
                         

                   Olen O.L.Vrouw         September 2021 
 

 

Hoera – Hoera -  we kunnen terug beginnen 
 
Welkom: Nieuwe leden: Raeymaekers Paula en Matheeussen Remy 

 
DANK aan onze 41 okra leden,  waarvan 10 van buiten onze eigen parochie, die 
mee werkten aan de Gladiolen Oogst op woensdag 25 augustus. 

 
Fietsen We zijn weer gestart en fietsen  voor iedereen op Donderdag   9  – 16 – 
23 - 30/09 en 7/10  Vertrek aan de kerk om 13.00 uur.   
Dames vertrekken als het schoon weer is op 3 en  17/09 en ook  op 01/10. Vertrek 
aan de kerk om 13.00 uur. Veel plezier 
                            . 

Kubb We zijn  er  op dinsdag  7 – 14 – 21 – 28/09 en ook op  5/10 aan de sporthal 
telkens om 18u30 
 

Petanque Liefhebbers kunnen ook weer aansluiten  aan de sporthal op maandag 
6 – 13 – 20 – 27/09 en 4/10 telkens om 13.00 uur.  
.  

Kiennamiddag  op  woensdag 22 september om 13u30. De deuren gaan pas 

open om  13 uur. Inschrijven aan 5€ 
We mogen weer met 200 personen in Boekelheem zaal + café.   Mondmasker 
verplicht enkel bij verplaatsing naar toog of toilet,  afstand van 1.5 meter vervalt, 
onbeperkt aantal personen aan tafel. 
 

Wandelen beginnen we terug op 7/10 met de regionale  wandeldag In Tielen 

Ontmoetingscentrum – Kasteeldreef 34  Er zijn routes voorzien  van 4 – 7 – 12 km.  
Ook zijn er broodjes, soep, koude en warme dranken te verkrijgen. We komen 
samen aan het boerke om 13.00 uur. 
Uit ons team van wandelpeters zijn wegens o.a. gezondheid problemen 2 leden 
gestopt.  Om het team terug te versterken doen wij een oproep naar nieuwe 
kandidaten, zowel man of vrouw, om enkele mooie wandelingen uit te stippelen en 
te begeleiden. 
 
                               

                                                                                            Zie ook de achterkant 
 
                                                                        



 
Kaarten we gaan er terug aan beginnen 14 – 21 – 28/09 en 5/10 telkens in 

Boekelheem begin om  13.00 tot  17.30 uur.  
Gezelschapspelen  beginnen ook op 5/10 in Boekelheem 
 

Hobby en Crea Op maandag 13/09 kunnen we terug onze handwerken boven 
halen en komen we samen in Boekelheem van 13.30 tot 16.30 uur 

 
Turnen  De beentjes in de lucht op maandag 13/09  vanaf 9 uur tot 10 uur .  Prijs 
blijft 1€ per beurt te betalen met een 5€ beurtenkaart te verkrijgen bij Hilda.  We  
volgen ook nog op 20 – 27/09 en 4/10.  Hou je gezond en Fit en kom telkens naar 
de Sporthal. 
                                                                             
Lijndansen Na een zeer lange onderbreking is er de heropstart op woensdag 15 
september om 19 uur.  Het zal terug een start zijn vanaf het begin der lessen en dat 
maakt dat dit een goede gelegenheid is voor instap van nieuwe dansers  Wegens 
ongewilde noodzaak moeten de vaste medewerkers aan toog en muziekinstallatie 
Swa, May en Rita hun bijdrage stop zetten.  Wij willen Hen bedanken voor hun 
jarenlange wekelijkse inzet.  Hierbij doen wij een oproep naar enkel nieuwe 
kandidaten, o.a. dansers  + partner, om volgens een beurtsysteem deze taken over 
te nemen.  Hoe meer kandidaten hoe minder je aan de beurt komt.   
 

Bowling  Die stellen we nog uit tot vermoedelijk 19/10 in de Buulse Bowling om 

14.00 uur.   Dan kunnen de bowls weer rollen en gaan we na een lange rustperiode 
weer veel strikes gooien. 
 

Algemene Mededeling  zijn er Okra leden onder ons die nog interesse hebben 

om meer vaardigheden op te doen  met gebruik van computer of tablet of smart-
phone. De inhoud van de bijeenkomsten in Boekelheem zal bepaald worden door 
de vragen en verwachtingen van de aanwezigen zelf. Afhankelijk van de 
bevragingen later meer duidelijkheid en info’s. Bespreken en oplossen van 
problemen komt zeker meest aan bod. 
 

Hapjesdag 3/10  Zoals vorige jaren vragen wij aan onze 329 leden om aan 

mond tot mond reclame te doen en zo mogelijk om ook zelf eens langs te komen.  In 
het Okra Magazine vind je enkele Hapjesdag flyers waarvan wij U vragen deze aan 
familie of vrienden te bezorgen en hen uit te nodigen tot een bezoek.  Aan allen van 
harte welkom. 
 

Ledenfeest welke gepland was op 20/10 gaat door op 27/10 dus 1 week later  
 
                                Tot onze spijt hebben wij afscheid  moeten nemen van: 

- Nuyts Celina echtg. Lambrechts Jozef                       

 
 



          
 

 


