
                         

              Olen O.L.Vrouw      mei 2022 
 

 
 
                           Kaarten we spelen  op dinsdag 3/5 en dan verder op 
                           10 – 17 – 24 - 31/05 en 7/06 in zaal Boekelheem begin  
                           13 u tot 17 u en we spelen Wieze iedereen die dit graag  
                            doet is van harte welkom. 
 

Hobby We komen samen op maandag 09/05 om 13.30u tot 16.30u. We 

doen wat we graag doen  en  drinken ondertussen  gezellig een tasje 
koffie. 
            
                             Fietsen We  fietsen  voor iedereen op  Donderdag  
                             5 - 12  – 19 – 26/05  en 02/06 Vertrek aan de kerk om        
13.00 uur       o    13.00 uur.  Op donderdag 9/06 is er fietstreffen in  
                            Blauberg en krijgen dan frikadellen met krieken maar 
moeten daarvoor  inschrijven aan 7 € p.p.  Dames vertrekken  op vrijdag 
06/05 en 20/05 en  ook op 10/06 een weekje later wegens Gladiolen. We 
fietsen met de zon in ons gezicht.  Allen op post.                              
                                                                                                                                      

                               Petanque Iedereen op post  aan de sporthal op                   

sporthal op m         maandag 9 – 16 – 23 - 30/05  en 06/06 telkens om 
13u00.13                13.00 uur  Liefhebbers en beginners altijd welkom. 
 

Kubb spel  Vol goede moed  begonnen en doen verder op dinsdag 3 – 

10 – 17 – 24 - 31/05  en 7/06 om 18.00 uur aan de sporthal. Iedereen 
hartelijk welkom ook nieuwe beginners.  

 

Wandelen op donderdag 5 mei regionaal wandelcriterium te Lichtaart. 
Op donderdag 19 mei wandelcriterium te Grobbendonk.  Telkens 
samenkomst aan het Boerke om 13.00 uur.                                                  
 

Lijndansen doen we in Boekelheem op woensdag   4 – 11 – 18 - 
25/05 en 1/06 dansen begint reeds om 19 uur tot 21.00 uur. Iedereen 
van harte welkom. 
 



Bowling Op dinsdag 17/05 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 9 – 16 – 23 - 30/05  en 06/06 maak dan alle 
spieren maar goed los 
  
Kienen.  Woensdag 18 mei gaan we weer hard Kien roepen.  Voor de 
prijs van 5€ hebben we prijs voor 1 – 2 en 3 rijtjes + links en rechts ook 
Na het spel nog een gezellige koffietafel.  Deuren gaan pas open om 
13.00 uur 
 
Ledenfeest.  Woensdag 15 juni komen  wij weer naar Boekelheem voor 
een gezellig samenzijn en een vrolijke animatie en om +/- 16 uur een 
koffietafel dit alles voor 6€ 
 
Gladiolen deze feesten gaan door van 3 tot 6 juni.  Zijn er nog 
mannelijke leden die graag helpen bij de bewaking op de camping,  zij 
kunnen zich melden bij Roger Van Hirtum tel. 014/21.87.38 
 
 
 
                         Tot onze spijt hebben wij afscheid genomen van 
                         Herman Wijnants wed. van Louisa Laenen 
                         Bertha Mertens wed. van Jos Verherstraeten 
                          
                          
 

Afscheid nemen 
Is met zachte vingers 

Wat voorbij is dichtdoen 
En verpakken in de goede 
Gedachten ter herinnering 


