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Kaarten Wie doet dit niet graag. Kom dan zeker op dinsdag 7 -14 – 21 – 28/8 en 4/9 naar
Boekelheem. We beginnen om 13u00 allen hartelijk welkom. De koffie staat klaar.

Krea- Hobby in augustus zij we nog met vakantie. We beginnen terug op 10 september
met de verzamelde kerstkaarten. Iedereen welkom.

Fietsen voor Fietsen voor vrouwen als het weer het toelaat niet te heet of niet te
koud
koud vertrekken we weer op 17 – 31/08 en 14/09. Vertrek aan de kerk om
13u00 . ker o 13u00. Hoe meer zielen zoveel te meer vreugde. Er kunnen nog altijd veel
vrouwen m altij meer vrouwen meerijden . Fietsen voor iedereen dat gaan we doen
op donderdag 9 – 16 – 23 - 30/8 en 6/09 vertrek aan de kerk om 13u00.

Fietsclubtreffen gaat door op 30/8 en dan zal er weer gezorgd worden voor frikadellen
met krieken + brood + koffie/thee aan een prijs van 5€. Voor de ingeschreven deelnemende
fietsers. Dit jaar werken wij en de fietsers zij aan zij voor de actie “Kom op tegen Kanker”.
Petanque We gooien raak op maandag 13 - 20 – 27/08 en 03/09 vanaf 13u00 aan de
sporthal. Alle liefhebbers zijn welkom.
.
We gaan er opn Kubb spel Proficiat aan de spelers welke onze Okra OLV hebben
verdedigd op het t verdedigd op het tornooi in Olen. We gaan dus verder oefenen op
dinsdag 7 – 14 – dinsdag 7 - 14 – 21 - 28/08 om 19u00 aan de sporthal op 4/9 om 18u30
ook aan de sporth ook aan de sporthal. Iedereen van harte welkom.

Lijndansen Augustus zijn we nog met vakantie en beginnen terug op woensdag 5/09
Zangkoor repetities iedere donderdag v.d. paar weken vanaf 9u30 tot 10u30 dus nu op 9
en 23/08 en 6/09 in de “Knipoog”

Turnen is met vakantie tot september we kunnen terug beginnen op maandag 3 september
in de sporthal om 10u15.
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. Inschrijving is reeds gebeurt. Niet ingeschreven dan kan je nog steeds terecht
in de Zoerla en zelf je inkom regelen.

Vrijdag 24 augustus Dagreis naar Leiden in Nederland
- Vertrek aan de sporthal om 07u30
- In de voormiddag bezoek aan chocolatier Van Noppen in Ridderkerk waar we ontvangen
worden met koffie/thee bonbon en chocolaatjes. Hier nemen we een kijkje in de wereld van
marsepein/chocolade.
- Drie gangen middagmaal
- Onder leiding van een gids bezoeken we Leiden. Deels door een wandeling maar ook via
een monumentale boottocht waardoor we de rijke historie van Leiden beter leren kennen.
- Op de terugweg nemen we een uitgebreide broodmaaltijd.
- Ganse dag is een gids aanwezig.
- Terug in Olen +/- 19u00
Deelname prijs voor deze uitstap die enkele bestuursleden dit jaar reeds hebben gemaakt en
aanbevolen is 53€. Afhankelijk van het aantal deelnemers zou het kunnen dat we het max.
aantal toegelaten passagiers op de boot overschrijden en dat er enkele vrijwilligers moeten
afhaken. Deze leden krijgen dan wel 6€ terug betaald.

Zondag 2 september Boerkensfeest. Iedereen welkom. De 25 vrijwilligers zullen
aanwezig zijn om de historische spelletjes in goede banen te lijden.

Dinsdag 4 september Iedereen op de koffie met Ivan Verelli in de Buulse Bowling begin
om 14u00. Inschrijving mogelijk aan 5 € inbegrepen koffie/thee en stuk taart.

Donderdag 6 september is het regionale wandeldag in Blauberg/Herselt vertrek om
13u00 aan de kerk. Ook onze fietsers maken dan een ommetje naar Blauberg.

Dinsdag 11 september is er een modeshow door Mode Eddy die begint om 14u00 tot
+/- 17u00 in Boekelheem De nieuwe wintermode kan je dan reeds bekijken. Inschrijvingen
aan 3€ voor onze leden, niet leden betalen 5 € Koffie/thee + taart tijdens de pauze inbegrepen.

Vrienden hebben dat is leuk
Ik lig er altijd mee in een deuk
Soms heb je verdriet of soms heb je pijn
Ook dan zullen ze er voor je zijn
Echte vrienden door dik en door dun
Ik weet dat ik iedereen vriendschap gun

