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2019
Heel veel geluk, gezondheid en liefde in het
nieuwe jaar 2019

Welkom

aan onze nieuwe leden: Tops Patricia – Belien Lief – Beneens Trin Van Dijck Alfons en Maes Hilda

Kaarten Wie doet dat niet graag, daarom komen we samen op dinsdag 8 – 15 - 22 29/01 en 5/02 telkens in Boekelheem om 13u00. Gezelschap spellekes bv Rummikub doen
we op dezelfde dagen samen met de kaarters. De koffie staat klaar. Iedereen is van harte
welkom.

Krea-Hobby We willen weer samen komen op maandag 14/01 om 13.30. Iedereen brengt
zijn eigen werk mee en allen hartelijk welkom.

Fietsen voor Fietsen voor vrouwen deze hebben in januari nog een winterstop
vrijdag en
. Fietsen voor iedereen dat gaan we doen op donderdag 10 - 17 – 24
– 31/01 en 7/02 31/01 en 7/02 vertrek aan de kerk om 13u00. We zullen tijdig stoppen voor
een drankje en een plasje en een drankje. Tegen de aankomende koude kunnen we ons
aangepast kleden.

Petanque We gooien liefst raak of zo dicht mogelijk
balletje op maandag 7 -14– 21- 28/01 en 4/02 telkens
vanaf 13u00 . Alle liefhebbers zijn welkom en kijkers

bij het kleine
aan de sporthal
natuurlijk ook.

Wandelen dat doen we graag op zaterdag 19/01 en 2/02. We
vertrekken

vertrekken telkens aan het Boerke om 13u00.

Lijndansen Luister goed naar de muziek en we beginnen op de
juiste toon op woens
18u30

juiste toon te dansen op 9 – 16 – 23 – 30/01 en 6/02 telkens in
Boekelheem vanaf 19u00 tot 21u00. Nieuwkomers beginnen om
18u30 om zo snel mogelijk de ganse groep te kunnen volgen.

Zangkoor repetities iedere donderdag v.d. paar weken vanaf 9u30 tot 10u30 dus nu op
10 en 24/01en 7/02 in de “Knipoog”

Turnen We willen allen graag een beetje fit blijven, daarom doen we mee aan
aan de turnles en dit elke maandag dus nu op 14 – 21 – 28/01 en 4/02 in de sporthal telk
sporthal telkens vanaf 9u00 tot 9u50. Iedereen is welkom.

Bowling Zo kan je geen strikes gooien je mag niet in de goot gooien
Bowling.
Iede dat zijn verloren punten. We willen U laten zien hoe het moet op dinsdag
Iedereen is van hart 22/01 in de Buulse Bowling om 14u00 . Iedereen hartelijk welkom
Zie ook de achterkant

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. Reeds ingeschreven. Begin om 13u30 in Boekelheem

Donderdag 31/01 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.

Zaterdag 2/02 is er een toneelvoorstelling te Bergom. Ze spelen “ De zevende zonde”.
Kennen we die niet dan gaan we maar kijken. Ieder naar eigen keuze en eigen vervoer.
De prijs is 5€ met taart en koffie tijdens de pauze inbegrepen.

Woensdag 13/02 Ledenfeest Aangezien er bij ons ledenfeest een grote opkomst is
hebben we besloten om er enkele aan toe te voegen. De prijs hiervoor is 5€ en dit voor een
worstenbrood en een appelbol en vooral de eigen animatie niet vergeten. Het zal dus weer
leuk worden.
Graag uw inschrijving doorgeven.

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.
Er zijn nog enkele plaatsen vrij.
Tttttttttttttttttt Tot onze spijt hebben wij afscheid genomen van ons lid
Bronkaerts Marieke wed. Jos Vleugels

2018 is al weer voorbij
2019 staat al in de rij
Veel geluk en vrede en veel liefde voor elkaar
Veel aandacht voor je naasten,
Dan wordt het een geweldig jaar
Onze wensen voor iedereen
Een gezond en gezellig 2019
Belangrijke informatie DE WET OP DE PRIVACYVERKLARING (GDPR)
Uw persoonlijke gegevens worden verwerkt door Okra trefpunt 55+ O.L.Vrouw Olen, Okra
Kempen, Okra Nationaal en Okra sportplus.
Dit voor ledenbeheer en organisatie van activiteiten op basis van de contractuele relatie als
gevolg van Uw inschrijving en/of lidmaatschap en om U op de hoogte te houden van onze
activiteiten op basis van ons gerechtvaardigd belang als sociaal-culturele ledenorganisatie.
Indien U niet wil dat wij Uw gegevens verwerken volstaat het om dat aan ons trefpunt en/of
privacy@okra.be kenbaar te maken. Via deze kan U ook steeds vragen welke gegevens wij
over U verwerken en ze verbeteren of laten wissen.
Uw gegevens worden niet aan derden doorgegeven.
Deze privacyverklaring kan je steeds terug vinden op onze website, www.okra-olen, of in
papieren vorm ter inzage op trefpuntactiviteiten. Okra Trefpunt 55+ O.L.Vrouw Olen

