
                         

              Olen O.L.Vrouw      December 2022 
 

Welkom aan onze nieuwe leden Luyten Hilda en Engelen August 

                                                                 
 
                           Kaarten we spelen  op dinsdag 6 -13 -20 – 27/12 en 
                           3/01/23 in zaal Boekelheem begin 13u tot 17 u en we  
                           spelen Wieze.  Iedereen van harte welkom om te 
spelen                 spelen maar ook  iedereen welkom om  gewoon een 
praatje te doen   praatje te doen bij een koffie of thee of een lekker pintje.  
                           De gezelschap spelers zijn ook weer van de partij.                                                
 

Hobby We zijn weer gezellig samen op post op  12/12/2022.  In 

Boekelheem om 13u30 tot 17u00 een tasje koffie of thee  is er zeker bij.  
Iedereen hartelijk welkom 
            
                             Fietsen We  fietsen  voor iedereen op  Donderdag  

                              8 – 15 – 22 -29/12  en 05/01/23 Vertrek aan de kerk 
om        13.00       om 13u00.   Dames vertrekken  op vrijdag 9/12 en 
25/11 en  ook o    23/12  En 06/01/23 We fietsen met de zon in ons  
                             gezicht   
       
                                                                                                                                      

                               Petanque Iedereen op post  aan de sporthal op                   

sporthal op m         maandag  05 – 12 – 19/12  en 02/01/23 telkens om 
13u00.13               13u00  Liefhebbers en beginners, mannen en  
vouwen                  vrouwen, altijd welkom en nodig om het verlies aan  
.spelers                  spelers  wegens ziekte/overlijden op te vangen en de  
                              groep terug te versterken 
 

Kubb spel is in winterslaap 
 

Lijndansen.  We  dansen in Boekelheem op  woensdag    7 – 14 – 
21/12 en dan gaan we met vakantie tot 11/01/23 en  beginnen om 19u00 
tot 21u00 Iedereen van harte welkom 
 

Wandelen  doen we  op  zaterdag 3/12  en 17/12  en  7/01/23 steeds 
samenkomst aan het Boerke om 13u00.  Allen op post 
                                                  



Bowling Strikes gooien doen we dinsdag  20/12 in de Buulse Bowling 

en starten om 14u00.  Ook sympathisanten  zijn steeds welkom. 
 

Turnen  De lessen zijn  begonnen en we doen verder op  maandag   
05 -12 – 19/12 en doen verder na de kerstvakantie  op 9/01/23   in de 
Sporthal telkens vanaf 8u45 tot 9u45. Inschrijven bij Hilda Gielis 
tel:014/216774       
 
Vrijwilligersfeest op vrijdag 2 december in Boekelheem. Deuren gaan 
open om 13u00. Beginnen doen we om 13u30. 
 
Onze Vrolijke Bende geeft ook een optreden op 7/12 voor Samana. 
We wensen hen veel succes. 
 
 

                        Ke                    Kerstfeest houden we met zijn allen op  
                                                 woensdag 14/12 met een heerlijke menu 
e                                               en een gezellige animatie dit alles voor de 
                                                 prijs van 25 €.  De deuren gaan open om  
                                                11u30 en we beginnen om 12u00. 
 
 
Vanaf 3 januari zullen onze wijkmeesters ook rond komen om de 
lidgelden en sportgelden  op te halen dit  is voor Hoofdlid  28€              
2de lid = 19€ Rusthuisbewoner = 11€ Bijlid  = 5€ en sportzegel = 8€ 
         
             

 
 

Maak van de Kerstdagen een magische tijd 
Vul ze met liefde, plezier en vooral 

Gezelligheid 
 

tel:014/216774

