het Gilden-

huis.

Vrijdag 23 tot zondag 25 maart:

weekendaanzee.

Dinsdag 27 maart: uitwaaitocht

naar Lommel: Mariapark, een uniek

bedevaartsoord. Fietsers vertrekken

om 9.00 u. aan de Lindenboom. Bij

regen rijden we allemaal met de au-

to. Vertrek aan de sporthal om 9.45

u. Adres Mariapark: Martinus Van

GurplaanLommel.

Vrijdag 13 april: kwis Bewegings-

punt in den Dries om 20.00 u. Wel-

komvanaf 19.30u.Komjegraagmee

kwissen, laat dan een seintje aan

Irène Meeus, tel. 014 37 95 83 voor

3april.

Volgende kernvergadering: maan-

dag 9 april in het Gildenhuis om

12.30u.

Bij deelname aan een activiteit,

ingericht door Femma Retie zijn

niet-ledennietverzekerd.

OKRA-TREFPUNT 55+ RETIE

Veilig fietsen in groep: infonamid-

dag opdonderdag 22maart om 13.30

u. in GC Den Dries. Na de theorie

volgt de praktijk met een fietstocht-

jedoorRetie.

Paasfeest op donderdag 29 maart in

Den Dries: aperitief, driegangenme-

nu en paasgebak met koffie. In de

namiddag bekijken we de film van

René Adriaensen, gemaakt in 2001

bij het vijftigjarig bestaan van de

Bond voor Gepensioneerden. Mooi

om dit na vele jaren nog eens terug

tezien.

Nieuwe sportclub: kubbspel. Eer-

ste oefenavond op dinsdag 27 maart

vanaf 18.30 u. op het pleintje in de

Smeelstraat.Komkijkenendoemee.

Ookvoorniet-leden.

Ballet Czestochowa op dinsdag 3

april in GC Den Dries. Schattige

kinderen en lieftallige meisjes in

kleurrijke kledij – verrassende cho-

reografieën op klassieke en heden-

daagse muziek – een wervelende

dansvoorstelling, een lust voor oog

en oor, zowel voor jong als oud. In-

kom 8 euro. Voor kinderen tot 12

jaar 4 euro. Kaarten bij de contact-

personen, Jean Marie Van Bijlen,

tel. 014 37 88 73 of aan de ingang van

dezaal.

V0GELCLUB DE DISTELVINK

richt in

Werbeekse kleindierenmarkt: elke

tweede zondag van de maand

bij hobby- en tuincenter Daems-

Blockx, Molsebaan 96, Retie. Ruil-

en verkoopbeurs van alle soorten

vogels, duiven, pluimvee, konij-

nen, cavia’s e. a. Gratis parking,

gratis inkom. Volgende markten:

08-04; 13-05; 10-06; 08-07; 12-08;

09-09; 14-10; 11-11.

GEVONDEN

Zwart lederen vrouwenhand-

schoenindekerk.

Verder nog een groen jasje, een

donkere jas (De Brug) en enkele pa-

raplu’s.

Af te halen in de pastorie, Markt 8,

iedere werkdag in de voormiddag.

DE PASSIE

Zaterdag 24 maart 2018

om 20 u.

op de Grote Markt in Lier

Het Bijbels Passieverhaal gebracht

met hedendaagse acteurs en figu-

ranten. Een ijzersterk verhaal over

vriendschap en verraad, leven en

dood,hoopenliefde.

De pastorale eenheid H. Augusti-

nus zorgt voor een bus, ingelegd

voor de 5 parochies samen. De kost-

prijs voor een busplaats bedraagt

12 euro per persoon; te betalen bij

inschrijving op het parochiesecre-

tariaat in de pastorie Markt 8: je kan

er elke werkdag terecht van 9.00 u.

tot 12.00 u. Mensen die zich in-

schreven worden telefonisch ver-

wittigd waar en wanneer we ver-

trekken.

PAROCHIESITE

Kerknet, de portaalsite van de Ka-

tholieke Kerk in België vind je op

www.kerknet.be.

OokKerk & Leven heeft een eigen si-

te:www.kerkenleven.be.

De parochiesite vind je op www.-

blog.seniorennet.be/martinusparo-

chie. Kijk regelmatig en blijf op de

hoogte van alle Kerk- en parochie-

nieuws!

Retie
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