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Fietsen We zijn weer gestart en fietsen voor iedereen op

op

Donderdag 1 - 8 – 15 – 22 - 29/07 en 5/08 Vertrek aan de kerk
Om 13.00 uur. Onze echte fietsfanaten vertrekken op 13/7 voor
een 3 daagse fietsvakantie naar Bree.
Dames vertrekken als het schoon weer is op 9 en 23/07 en ook
op 06/08. Vertrek aan de kerk om 13.00 uur. Veel plezier
Hou het in ieder geval nog Corona vrij.

Kubb We zijn terug bezig op dinsdag 6 – 13 – 20 – 27/7
op dinsdag 11

en 3/08 aan de sporthal telkens om 18u30. Hou de nieuwe
Corona regels nog in acht. Veel plezier..

Petanque Liefhebbers kunnen ook weer aansluiten aan de
sporthal

sporthal op maandag 5 – 12 – 19 – 26/07 en 2/08 telkens om
13.00 uur. Denk wel aan de nieuwe Corona regels.

Andere activiteiten binnen onze Okra vereniging zullen we opstarten na de
vakantie dus in september.
In september zullen we ook rondkomen voor onze Kien namiddag op 22
september. Hou deze datum al in de gaten.
Tot onze spijt hebben wij afscheid moeten nemen van:
- Fien Verbiest wed. van Jules Boeckx
- Jozef Verbiest wed. van Maria Geens

Laat ons leven
In een mooie wereld
Zonder zorgen, zonder verdriet
Waarin liefde wint van alles
En je alleen maar vrede ziet
Zie ook de achterkant

OPROEP

OPROEP

VRIJWILLIGERS

OKRA HELPERS VOOR DE GLADIOLEN GEVRAAGD

Zoals U wel reeds vernomen hebt gaat er dit jaar een GLADIOLEN OOST Festival
door van dinsdag 24 tot zaterdag 28 Augustus op het terrein van vorige jaren.
Speciaal dit jaar is er een kindernamiddag voorzien op woensdag 25 augustus.
Om die namiddag goed te laten verlopen en er voor de kinderen een succes volle
namiddag van te maken is er aan onze OKRA gevraagd om de nodige
ondersteuning te willen bieden.
Concreet vragen de organisatoren ons om in een +/- 35 helpers te voorzien die dan
een taak krijgen tussen 11u00 en 18u00 aan o.a.:
- Inkom
- Parking
- Terrein werk / bewaking
- Toog / Food
Om reden van organisatie willen de organisatoren snel het aantal en de namen
kennen van onze helpers. Daarom willen wij de helpers aan de gladiolen van de
vorige jaren en de nieuwe kandidaten, man of vrouw of als koppel, vragen om snel
Jullie namen door te geven aan Uw wijkmeester of aan Roger Van Hirtum op Tel
014 / 21 87 38 of via rogervanhirtum@gmail.com
Wanneer wij de nodige info hebben ontvangen van de gladiolen kunnen wij de
Taken aan de helpers toewijzen en kenbaar maken

Noteer nog dat er in augustus geen boekje en geen maandbladje is.

Wij wensen jullie allen een wel verdiende vakantie!!!!!!

