
                         

              Olen O.L.Vrouw      september 2022 
 

Hartelijk welkom  aan ons nieuw lid Wens Denise 

 
 
                           Kaarten we spelen  op dinsdag 6 -13 -20 – 27/09 
                           en 4/10  in zaal Boekelheem begin 13u tot 17 u en we  
                           spelen Wieze iedereen van harte welkom om te spelen  
                           ook iedereen welkom om  gewoon een praatje te doen 
                           met koffie of thee of een lekker pintje.                                                   
l                            
 

Hobby We beginnen weer op 12/09/2022.   
            
                             Fietsen We  fietsen  voor iedereen op  Donderdag  
                              8– 15 – 22 - 29/09  en 06/10 Vertrek aan de kerk om        
13.00       om 1     13u00.   Dames vertrekken  op vrijdag 16/09 en 30/09 
en  ook op 5/08.    En 14/10 We fietsen met de zon in ons gezicht.  Allen                   
op post.                 op post .         
                                                                                                                                      

                               Petanque Iedereen op post  aan de sporthal op                   
sporthal op m         maandag  12 – 19 – 26/09  en 03/10 telkens om 
13u00.13                13u00  Liefhebbers en beginners altijd welkom 
. 

Kubb spel  Vol goede moed  beginnen we op dinsdag 6 – 13  – 20 - 

27/09  en 4/10 om 18u30  aan de sporthal. Iedereen hartelijk welkom ook 
nieuwe beginners.  
 

Lijndansen.  Allemaal van de vakantie genoten dan kunnen we er 

weer tegenaan en beginnen op woensdag  14 – 21 – 28/09 en 5/10 in 
Boekelheem.  Begin om 19u00 tot 21u00 Iedereen van harte welkom 
 
 

Wandelen  De groep is nog met vakantie tot oktober.  Dan  starten we 
met het wandelcriterium op 6/10 te Tielen.  Samenkomst aan het Boerke 
om 13u00.  Allen op post. 
                                                  

Bowling Strikes gooien doen we dinsdag  20/09 in de Buulse Bowling 
en starten om 14u00. 



 

Turnen  De lessen kunnen terug beginnen op mandag  26/09 en 3/10 
in de Sporthal telkens vanaf 9u00 tot 9u50. Inschrijven bij 
Hilda Gielis tel:014/216774 
 

Dagreis was een zeer geslaagde en goed georganiseerde reis. 

 
Kienen: met veel plezier gaan we dit doen op woensdag 21 september 
tegen de prijs van 5€.  Deuren gaan open om 13u00 
 
Nota:  Wanneer je niet aanwezig kan zijn bij het ledenfeest of een kien 
namiddag  gelieve dan te verwittigen ofwel bij Maria Horemans  of bij uw 
wijkmeester(es) voor zondagavond.  Later is geen terugbetaling meer 
mogelijk. Bij afwezigheid worden er ook geen tombola lotje of bij het 
kienen een kienkaart voorzien. 
 
Dankfeest Gladiolen voor iedereen die heeft geholpen  bij dit feest 
wordt vriendelijk uitgenodigd op donderdag 22/09 in Boekelheem voor 
een BBQ-hapje, drankje en een brok humor vanaf 19u30. 
                         

Hapjesdag 2 oktober niet vergeten We vragen ook aan onze 

leden om reclame te maken voor deze dag.  Er is een grote keuze om te 
eten en te drinken en maak er een gezellige dag van.  Begin om 11u30 
tot 17u30. Flyers zijn ingesloten in het Okra magazine. 
 
 
             

Als je niet altijd alles wilt hebben wat een ander heeft 
Dan ben je in het bezit van het mooiste dat bestaat… 

Tevredenheid 

tel:014/216774

