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Welkom

Aan onze nieuwe leden: Bos Nellie - Sprangers
Mariette – Raeyen Fannie

Kaarten Wie doet dit niet graag. Kom dan zeker op dinsdag 5 -12 – 19 – 26/6 en 3/7 naar
Boekelheem. We beginnen om 13u00 allen hartelijk welkom.

Krea- Hobby We komen weer samen op maandag 11/06 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 08 - 22/06 en 6/07. Vertrek aan de kerk om 13u00 . Hoe meer zielen zoveel
Er kunnen nog v te meer vreugde. Er kunnen nog veel vrouwen meerijden . Fietsen voor
Fietsen voor iedereen dat gaan we doen op donderdag 7 – 14 – 21 – 28/ 6 en 5/07
vertrek aan de kerk om 13u00. We vertrekken ook weer op onze 3 daagse naar Bree en wel
op 13-14-en 15 juni. Inschrijven bij Jef Baelus. Vertrek om 10u00 aan Langepad 2.

Petanque We gooien raak op maandag 4 – 11 - 18 – 25/06 en 02/07 vanaf 13u00 aan
de sporthal. Alle liefhebbers zijn welkom. Het tornooi van gemeente Olen van vrijdag 1 juni is
afgelast wegens regen en is verschoven naar vrijdag 8 juni vanaf 13u30 op de terreinen van
Tennisclub te Sint Jozef Olen. Ook hier iedereen van harte welkom.
.
We gaan er opn Kubb spel We zijn met veel goede moed begonnen en het gaat al zeer
g
goed en we gaan dus verder op dinsdag 5 – 12 – 19 – 26 /06 en 3/07 om
19u00 aan de spo 19u00 aan de sporthal. Iedereen van harte welkom.

Lijndansen We luisteren goed naar de muziek op woensdag 6 – 20 – 27/06
27/06 en 07/0 telkens van 19u00 tot 21u00. De nieuwkomers die beginnen om 18u30 voor
om 18u30 vo de eerste dansen zodat zij snel de gevorderde kunnen vervoegen. Juli en
augustus
augustus zijn we met vakantie
Zangkoor repetities iedere donderdag v.d. paar weken vanaf 9u30 tot 10u30 dus nu op 14
en 28/06 in de “Knipoog”

Turnen op maandag 11 – 18 – 25/06 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. Juli en augustus zijn we met vakant

Sport en Spel We gaan er weer aan beginnen op donderdag 14 juni we spelen dan te
Vosselaar Buurtlokaal Berkenmei 3. Vertrek aan ’t Boerke om 12u30. Allen op post en nieuwe
spelers steeds welkom als ook supporters.
We gaan ook deelnemen aan de sport en spel namiddag op dinsdag 2 juli te Bouwel met ook
vertrek aan’t Boerke om 12u30.

Het blad is weer te kort lees verder aan de achtkant

Regionale wandeldag op dinsdag 26 juni trek de juiste
schoenen aan maar de rugzak is niet nodig. Er is voldoende eten en
drank voorzien in de kantine van ex FC Buul. Inschrijven kan vanaf
8 uur tot 14 uur aan de prijs van 1€ voor okra leden aan 1.50€ voor
niet leden. Iedereen ook supporters zijn hartelijk welkom. Zaterdag
30 juni is er ook een wandeldag van Gedoviba. We vertrekken
dan om 13u00 aan de kantine Gedoviba.

Op zaterdag 22 september gaan we naar “De Kaasboerin” voor een show met
artiesten als De Melando’s – Bandit – Guy Neve – Ive Renaarts – Robby en Ron Van Hoof.
We beginnen om 12u00 met een buffet van soep - vlees en visgerechten - groenten aardappelfantasieën en dessertbord. Dit voor de prijs van 35.50 € vooraf inschrijven en
betalen zodat we de plaatsen kunnen reserveren. Ieder met eigen vervoer.

T

Tot onze grote spijt hebben we afscheid genomen van volgende leden.
De Boeck Josephine wed. van Fons Vermeulen
Christiaensen Emiel levenspartner van Bertha Nevelsteen.

Al hield je nog zoveel van het leven
Je had het niet in eigen hand
Ongevraagd moest je het verlaten
En wij staan machteloos aan de kant.

