Olen O.L.Vrouw

Februari 2020

Welkom aan onze nieuwe leden: Smolders Rita – Belien Lief – Van De Brande Frans
Mols Kristina – Schoofs Rita – Smolders Rosette

Kaarters en Rummikubbers komen samen op dinsdag 4 – 11 – 18 - 25/02 en 03/03
telkens in Boekelheem om 13u00. De koffie staat klaar. Iedereen is van harte welkom om te
kaarten of te Rummikubben.

Hobby maandag 10/02 . Iedereen is van harte welkom en de koffie/thee zetten we ook al
klaar. Eigen werk meebrengen. Begin 13u30.

Fietsen voor vrouwen als het zonneke schijnt of het is droog kunnen we fietsen met veel
energie op vrijdag 14 en 28/02 . Vertrek aan de kerk om 13u00.
Fietsen voor iedereen dat gaan we doen op donderdag 6 – 13 – 20 – 27/02 en 5/03 .
Vertrek aan de kerk om 13u00. Iedereen op post en we maken er een gezellige namiddag van.
Op 6/02 is ook ons jaarlijks fietsclubfeestje

Petanque . Dat doen we op maandag 3 – 10 – 17 - 24/02 en 2/03 telkens aan de sporthal
vanaf 13u00. Alle liefhebbers en kijkers zijn welkom.

Lijndansen woensdag 5 - 12 – 19 - 26/02 en 4/03 in Boekelheem vanaf 19u00 tot 21u00 voor
gevorderden, van 18u15 tot 19u00 voor de nieuwe groep instappers die dan later bij de groep
gevorderden aansluiten. Instappen blijft steeds mogelijk.

Turnen Op maandag 3 – 10 – 17/02 en 2/03 zijn we allen terug in de sporthal om 9u00 tot
9u50.

Wandelen op zaterdag 15/02 en zaterdag 7/03. We komen samen aan het Boerke om 13u00.
Bowling We zijn er weer op dinsdag 18/02 om 14u00 in de Buulse Bowling. Iedereen welkom
ook beginners en sympathisanten.

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.
Woensdag 19/02 hebben we ons ledenfeest met eigen ontspanning. Er zal weer goed gelachen
worden want ons toneelgroepje kent er wat van. De bijdrage voor ons feestje blijft nog 5€ en de
deuren gaan open om 13u00.
Zie ook achteraan

Donderdag 20/02 in parochiezaal St.-Pieter te Lille een bespreking over heup en knieprothese
door dokter Mike Tengrootenhuysen. Hij brengt in deze voordracht een overzicht over de
behandeling van heup- en knie artrose. Tevens wordt een toelichting gegeven omtrent versnelde
revalidatie. Begin om 14u00 en ieder met eigen vervoer. Kostprijs is 4€
Donderdag 27/02 in LDC Sprankel te Vorselaar een voordracht over “Positief denken” door Erna
Claes , Doctor in de psychologie. Tijdens deze infosessie geven we je een nuchtere kijk op
positief denken voor en hoe je er zelf invloed op kan hebben. Begin om 14u00 en ieder met eigen
vervoer. Kostprijs is 4€
Donderdag 5/03 in Parochiezaal Geel Larum een voordracht over “Achter de schermen van de
wetstraat en de media” journalist Johny Vansevenant zal een boeiende vertelling doen over de
analyse van de politieke toestand. Hij overschouwt ook het medialandschap en dat vanuit zijn
ruime ervaring. Begin om 14u00 en ieder met eigen vervoer. Kostprijs is 4€.

Zaterdag 7/03 Dag van de vrijwilliger in Teunenberg. Inschrijven voor 4 maart via website:
http://mechelen-turnhout.beweging.net/ of via telefoon 014/403351
Breng mee: een hoofdeksel naar keuze, want we maken er een plezant feest van.
Een eigen soeptas en lepel.

Maandag 11 mei om 14u00 en einde +/- 16u45 in Cultuurhuis de Warande te Turnhout speelt het
Vlaams Muziek Theater “Het Land van de Glimlach” een operette over Lisa, de dochter uit een
adellijke Weense familie, wordt verliefd op de Chinese prins Sou Chong en verlaat Wenen om
hem te volgen naar China. Daar worden beiden zich bewust van de verschillen in cultuur en
karakters en komt er een tragische einde aan hun liefdesverhaal. Lisa’s exotische droom
vervliegt, en verteerd door heimwee naar haar vroegere leventje, keert ze ontgoocheld terug naar
haar mooie blauwe Donau. Enkele beroemde aria’s uit deze operette “Meine Liebe, deine Liebe,
die sind beide gleich” en “Dein ist mein ganzes Herz’t” dat alles is te bewonderen voor de prijs van
25€pp zonder busvervoer of 40€pp met busvervoer.
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Overleden leden: De Ceuster Maria wed. Baetens augustus
Smolders Leonie wed. Geerinckx Jos

