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Mei 2018

Kaarten Wie doet dit niet graag. Kom dan zeker op dinsdag 8 -15 –
22 – 29/5 en 5/6 naar Boekelheem. We beginnen om 13u00 allen hartelijk welkom.

Krea- Hobby We komen weer samen op maandag 14/05 vanaf 13u30 tot 16u30 in
Boekelheem . Allen hartelijk welkom met eigen werken alle soorten hobby’s zijn welkom.

Fietsen voor Fietsen voor vrouwen als het weer het toelaat vertrekken we weer op
met de beentjes 11 - 22/05 en 8/06. Vertrek aan de kerk om 13u00. Fietsen voor
iedereen vo iedereen dat gaan we doen op donderdag 10 – 17 – 24 – 31/ 5 en 7/06
vertrek aan de k vertrek aan de kerk om 13u00

Petanque We gooien raak op maandag 7 – 14 - 21 – 28/05 en 04/06 vanaf 13u00 aan
de sporthal. Op 1/06 is er een tornooi te St. Jozef Olen om 13u30. Iedereen van harte welkom
.
We gaan er opn Kubb spel We zijn met veel goede moed begonnen en gaan verder op
3/04
dinsdag 8 – 15 – 22 – 29 /05 en 5/06 om 19u00 aan de sporthal. Iedereen
op po
Iederee van harte welkom. Op donderdag 24/05 is er Kubb tornooi te Tielen. Laat
Iets weten als je kan meedoen.
Lijndansen We luisteren goed naar de muziek op woensdag 9 -16 – 23 –
30/05
30/05 en 06/06 telkens van 19u00 tot 21u00. De nieuwkomers die beginnen
om 18u30 voo om 18u30 voor de eerste dansen zodat zij snel de gevorderde kunnen
vervoegen ver vervoegen.
Zangkoor repetities iedere donderdag v.d. paar weken vanaf 9u30 tot 10u30 dus nu op 17
en 31/05 in de “Knipoog”

Turnen op maandag 7 – 14 – 28/05 en 11/06 iedereen kan wel een uurtje vrij maken
om wat leniger te worden we willen dan ook op post zijn vanaf 10u15 tot 11u15 in de sporthal.
Elke leeftijd is welkom.
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Bowlingen. Het is weer wachten op de strikes dus niet in de goot gooien.

W

We beginnen op dinsdag 22/05 om 14u00 in de Buulse Bowling

“Lekker Actief” We zijn aanwezig op 8 – 15 – 22 – 29/05 en 05/06 begin om 9u30 in
Boekelheem. We verwelkomen graag de 66 moedige deelnemers die met hun stappenteller
reeds in Pakistan zijn beland. Op 29/05 is de afsluitdag.

Het blad is weer te kort lees verder aan de achtkant

Sport en Spel We gaan er weer aan beginnen op dinsdag 29 mei we spelen dan te
Wechelderzande aan het lokaal harmonie St. Amelberga Begonialaan 12. Vertrek aan ’t
Boerke om 12u30. Allen op post.

Kienen We gaan nog eens kien roepen op woensdag 23 mei voor 1 en 2 rijtjes en een volle
kaart. Prijzen zijn genoeg voorzien, zelfs links en rechts van de roeper ook. We beginnen om
13u30 voor de prijs van 5€.graag inschrijven.

Dinsdag 15 mei om 14u00 gaan we naar De Werft in Geel voor Comedy Café: Tony Bell –
Brik Van Dijck – Fokke Van der Meulen en Sven De Ridder brengen een hommage aan de
Kunstenaar van het moppen tappen in het Café De Werft. Hiervoor zijn we reeds
ingeschreven.

Donderdag 17 mei Met de bus op bedevaart naar Kevelaer. Dit is een oord in Duitsland
vlak over de grens bij Venlo. We leggen echter de nadruk op bezinning en zingeving. In de
deelnameprijs is voorzien van koffie/thee bij het onthaal, 3 gangen menu, busvervoer en een
Nederlandstalige viering. We vertrekken stipt om 7u40 bus 4 aan de Sporthal.

Gladiolen van donderdag 18 mei tot maandag 21 mei. Alle helpers zijn welkom maar
eerst verwittigen bij Roger Van Hirtum kwestie verzekeringen enz.

Ik kan niet verhinderen dat
Ik ouder word.
Maar ik kan er wel voor zorgen dat ik
Er plezier aan heb.
Dus …… hoofd omhoog
En de neus in de wind.
Lap aan je laars hoe een ander je vindt.

