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Welkom

aan onze nieuwe leden: De Laet Nancy – De Wilde Ilse – Heylen Denis –
Van Dael Gaby

Kaarten Wie doet dat niet graag, daarom komen we samen op dinsdag 5 – 12 - 19 26/02 en 5/03 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 11/02 om 13.30. Iedereen brengt
zijn eigen werk mee en allen hartelijk welkom.

Fietsen voor Fietsen voor vrouwen deze hebben in februari nog een winterstop. We
b

beginnen terug vol goede moed op vrijdag 1/03 vertrek aan de kerk om 13u
13u00
. Fietsen voor iedereen dat gaan we doen op donderdag 7/02 met
aanslui
aansluitend ons feestje. Verder op 14 - 21 – 28/2 en 7/03 vertrek aan de
kerk om 13u00. We zullen tijdig stoppen voor een drankje en een plasje. Tegen de
aankomende koude en regen kunnen we ons aangepast kleden.

Petanque We gooien liefst raak of zo dicht mogelijk
balletje op maandag 11– 18- 25/02 en 4/03 telkens
vanaf 13u00 . Alle liefhebbers zijn welkom en kijkers

bij het kleine
aan de sporthal
natuurlijk ook.

Wandelen dat doen we graag op zaterdag 16/02 en 2/03. We
vertrekken
vertrekken telkens aan het Boerke om 13u00. Een extra Doffenwandeling
wandeling op 23/ op 23/02 vertrek aan de Vrede om 13u00. Allen op post.

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

juiste toon te dansen op woensdag 6 – 13 – 20 – 27/02 telkens in
Boekelheem vanaf 19u00 tot 21u00. Nieuwkomers beginnen om
18u30 om zo snel mogelijk de ganse groep te kunnen volgen.

Turnen We willen allen graag een beetje fit blijven, daarom doen we mee aan
aan de turnles en dit elke maandag dus nu op 11 – 18– 25/02 in de sporthal telk
sporth
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 26/02 in de Buulse Bowling om 14u00 . Iedereen hartelijk welkom.
Donderdag 7/02 Voordracht “De levende tuin” door Joeri Cortens in Parochiezaal te Geel
Larum. Begin om 14u00. Bijdrage 4 € Organisatie Okra Academie

Zie ook de achterkant

Donderdag 14/02 Voordracht “Het menselijk brein van embryo tot dementerende” door
Neuropsycholoog Michael Portzky in LDC Sprankel 1 te Vorselaar. Begin om 14u00. Dit is een
voordracht waarin gekeken wordt hoe het menselijk brein zich ontwikkelt, van embryo naar
puber, naar volwassene, tot ooit zelfs dementerende. Bijdrage 4€. Organis. Okra Academie.

Woensdag 13/02 Ledenfeest De prijs hiervoor is 5€ + koffie + worstenbrood en appelbol
vooral de animatie door onze “Vrolijke Vrienden” niet vergeten. Het zal dus weer leuk worden.
Gezien het grote aantal ingeschrevenen moeten wij de tafels en stoelen in de zaal terug in
rijen plaatsen . Deuren open om 13u00.
Vrienden van omliggende trefpunten nodigen uit op zondag 17/02 voor een eetdag in
Noorderwijk in zaal gedempt zwembad vanaf 11u00 tot 19u00 eveneens op zondag 24/02
geeft Okra Tielen een pannenkoeken dag in het OC te Tielen open vanaf 13u00 tot 18u00.
Ook taart te verkrijgen.

Zaterdag 2 maart Dag van de vrijwilliger vanaf 11u00 tot 13u00 in Teunenberg. Er is een
programma voorzien met animatie, muziek, mensen terug zien, iets eten uit het vuistje, enz
Gratis bonnetjes voor drank en eten ter plaatse af te halen. inschrijven kan via
www.beweging.net/mechelen-turnhout/regionieuws/57-nieuwsberichten/2786-dag-van-devrijwilliger-2018
Donderdag 7/03 Voordracht “Hervorming van de successierechten” De Vlaamse Regering
stelt haar nieuwe erfbelasting voor. Dit gaat door in Parochiezaal te Geel-Larum om 14u00.
Bijdrage 4€. Organisatie Okra Academie.

Woensdag 13 maart Aangezien het grote succes willen we nogmaals Kienen weerom
aan de prijs van 5€ met links en rechts prijs voorzien ook voor 1 en 2 rijtjes en natuurlijk de
volle kaart. Louis en Mieke vragen om goed duidelijk en hard kien te roepen.

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. Er zijn nog enkele
plaatsen vrij.
plaatsen vrij. Tevens kunnen wij melden dat we gezelschap hebben
van een reisleider die ons de nodige uitleg kan verschaffen. We moeten wel onze reis nog
verder betalen en dat is voor diegenen die een annulatie /reisverzekering willen 315€ voorschot 100 € blijft te betalen 215 €. Diegene zonder annulatie/reisverzekering is 300 € voorschot 100€ blijft 200€.per persoon. Te betalen voor 25/02 op rekening BE28 7333 3446
4720 met duidelijke vermelding van naam en voornaam.
Maandag 6/05 presenteert regio Kempen “Een nacht in Venetië” gebracht door het Vlaamse
Muziek Theater in de Warande te Turnhout begin 14u00 einde +- 16u45. Prijs 25€ eventueel
busvervoer + 15€. Inschrijven voor 25/02 via mail rogervanhirtum@gmail.com of tel:
014/218738
Op bedevaart naar Lourdes met Okra Kempen met de trein van 14 tot 19/09 richtprijs 740€
Met vliegtuig vanaf 15 tot 19/09 richtprijs 750€. Meer informatie en inschrijvingen bij
tine.braspenninckx@okra.be of tel: 014/40 33 51
Tttttttttttttttttt Tot onze spijt hebben wij afscheid genomen van ons lid
Martha Smets wed. Marcel Gilis

Vriendschap kost niets om te krijgen
Maar is onbetaalbaar als je het hebt

