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Hip Hip Hoera aan onze Eeuwelingen 
Maria Gusta Janssens, WZC De Notelaar werd 101 op 18/02/2022. 

    Zij is reeds Okra lid sinds 01/01/1979 

Bertha Mertens, Vierhuizen 12 werd 100 op 23/02/2022 
    Zij is reeds Okra lid sinds 01/11/1980 

Proficiat aan de jarigen 

Welkom aan onze nieuwe leden: 
De Busser Suzy – Janssens Hugo – Danny De Becker 
 
Na lang stil zitten wegens Corona beginnen we weer vol goesting  met 
onze activiteiten. 
 
                           Kaarten we beginnen op dinsdag 8/3 en dan verder op 
                           15 – 22 – 29/03 en 5/04 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 willen weer samen komen op maandag 14/03 om 13.30u tot 

16.30u en leggen  dan onze nieuwe werken voor ondertussen drinken 
we gezellig een tasje koffie. 
            
                             Fietsen We  fietsen  voor iedereen op  Donderdag  
                             3 - 10  – 17 – 24 - 31/03 en 7/04 Vertrek aan de kerk 
om 13.00 uur       om  13.00 uur.  Dames vertrekken  op vrijdag 11/03 en 
25/03                    25/03 en ook op 8/04 bij mooi weer.  Allen op post.                              
                                                                                                                                      

                               Petanque Iedereen op post  aan de sporthal op                   
sporthal op m         maandag 7 – 14 – 21 – 28/03 en 4/04 telkens om 
13u00.13                13.00 uur  Liefhebbers en beginners altijd welkom. 
 

Kubb spel We hebben lang genoeg stil gezeten en beginnen nu vol 
goede moed op dinsdag 29/03 en 5/04 om 17.30 uur aan de sporthal. 
Iedereen hartelijk welkom ook nieuw beginners. 
 

Zie ook achteraan 



Wandelen Met onze beste wandelschoenen aan kunnen we er weer 

tegen aan  op zaterdag  5/03 en 19/03 vertrek aan het Boerke om 13.00 
uur.  Op dinsdag 5/04 is het regionale wandelcriterium te Retie 
 

Lijndansen doen we in Boekelheem op woendag 2 -9 -16 – 23 -30/03 

en dan 20/04 dansen begint reeds om 18.15 uur tot 21.00 uur. Iedereen 
van harte welkom. 
 

Bowling Op dinsdag 15/03 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 7 – 14 – 21 – 28/03 en 25/04 maak de buikspieren 
weer los.   
 

Kienen Iedereen kan weer hard Kien roepen met 1 of 2 of 3 volle rijtjes 
En dit op woensdag 16/03 tegen de prijs van 5€ in Boekelheem de 
deuren gaan pas open om 13.00 uur 
 

Dinsdag 10 mei om 14.00 uur in  De Warande te Turnhout optreden 

van “De Operetteparels” de mooiste operettemelodieën en evergreens 
worden door 6 solisten gebracht.  We kunnen nu reeds inschrijven voor 
de prijs van 30€ p.p. 

               
 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 dit alles voor de prijs van 6 €        
                         Deuren van Boekelheem gaan pas open om 13.00 uur 
 
                         Tot onze spijt hebben wij afscheid  genomen van 
                         Appels Josée echtg. van Heylen Dennis 
 
 
 

Gemis kun je niet met woorden omschrijven 
Je kunt het enkel voelen met je hart 

En het doet verdomd veel pijn 


