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Gelukkig Nieuwjaar
Welkom aan ons nieuw lid Bogaerts Marie Josee en Ludwig Dauwen
Kaarters en Rummikubbers komen samen op dinsdag 7 – 14 – 21 - 28/01 en 04/02
telkens in Boekelheem om 13u00. De koffie staat klaar. Iedereen is van harte welkom om te
kaarten of te Rummikubben.

Hobby We beginnen het jaar op maandag 13/01 . Iedereen is van harte welkom en de koffie/
thee zetten we ook al klaar. Eigen werk meebrengen.

Fietsen voor vrouwen als het zonneke schijnt of het is droog kunnen
we fietsen met veel energie op vrijdag 17 en 31/01 . Vertrek aan de kerk om
13u00.
Fietsen voor iedereen dat gaan we doen op donderdag 9 – 16 – 23 –
30/01 en 6/02 en dan hebben wij ook ons fietsfeestje. 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 13 – 20 – 27/01 en 3/02 telkens aan de
sporthal vanaf 13u00. Alle liefhebbers en kijkers zijn welkom.

Lijndansen gevorderden op woensdag 8 - 15 – 22 - 29/01 en 5/02 in
Boekelheem vanaf 19u00 tot 21u00. Als er voldoende inschrijvingen zijn
starten wij op 8 januari van 18u15 tot 19u00 met een nieuwe groep
instappers die dan later bij de groep gevorderden aansluiten.

Turnen Op maandag 13 – 20 – 27/01 en 3/02 zijn we allen terug in de sporthal om 9u00 tot
9u50.

Wandelen is gezond en stappen tussen de afgevallen bladeren is zo
plezant en daar gaan we van genieten op zaterdag 18/01. We komen samen
aan het Boerke om 13u00. 1/02 is de Gedoviba wandeldag en dan
komen we samen om 13u00 in zaal De Vrede

Bowling We zijn er weer op dinsdag 21/01 om 14u00 in de Buulse
Bowling. We proberen weer veel strikes te gooien met veel plezier en
gejuich. Iedereen welkom ook beginners en sympathisanten.
Zie ook achterkant

We gaan op woensdag 22/01 weer hard maar heel hard kien roepen.
Iedereen i
Iedereen in de zaal mag het horen. We roepen voor 1 vol rijtje en 2 volle
rijtjes en een volle rijtjes en een volle kaart. Telkens prijs ook links en rechts van de roeper. Na
het kienenhet
het kienen kunnen we nog wat eten, het buikje vol en dat alles voor slechts
voor 5 € . Zo hebben wij allen voor weinig geld een aangename namiddag.
Water is gratis, andere dranken aan democratische prijzen.

Zaterdag 1 februari is er toneel in Bergom om 14u00 voor de prijs van 5€ met taart en koffie
tijdens de pauze. Wat spelen ze? “De kat in de kelder” een doldwaze klucht van Pol Anrys .
Ze spelen in de bovenzaal van Bergom en deuren open om 13u00. Ieder met eigen vervoer.

Donderdag 6 februari in Parochiezaal Geel Larum om 14u00 een lezing door Leen Daems
over “De Bij-vriendelijke tuin” De bij speelt een zeer grote natuurlijke factor in ons leven zeker nu
met de opwarming van de aarde. Bijdrage voor deze voordracht is 4€. Ieder met eigen vervoer.

Zaterdag 15 februari 2020 gaan we naar de Kaasboerin voor een optreden van Mieke &
Friends, Bandit, Gunther Neefs, Oscar Harris en Luc Van Meeuwen. Met een 4 gangen feestdiner
en shownamiddag. Menu is een Winterslaatje met garnalen en gerookte zalm, Knolseldersoep
met Julienne groenten en ham reepjes, Kiptournedos met championsaus, warme groenten en
gebakken krieltjes, en drie mini dessertjes op een bord. Dit alles voor de prijs van 38 € Begin om
11 uur. Ieder met eigen vervoer. Er kunnen nog inschrijvingen gebeuren.
Iedereen wist het al maar we komen weer het lidgeld ophalen voor het jaar 2020. De bijdrage
hiervoor is 25€ voor hoofdlid en 17€ voor 2de lid WZC bewoners is 10€ en een bijlid betaald 5€
Leden die beschikken over een vrije tijds pas van de gemeente betalen de helft van het lidgeld.
Sport of aanverwante betaald ook extra 8€.
De optredens van Eric & Sanne en Willy Somers zijn reeds uitverkocht. Okra kan in de toekomst
ook geen kaarten meer reserveren in de Werft te Geel. Iedereen kan nog wel individueel of met
max. 8 personen kaarten reserveren voor een optreden maar niet voor meerdere personen.
Ons

Overleden lid: Anna Van Genechten wed Wouters Alfons

Sta niet het hele jaar,
Met beide voeten
op de grond!
’n Beetje dromen,
’n beetje zweven,
lijkt me ook niet
ongezond !

