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Kaarten Wie doet dat niet graag, daarom komen we samen op
dinsdag 2 – 9 - 16 – 23 – 30/04 en 07/05 telkens in Boekelheem om 13u00. De koffie staat
klaar. Iedereen is van harte welkom.
Krea-Hobby We willen weer samen komen op maandag 8/04 om 13.30. Iedereen brengt
een schaar mee om papier te snijden want we hebben werk te doen. We kijken ook wat we in
Turnhout al gedaan hebben. Allen hartelijk welkom.

Fietsen voor Fietsen voor vrouwen de zon schijnt al wat meer en dan starten we
met met
met nieuwe energie op vrijdag 12 en 26/04 vertrek aan de kerk om 13u00.
13u00
. Fietsen voor iedereen dat gaan we doen op donderdag 4 – 11 – 18 aansluitend ons 25/4 en 2/05 we zingen dan het Okra liedje onder leiding van Mieke. Vertrek
aan de kerk om 13u00. Iedereen op post.
Petanque We gooien liefst raak of zo dicht mogelijk
bij het kleine
balletje op maandag 8– 15- 22 - 29/04 en 6/05 telkens
aan de sporthal
vanaf 13u00 . Alle liefhebbers zijn welkom en kijkers
natuurlijk ook.

Wandelen op zaterdag 13/4 is het wandeldag te Merksplas met voor de
oor de m
middag een wandeling van 6.5 km. Rond 12u00 gaan we een koffietafel
nutt aan 8€. Hierv nuttigen met broodjes en koffie a violente deserties en andere dranken
moeten
moeten apart betaald worden. Na de middag doen we nog 2 wandelingen
van elk 3.5 km met tussenstop in de Klapekster aan de gevangenis van Wortel. We zijn
reeds ingeschreven met 28 personen en we vertrekken om 9u30 aan het boerke. Laatkomers
kunnen nog inschrijven bij Jan Nuyts aan 8€
Lijndansen Luister goed naar de muziek en we beginnen op de
juiste toon op woens juiste toon te dansen op woensdag 3 – 24/04 en 8/05 telkens in
Boekel
i Boekelheem vanaf 19u00 tot 21u00. Nieuwkomers beginnen om
18u30
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 29/04 en 6/05 tijdens de
paasverlof g paasvakantie is er geen turnles. Welkom in de sporthal vanaf 9u00 tot 9u50.

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 23/04 in de Buulse Bowling om 14u00 . Iedereen hartelijk welkom.
Kubb spel We zijn er weer met veel goesting en goede moed aan
begonnen en doen dit verder op dinsdag 2 – 9 – 16 – 23 – 30/04 en 7/05
aan de sporthal om 18u00. Iedereen welkom ook om te oefenen.
Donderdag 16/05 is er tornooi in Tielen. Zij die hieraan willen
deelnemen dienen hun naam door te geven aan de club verantwoordelijke.

Sport en spel op 9/05 is het weer zover. We spelen dan in Zwaneven en vertrekken om
12u30 aan het Boerke. Nog eens goed oefenen op 7/05 in Gedoviba om 18u30h.
Zie ook achterkant

Donderdag 4 april vanaf 14u00 in Geel Larum Parochiezaal een lezing door Brigitte Balfoort
in samenwerking met Okra Academie over “De goede manierenshow” Veel ouderwetse
etiquetteregels hebben afgedaan, maar hoe moet je je gedragen in deze digitale postmoderne
jungle? Bijdrage 4€
Vrijdag 5 april Wijnproefavond van de Wereldwinkel aan 5€ en begin om 20u00 in de
Wereldwinkel.
Donderdag 11 april om 14u00 in Vorselaar LDC Sprankel 1 een voordracht in samenwerking
met Okra Academie door Ria Van Bortel over “Zinvol ouder worden” Hoe kun je optimaal
genieten van het ouder worden en van je groeiende wijsheid en vrijheid. Bijdrage 4€.
In de week van de zorg 22 tot 27 april worden onze leden die verblijven in een WZC bezocht
en krijgen een geschenk onder de vorm van bloemen aangeboden.
Vrijdag 19/04 Kruisweg in de kerk om 15u00.
Woensdag 24 april Ons jaarlijks Paasfeest. Wel zijn reeds massaal inschrijven. We zullen
lekker eten, drinken en lachen. Deuren gaan open om 13u00.

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. Voor diegene die nog mee willen
kunnen hun reis nog betalen 315€ of 300€ p.p op rekening BE28 7333 3446 4720 van Okra
O.L.Vr. Olen met vermelding van naam en voornaam

Vrijdag 10 mei gaan we weer naar Geel “De Werft” Voor The Wieners spelen The Everly
Brothers. Een eerbetoon door de Nederlandse rock’ n ‘roll tributeband. Begin uur 20u15.
Hiervoor zijn we reeds ingeschreven. Ieder met eigen vervoer.

Woensdag 15/05 Kienen. Op vraag van Mieke en Louis gaan we luid en duidelijk Kien
roepen voor 1 en 2 en 3 rijtjes. Ook prijs voor links en rechts van de roeper. Inschrijven aan
5€

Vrijdag 17 mei ons jaarlijks bezoek aan een Mariaoord. Dit jaar is het een combinatie.
12u30 vertrek aan de sporthal voor een bezoek aan het mooie begijnhof en vermaarde Sint
Katharinakerk in Hoogstraten. 15u30 vertrekken we dan naar Meerseldreef, waar er
mogelijkheid is, afhankelijk van het weer,tot het bezoeken van de Mariagrot in het park,
speciale kruisweg, beeld van pater Pio, en de plaatselijke abdij van de minderbroeders.
17u00 is de koffietafel voorzien in taverne “De Zevenster bij de Paters” om 18u00 gaat het
terug huiswaarts. Deelname voor dit alles = €20 met inbegrip van (autocar, gidsen, koffietafel,
fooi chauffeur) nu reeds inschrijven.
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
Chris Wens
Verbeeck Marcel partner van Bresseleers Mieke
Achter elke traan van verdriet, zit een glimlach van herinneringen.

