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Kaarten Wie doet dat niet graag, hier zijn het enkel
heren maar de dames hebb
spelen op dinsdag 4 – 11 13u00. De koffie is voorzien.
Iedereen is welkom.

hebben ook iets te zeggen in ons spel dat we willen
- 18 – 25/09 en 2/10 telkens in Boekelheem om

Krea-Hobby Het is weer zover maandag 10 september om 13u00 beginnen
we er aan. Breng jullie oude kerst – en nieuwjaarskaarten maar mee.
Een kerstbal zoals op de foto gaan we ook maken. Iedereen welkom.

Fietsen voor Fietsen voor vrouwen als het weer het toelaat vertrekken we weer op
17 – 31/08 en 1 vrijdag 14 en 28/9. Vertrek aan de kerk om 13u00 . Hoe meer zielen zoveel
te meer vreugde te meer vreugde er kunnen nog altijd veel vrouwen meer meerijden .
Fietsen voor Fietsen voor iedereen dat gaan we doen op donderdag 6 – 13 – 20 en 6/09 vertrek 27/9 en 4/10 vertrek aan de kerk om 13u00. We zullen tijdig stoppen voor een
drankje en een plasje. Op donderdag 6/09 zullen we ook een bezoek brengen aan de
wandeling in Blauberg/Herselt. Zondag 16/09 is er ook een fietsevenement op het terrein
Teunenberg ten voordele van “Help Brandwonden Kids” Op maandag 1/10 is het in Retie –
Ten Dries een concentratie van fietsers om 14u30.

Petanque We gooien liefst raak of zo dicht mogelijk bij
het kleine balletje op maandag 10 -17 – 24/9 en 1/10 vanaf
13u00 aan de sporthal. Alle liefhebbers zijn welkom.
. We gaan er op Kubb spel We gaan weer verder oefenen op dinsdag 4 – 11 – 18 –
25/09
25/09 en 2/10 aan de sporthal om 18u30. Iedereen van harte welkom.
Iedereen
Iedereen mag ook komen supporteren.
W
weer
wandeldag

Wandelen Juiste gemakkelijke schoenen aan de voet en we kunnen

terug gaan wandelen. Donderdag 6 september is het regionale
wandeldag te Blauberg/Herselt. Vertrek aan de kerk om 13u00.
Zondag 16/9 is er ook een wandelevenement op het terrein Teunenberg
ten voordele van “Help Brandwonden Kids” Donderdag 4/10 is regionale wandeldag te Tielen.

Lijndansen We beginnen weer met veel ritme en muziek op woensdag
5 – 12 – 19 – 26/9 en 3/10 telkens in Boekelheem vanaf 19u00 tot 21u00.
De nieuwkomers beginnen om 18u30.

Zangkoor repetities iedere donderdag v.d. paar weken vanaf 9u30 tot 10u30 dus nu op 6/9
en 20/09 en ook op 4/10 in de “Knipoog”
Turnen Die stramme armen en benen mogen weer soepeler worden en dit
op
telkens op maandag 03 – 10 – 17 – 24/9 en 1/10 in de sporthal telkens vanaf
9u00 tot 9u50. Iedereen is welkom.

Het blad is te kort lees verder aan de achterkant.

Bowling hebben lang genoten van de vakantie en nu gooien we weer op
Dinsdag 18/09 om 14u00 in de Buulse Bowling. Iedereen die graag met ballen
gooit kan op post zijn.
Dinsdag 4/09 Iedereen op de koffie met Ivan Verelli in de Buulse Bowling begin om 14u00.
Hiervoor zijn we reeds ingeschreven.

Dinsdag 11/09 is er een modeshow door Mode Eddy die begint om 14u00 tot +/- 17u00 in
Boekelheem De nieuwe wintermode kan je dan reeds bekijken. Hiervoor zijn we reeds
ingeschreven.

Donderdag 13/9 Pallieterfeesten Er is om 14u00 een senior namiddag in zaal “De Vrede”
te St.-Jozef Olen met optreden van “Amarylis Temmerman” inkom 10 € incl. koffietafel .
Kaarten bestellen via Eddy Van den Bulcke tel: 014/21.54.04.

Donderdag 20/09 Geeft Kristel Thijs een toelichting over verschillende soorten reuma,
zoals artrose en …. In Boekelheem om 19u30 iedereen kan vrij gaan luisteren Deze avond is
een initiatief van Samana.

Zaterdag 22/9.bezoeken we de Kaasboerin te Postel voor een show en uitgebreid buffet.
Deuren gaan open om 11u30. Hiervoor zijn we reeds ingeschreven.

Woensdag 26/09 Ledenfeest Dan komen we weer samen voor een gezellige namiddag
vol ontspanning en lekker eten voor de schappelijke prijs van 7 €. De deuren van Boekelheem
gaan pas open om 12u30.

Zondag 7/10 Hapjesdag Nu reeds reclame maken.
Woensdag 21/11 Senioren dag Dit jaar gaat het door op de terreinen Teunenberg met
als animatoren Marc Deckx en Anita. Inkom 5€ met taart en koffie inbegrepen. Deuren open
om 13u00. Nu reeds inschrijven.

Maandag 3/12 gaan we naar “De Werft “ in Geel voor het optreden van Jo Vally voor zijn
40 jarige carrière brengt hij herwerkte versies van zijn grootste hits en minder bekende parels.
Begin om 14u00 aan de prijs van 13€. Ieder met eigen vervoer. Nu reeds inschrijven.

Sluit je ogen
Vind de rust
Wacht op een droom
Die je morgen wakker kust
Ga maar slapen, droom fijn
Geniet van de kleine dingen
Waar je zo gelukkig om kunt zijn.

