
																									

																			Olen O.L.Vrouw         November  2019

Hartelijk Welkom  aan ons nieuw  lid:  Janssens Karin  
                                                               

Kaarters en Rummikuppers   komen  samen  op dinsdag   5 - 12 – 19 – 26/11 en  03/12 
telkens in Boekelheem om 13u00.  De koffie staat  klaar.  Iedereen is van harte welkom om te 
kaarten of te Rummikuppen. 
	
Ho																						Hobby We willen weer samen komen op maandag 18 november I.P.V. 11/11. 
H               We gaan dan de fles maken volgens voorbeeld.  We brengen dan een schort en 
grote            grote plastic zak mee want er is schilderwerk te doen.  Iedereen is van harte welkom            
welkom en   en de koffie/thee  zetten we ook al klaar. 
	 	

 Fietsen voor  vrouwen als het  zonneke schijnt  of het is droog kunnen 
we  fietsen  met veel energie op vrijdag 8 en 22/11 en op 6/12 komen we zeker 
de Sint ergens tegen.  Vertrek aan de kerk om 13u00. 
 Fietsen  voor  iedereen  dat gaan we doen op  donderdag 7- 14 – 21 – 
28/11 en  5/12.  Vertrek aan de kerk om 13u00.  Iedereen op post en we maken 
er een gezellige namiddag van. 

 Petanque Kijk goed naar het kleine balletje en dan maar mikken en goed 
gooien.   Dat doen we op  maandag 4 - 11– 18 – 25/11 en 2/12 telkens aan de 
sporthal vanaf 13u00.  Alle liefhebbers en kijkers zijn welkom.  
              

Lijndansen   op woensdag 6 - 13 – 20 – 27/11 en 4/12  in Boekelheem 
vanaf 18u30 voor beginners.  De gevorderde om 19u00 tot 21u00. We 
maken er zeker een gezellige avond van.  In Januari beginnen we ook met 
een volledig nieuwe groep beginners als er voldoende inschrijvingen zijn. 
                                                                 

Turnen   Op maandag  4– 11 – 18 - 25/11  en 2/12 zijn we allen terug in de sporthal om 9u00 tot 
9u50.   
                                                                                                                     

Hoera, hoera, een dikke PROFICIAT aan al onze Kubb spelers want 
zij hebben het  Provinciaal Kubb tornooi van OKRA gewonnen. Zie de beker 
op de afbeelding.  Nu is er een winterstop maar kijken al uit naar een nieuw 
begin in April 2020. 

 
Wandelen is gezond en stappen tussen de afgevallen bladeren is zo 
plezant daarom gaan we  op zaterdag  16/11 en in december enkel op 7/12.  
We komen samen aan het Boerke om 13u00. 

	 Zie ook achterkant 
                                                                                         
                                                                    



Zo hard gaan we ook KIEN  roepen op woensdag 13/11 in Boekelheem om 
13u30.  Voor het  luttele bedrag van 5€ hebben we prijs voor 1 – 2 en 3 rijtjes + 
Links en rechts van de roeper.  Tevens sluiten we de namiddag met een hapje + 
koffie of thee.  De dranken tussendoor uitgezonderd water aan democratische 
prijzen.   Deuren gaan pas open om 13u00. We zijn hiervoor reeds 
ingeschreven. 

Donderdag 7 november om 14u00 in Parochiezaal te Geel Larum komt criminoloog en 
terrorisme-expert Christophe Busch een lezing geven over “Een duivelse transitie, hoe gewone 
mensen in staat zijn buitengewoon kwaad te plegen” 

Bowling We zijn er weer op dinsdag 19/11 om 14u00 in de Buulse 
Bowling.We proberen weer veel strikes te gooien met veel plezier en 
gejuich.  Iedereen welkom ook beginners en sympathisanten. 

Seniorendag woensdag 20/11 met een zeer leuke animatie van de vrolijke en guitige            
Jul Kabas.  Aanvang om 13u30 tot +/- 16u00.  En dit in Theaterzaal “Vierde Oor” in de 
Boerenkrijglaan 51 te 2250  Olen.Hiervoor zijn we reeds ingeschreven. 

Vrijwillersfeest zal doorgaan op zaterdag 30 november en niet op 6 december.  We komen 
samen in Boekelheem om 14u00. 

OO                             Kerstfeest Het is in aantocht  namelijk op 18 december om 
11u30 De deuren gaan open 11u30. Deuren gaan open om 11u00.  Er is dan weer een feestelijke 
maaltijd voor een b                  maaltijd voorzien en nadien animatie voor elk wat wills  de bijdrage 
                                                hiervoor is slechts 20€. Wel nu reeds inschrijven zodat we alles        
inschrijven zodat w              e  tijdig kunnen regelen.  We maken er met zijn allen een gezellige en        
zijn allen een gezellige e         sfeervolle namiddag van. 
                                                  
Onze “Vrolijke bende” heeft weer een optreden op donderdag 4/12  in Boekelheem voor Samana  
Op 17/12 is er ook een optreden in Tongerlo ook voor Okra. 

Radio OKRA VBRO bestaat nu ook en zend vanaf oktober uit  elke donderdagvoormiddag op 
106.7 Meerhout of 103.9 Turnhout of 100.2 Antwerpen.  Heb je vragen surf dan naar 
radio@okra.be 

Tot onze spijt hebben wij afscheid genomen van ons  lid: 
Marcel Van den Bossche echtg. van Maria Verbraeken. 

Bladeren vallen als regen op de straat 
De duisternis valt, 

Het wordt steeds vroeger laat. 
Misschien valt het zwaar. 

De donkere wintertijd, 
Maar voor je het weet, 
Is het weer zomertijd
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