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Welkom

aan ons nieuw lid: Janssens Augusta

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 4 – 11 - 18/12 en 8/01 telkens in Boekelheem om 13u00. We zijn
ook terug
ook terug
bezig met 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 10/12 om 13.30. We maken dan
een kerstkrans en de anjer bloemen. Iedereen welkom.

Fietsen voor Fietsen voor vrouwen die maken in december een winterstop.
Fietsen voor Fietsen voor iedereen dat gaan we doen op donderdag 6 – 13 – 20 en 6/09 vertrek 27/12 en 3/01 vertrek aan de kerk om 13u00. We zullen tijdig stoppen voor
een drankje en 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 10 -17– 24/12 en 7/01
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 1/12 en 15/12. We
vertrekken telkens aan het Boerke om 13u00.

Lijndansen We beginnen weer met veel ritme en muziek op woensdag
5– 12 – 19 /12 en 09/01 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
13 en 27/12 in de “Knipoog”

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

telkens op maandag 10 – 17/12 en 7/01 in de sporthal telkens vanaf
9u00 tot 9u50. Iedereen is welkom.

Bowling We gaan strikes gooien met veel leute en plezier op dinsdag 18/12
om 14u00 in de Buulse Bowling. Iedereen die graag met ballen gooit kan op
post zijn.

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

Zie ook de achterkant

Kerstfeest Woensdag 19 december.

We gaan met zijn allen van
een
een lekkere kerstmaaltijd genieten . Daarna is er nog een leuke animatie
voorzien. Dat alles voor de luttele prijs van 20€. We beginnen om 12u00
in Boekelheem.
Tijdens de Kerstweek worden onze leden die langdurig ziek zijn, zij die verblijven in een WZC
en onze 90 plussers bezocht en krijgen daarbij een lekker en gezond geschenk aangeboden.

Woensdag 16/01 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 €. Begin om 13u30 in Boekelheem

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 dat hebben we reeds gedaan. Ieder met eigen
vervoer.

Het busje komt zo. Van 3 mei tot 6 mei 2019
(3overnactingenoverna (3 overnachtingen) gaan we op reis naar de Moezel. Hotel Hutter in
het dorpje Bremm aan het dorpje Bremm aan de oever van de Moezel met de steilste
weinberg erg
wijnberg zal ons verwelkomen.
Hotel Hutter beschikt over 46 comfort kamers voorzien van douche,
Toilet, tv, Wifi. En natuurlijk een goed bed. Alle kamers zijn met lift bereikbaar.
We reizen met “Marcel autocars” waarvan de autobus met chauffeur ter plaatse blijft zodat we
daar ook nog een uitstap kunnen doen. Detail komt later.
De ontvangst is voorzien met warme brunch of koffie met gebak.
3 x overnachting met ontbijtbuffet
3 x warme lunch of lunchpakket
3 x culinair 3 gangen keuze menu
Ganse dag koffie of thee gratis
Dagelijks alle dranken tussen 17u00 en 24u00 gratis zoals bieren, wijnen, frisdranken.
Iedere avond vertier en entertainment
Gratis gebruik fietsen en wandelkaarten.
Deelnameprijs momenteel nog niet volledig gekend maar een raming van +/- 290 € p.p.
Dranken tijdens eten niet inbegrepen.
Inschrijven en een voorschot betalen van 100 € p.p. Diegene die hun naam reeds doorgaven
in november hebben voorrang tot deelname.
Maximum 60 deelnemers mogelijk.
Tttttttttttttttttt Tot onze spijt hebben wij afscheid genomen van ons lid
Nevelsteen Bertha Wed. Van Bijlen en levenspartner Emiel Christiaensen

Laat iedereen maar praten
Ik kan het toch niet laten
Het is binnenkort eerst nog feest
Als Sinterklaas is geweest
Toch begin ik al te dromen
Van de Kersttijd die gaat komen!

