
                         

                   Olen O.L.Vrouw      april 2022  
 

 

Welkom aan onze nieuwe leden: 
Nuyts Christiane – Vanistendael Maria – Vanistendael Marie-Josee – 
Heidi Van Dingenen – Hilde Van Dingenen – Raeymaeckers Godelieve 
 
 
                           Kaarten we spelen  op dinsdag 5/4 en dan verder op 
                           12 – 19 – 26/04 en 3/05 in zaal Boekelheem begin om  
                           13 u tot 17 u en we spelen Wieze iedereen die dit graag  
                            doet is van harte welkom. 
 

Hobby We komen samen op maandag 11/04 om 13.30u tot 16.30u en 

zijn dan gewapend met een schaar om papier te knippen zodat we nog 
een paasstukje kunnen maken.  Ook leggen wij dan onze nieuwe werken 
voor en  drinken we gezellig een tasje koffie. 
            
                             Fietsen We  fietsen  voor iedereen op  Donderdag  
                             7 - 14  – 21 – 28/04  en 5/05 Vertrek aan de kerk om 
13.00 uur       o    13.00 uur.  Dames vertrekken  op vrijdag 08/04 en 
25/03                    22/04 en ook op 6/05 bij mooi weer.  Allen op post.                              
                                                                                                                                      

                               Petanque Iedereen op post  aan de sporthal op                   
sporthal op m         maandag 11 – 18 – 25/04  en 2/05 telkens om 
13u00.13                13.00 uur  Liefhebbers en beginners altijd welkom. 
 

Kubb spel We hebben lang genoeg stil gezeten en zijn vol goede 
moed  begonnen en doen verder op dinsdag 5 – 12 – 19 – 26/04  en 
3/05 om 18.00 uur aan de sporthal. Iedereen hartelijk welkom ook nieuw 
beginners. 

 

Wandelen  Op dinsdag 5/04 is het regionale wandeldag  te Retie en  
op dinsdag 5/05  te Lichtaart. Vertrek aan het Boerke om 13.00 uur. 
Extra wandeldag op zaterdag 30/04 met koffietafel in Lichtaart.  We 
vertrekken om 10u30 aan het Boerke en rijden naar de Ark van Noë.  Er 
worden daar 2 wandelingen gedaan van +/- 4 à 5 km. Met om 12.00 uur 
belegde broodjes en 2 tassen koffie of thee voor de prijs van 15 € wel 
graag inschrijven vooraf.                                                   



 
 

Lijndansen doen we in Boekelheem op woensdag   20 – 27/04 en 4/05 
dansen begint reeds om 19 uur tot 21.00 uur. Iedereen van harte 
welkom. 
 

Bowling Op dinsdag 19/04 gaan we in de Buulse Bowling weer veel 
strikes gooien en we beginnen om 14.00 uur met heel veel leute en een 
blij weerzien. 
 

Turnen Iedere maandag is het turnen in de sporthal van 8.45 uur tot 

9.45 uur dat is dan op  25/04  en 2/05 maak de buikspieren weer los.    

               
 Woensdag 13/04 houden wij ons Paasfeest 
                      Een gezellig samen zijn na veel ellende zal ons allen 
deugd doen      goed doen en we gaan genieten van de verzorgde 
onspanning       ontspanning en lekker eten.        
                         Deuren van Boekelheem gaan pas open om 13.00 uur 
 
Goede Vrijdag op 15/04 is er in onze kerk een kruisweg om 15.00 uur. 
 
Week van de zorg van 18/04 tot 24/04 dan zetten wij graag onze WZC 
bewoners en de langdurig zieken in de bloemetjes evenals  alle leden 
boven de  90 jaar. 
 
                         Tot onze spijt hebben wij afscheid genomen van 
                         Peeters Frans  levenspartner van Francine Van Houdt 
                          
 
 
 

Hoe ouder ik word, hoe meer ik besef 
Dat de dingen in het leven, die niets kosten 

Het meest waardevol zijn 
VRIENDSCHAP 


