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2018
Welkom

Aan ons nieuw lid: Verreydt Kris.

Kaarten Wie doet dit niet graag. Kom dan zeker op dinsdag 3 -10 – 17 – 24 – 31/7 en 7/8
naar Boekelheem. We beginnen om 13u00 allen hartelijk welkom. De koffie staat klaar.

Krea- Hobby is juli en augustus met vakantie
Fietsen voor Fietsen voor vrouwen als het weer het toelaat vertrekken we weer op
met de beentjes 06 - 20/07 en 3/08. 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
voor iedereen dat gaan we doen op donderdag 5 – 12 – 19 – 26/ 7 en
2- 9/08 vertrek aan de kerk om 13u00.

Petanque We gooien raak op maandag 2 – 9 - 16 – 23 - 30/07 en 06/08 vanaf 13u00 aan
de sporthal. Alle liefhebbers zijn welkom.
.
We gaan er opn Kubb spel We zijn met veel goede moed begonnen en het gaat dus
verder
verder op dinsdag 3 – 10 – 17 – 24 - 31/07 en 7/08 om 19u00 aan de
19u00 aan de sposporthal. Op zaterdag 21/7 Kubb tornooi voor recreanten + initiatie op
zondag Iedereenzondag 22/7 competitie te Olen locatie Weeën begin 12u30 einde +/- 17u00
Ieder met eigen vervoer. Alle spelers en sympathisanten op post.
Lijndansen Juli en augustus zijn we met vakantie.
Zangkoor repetities iedere donderdag v.d. paar weken vanaf 9u30 tot 10u30 dus nu op 12
en 26/07 in de “Knipoog”

Turnen is met vakantie tot september.
Maandag 6 augustus is het Straatjeskermis te Wiekevorst met optreden van Mieke en
Luc Van Meeuwen en Tiroler-orkest “The Löfer echo’s” inkom 8€ met koffie en taart
inbegrepen tijdens de pauze. Deuren open om 13u00 einde +/- 17u00. Ieder met eigen
vervoer.
Dinsdag 14 augustus Folklore festival in de Zoerla begin 13u30 en einde +/- 17u00.
Inschrijven met een bijdrage van 6€ koffie en taart tijdens de pauze inbegrepen. Ieder met
eigen vervoer.
De Dagreis zal doorgaan op vrijdag 24 augustus. Meer hierover volgende maand.

Geluk heeft geen huis nodig om in te wonen
Maar wel een deur om binnen te gaan

