Olen O.L.Vrouw

Oktober 2021

Welkom aan onze nieuwe leden: Claessens Walter
Wouters Maria
Vanderbrugge Greta
Aerts Andrea en Michiels Rene
Swolfs Rita

Fietsen We fietsen voor iedereen op Donderdag 7 - 14 – 21
28/10 en 4/11 Vertrek aan de kerk om 13.00 uur.
Dames vertrekken als het schoon weer is op 15- en 29/10
ook op 12/11 vertrek ook aan de kerk om 13.00 uur.
Veel plezier aan alle fietsers

Kubb We spelen elke dinsdag nu op 5 – 12 – 19 – 26/10 en op
2/11 telkens aan de sporthal om 18.00 uur. Iedereen van harte
Welkom ook beginners

Petanque Liefhebbers kunnen ook weer aansluiten aan de
sporthal

sporthal op maandag 4 – 11 – 18 – 25/10 telkens om 13u00

Crea – Hobby We komen weer samen op 11/11 en laten onze nieuwe werken
zien want de lessen zijn weer begonnen.

Lijndansen Iedere 55+er kan volledig vrijblijvend komen kennis maken met deze
zeer gemotiveerde linedance groep op woensdag 6 -13 – 27/10 en 3/11 beginners
telkens om 18u30 tot 19u00. Gevorderde vanaf 19u00 tot 21u00. De deuren van
Boekelheem gaan open om 18u00. Allen van harte Welkom.

Wandelen Met onze beste wandelschoenen aan kunnen we er tegen donderdag
7/10 met de regionale wandeldag te Tielen Ontmoetingsdreef 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 13u00.
Onze volgende wandeling is op zaterdag 16/10
Op 3/11 is het wandelcriterium te Wiekevorst Parochiezaal Dorp 27
Start groepswandelingen van 5 km om 13u00 en 15u00. Inschrijven en info
0478/560981 jozef.vandenberg@gmail.com

Kaarten en Gezelschapspelen We komen samen in Boekelheem om 13uoo
Op dinsdag 5 – 12 – 19 – 26/10 en 2/11 en blijven daar tot 16u30
.

Zie ook achterkant

Bowling op Dinsdag 19/10 om 14u00 kunnen de bowls weer rollen en gaan we
de strikes wel tellen. Iedereen is van harte Welkom in de Buulse Bowling
Okra Wiekevorst heeft een Retrobal georganiseerd op vrijdag 15 oktober van
14u00 tot 19u00 in PZ Wiekevorst . Inkom gratis. Muziek door orkest Camber.
Voor meer inlichtingen Jos Verwimp tel:0496/283360 of www.okrawiekevorst.be

Ledenfeest Na een lange wachttijd kunnen we op woensdag 27 oktober weer
samenkomen om te feesten en het zal weer heel plezant worden want onze eigen
ontspanning gaat hiervoor zorgen met de guitige opvoeringen. Inkomprijs 6€
Deuren open om 13u00.
Voordeel voor nieuwe leden: Indien je CM lid bent en voor het eerst lid wordt van
Okra krijg je in het volgende kwartaal 10 € per persoon terugbetaald.

Nieuwjaarsconcert op 17 januari 2022 om 14u00 in Cultuurhuis De Warande te
Turnhout. Opgelet: dit is geen operette met decors en kostuums, maar wel de beste
muziek van verschillende operettes, musicals en evergreens!
De prijs hiervoor is 30€ (busvervoer + 15 €)

Allerheiligen 1/11 is er een herdenking mis voor onze overleden Okra leden om
10u30 in onze parochie kerk.
Tot onze spijt hebben wij afscheid moeten nemen van
Baelus Felix echtgenoot van Michiels Elza

Alleen kan ik spreken,
maar samen kunnen we babbelen
Alleen kan ik glimlachen
maar samen kunnen we lachen
Alleen kan ik genieten
maar samen kunnen we het vieren
Dit is de magie voor vriendschap!!!!!

