I N F O R M AT I E
verenigingen

Mikra zet zich graag in, ook voor de Rode Neuzendag.

zaterdag 5 en zondag 6 maart
Jaarlijks eetfestijn Mikra
Zaalvoetbal- en badmintonclub Mikra
Zaalvoetbal- en badmintonclub Mikra viert volgend jaar haar 30-jarig bestaan.
Bestuurslid Nadia Aptekers over het geheim van dit succes: ‘Het groepsgevoel
onder de leden is één van de gouden sleutels. Onze leden zijn samen Mikra.
Velen zijn trouwe leden en hechte vrienden die elkaar ook buiten de club
treffen. Zo maakten de Old Timers onlangs op eigen initiatief een fietstocht
en plande één van de zaalvoetbalploegen een teambuildingweekend. Uniek is
ook dat voltallige gezinnen zich aansluiten bij de club. Winnen is voor iedereen
leuk, maar de club mijdt bewust prestatiedruk en zeker sterallures.’
Gebrek aan vrijwilligers heeft de club ook niet. Bij het vorige eetfestijn
hielpen er een vijftigtal. Dat zijn leden of ouders van jonge leden. ‘Wij komen
graag helpen, want jullie zorgen een heel seizoen goed voor ons’, horen we
dan. ‘Het is evident dat we helpende handen nodig hebben, want in het
bestuur zijn we slechts met vier en per seizoen staan er zowat 160 activiteiten
op de agenda. Als bestuur moet je ook hulp durven te vragen, want mensen
zijn zich er niet altijd van bewust dat ze kunnen helpen. Ook onze jongeren
worden begeleid door vrijwillige monitoren. Zij kregen hiervoor van Bloso
een mooie erkenning. Zelf doen onze monitoren het voor de high fives, de
lach van de kinderen en het plezier om de kinderen vooruitgang te zien
maken. Het bestuur dankt hen graag met een extraatje zoals een culinaire
stadswandeling. Wij zijn onze vrijwilligers heel dankbaar.’ (KS)
vanaf 18 uur (zaterdag) en 12 tot 15 uur (zondag) – GC de Lijsterbes
prijs: 20 euro (mosselen natuur met friet), 12 euro (americain met slaatje en
friet), 10 euro (kippenwit met appelmoes en friet)
info: Nadia Aptekers, 0476 23 74 38, nadia.aptekers@skynet.be
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