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Welkom

aan onze nieuwe leden: Leysen Frans - Nuyts Lucienne - Swolfs Lieve

Kaarten Wie doet dat niet graag, op de foto zijn het enkel heren maar de
dames hebb
dames hebben ook iets te zeggen in ons spel dat we willen spelen op
dinsdag 6 – 13 6 – 13 - 20 – 27/11 en 4/12 telkens in Boekelheem om 13u00. We
beginnen ook
ook terug met de gezelschap spellekes bv Rummikub samen met
de kaarters. De koffie staat klaar. Iedereen is van harte welkom.
Krea-Hobby We willen weer samen komen op maandag 12/11 om 13.30. We gaan dan
verder met de kerstbal en de anjer bloemen. Breng daarvoor wol of katoen mee en gepaste
haaknaald. Iedereen welkom.

Fietsen voor Fietsen voor vrouwen als het weer het toelaat vertrekken we weer op
17 – 31/08 en 1 vrijdag 9 en 23/11. Vertrek aan de kerk om 13u00 . Hoe meer zielen zoveel
te meer vreugde te meer vreugde er kunnen nog altijd veel meer vrouwen meerijden .
Fietsen voor Fietsen voor iedereen dat gaan we doen op donderdag 8 – 15 – 22 en 6/09 vertrek 29/11 en 6/12 vertrek aan de kerk om 13u00. We zullen tijdig stoppen voor
een drankje en een plasje. Tegen de aankomende koude kunnen we ons aangepast kleden.

Petanque We gooien liefst raak of zo dicht mogelijk bij
het kleine balletje op maandag 5 -12 – 19 – 26/11 en 3/12
vanaf 13u00 aan de sporthal. Alle liefhebbers zijn welkom.
W
weer
en 01/12 we vertre

Wandelen Juiste gemakkelijke schoenen aan de voet en we kunnen
gaan wandelen. Wandelen doen we op zaterdag 17/11 en 1/12. We
vertrekken telkens aan het Boerke om 13u00.

Lijndansen We beginnen weer met veel ritme en muziek op woensdag
7 – 14 – 28 /11 en 05/12 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 15
en 29/11 in de “Knipoog”

Turnen Die stramme armen en benen mogen weer soepeler worden en dit
op

telkens op maandag 5 – 12 – 19 - 26/11 en 3/12 in de sporthal telkens vanaf
9u00 tot 9u50. Iedereen is welkom.

Bowling We gaan strikes gooien met veel leute en plezier op dinsdag 20/11
om 14u00 in de Buulse Bowling. Iedereen die graag met ballen gooit kan op
post zijn.

Zie ook de achterkant

Woensdag 21/11 Senioren dag Dit jaar gaat het door op de terreinen Teunenberg
lokaal ’t vierde oor, met als animatoren Marc Deckx en Anita. Inkom 5€ met taart en koffie
inbegrepen. Deuren open om 13u00. Hiervoor zijn we reeds ingeschreven maar mogelijk kan
dit nog voor snelle beslissers.

Woensdag 28/11 gaan we weer hard dat iedereen het hoort Kien roepen. Prijzen
voor 1 en 2 rijtjes en natuurlijk ook voor een volle kaart. Prijzen genoeg voorzien ook links en
rechts van de roeper. Graag inschrijven aan 5 €. Begint om 13u30 in Boekelheem.

Maandag 3/12 gaan we naar “De Werft “ in Geel voor het optreden van Jo Vally voor zijn
40 jarige carrière. Ieder met eigen vervoer. Hiervoor zijn we reeds ingeschreven.

Vrijdag 7/12 is er voor al onze vrijwillige helpers + partner op onze activiteiten een feestje
voorzien in Boekelheem en we beginnen om 14u00. Graag inschrijven hiervoor.

Vrijdag 7/12 Heeft Okra zijn jaarlijkse vakantiebeurs te Poederlee – Mollenhof vanaf 10u00
tot 16u00.

Donderdag 31/01/2019 Gaan we terug naar “De Werft” in Geel voor een optreden van
het “Vlaams muziektheater” Dit zijn de top 3 solisten van de VMT. Licht klassiek en populaire
melodieën. Aanvang om 14u00 en inschrijven aan 11€. Ieder met eigen vervoer.

Zaterdag 10 en zondag 11 november nodigt en Samana / ziekenzorg uit op hun
opendeurdag. Naast bezoek aan de hobbytentoonstelling is er gelegenheid tot het nuttigen
van o.a. pannenkoeken, taart en croque-monsieur.

Geluk is dat je elke dag opnieuw
Kunt beginnen met de rest
Van je leven.

