
                         

                   Olen O.L.Vrouw         November 2021  
Welkom aan onze nieuwe leden: Gellens Greta – 

Vercammen Thilda  - Laeremans Simone -  Bollansee Lydia – Sebrechts Elisabeth                                                                                   
           
                             Fietsen We  fietsen  voor iedereen op  Donderdag 4 - 11  – 18 
                             25/11 en 2/12  Vertrek aan de kerk  om 13.00 uur.  
                             Dames vertrekken als het schoon weer is op  12  en 26/11 
                             ook  op 10/12 vertrek ook aan de kerk om 13.00 uur.                                                                                                         
 

                               Petanque Liefhebbers kunnen ook weer aansluiten  aan de 
sporthal                  sporthal op maandag 8 – 15 – 22 – 29/11 en 6/12 telkens om 
13u00                    13.00 uur 
                                

Crea – Hobby   We komen weer samen op  8/11 en laten onze nieuwe werken 

zien want de lessen zijn weer geweest. 
 

Lijndansen Iedere 55+er kan volledig vrijblijvend komen kennis maken met deze 
zeer gemotiveerde linedance groep op woensdag 3 -10 – 17/11 en 1/12 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  op zaterdag 
6 en 20 november en 4 december. 
 

Kaarten en Gezelschapspelen We komen samen in Boekelheem om 13uoo  
Op dinsdag 9 – 16 – 23 – 30/11 en 7/12 en blijven daar tot 16u30 
 
Bowling  op Dinsdag 16/11 om 14u00 kunnen de bowls weer rollen en gaan we 

de strikes wel tellen.  Iedereen is van harte Welkom in de Buulse Bowling 
 
Met de nieuwe Corona problemen zien wij ons tot onze grote spijt verplicht 
volgende festiviteiten af te lassen Kienen van 17/11 vrijwilligersfeest van 3/12 en 

het Kerstfeest van 14/12..  Deze gaan dus niet door. 

 
                                Tot onze spijt hebben wij afscheid  moeten nemen van 
                                Zuster Francine Jacobs 
                                Laeremans Alfons echtg. Josee Bronckaerts  

 
Een handdruk of een schouderklopje 
Een zwaai van ver, een lief gebaar 

Het zijn zo van die kleine dingen maar groot van waarde voor elkaar 


