
                         

              Olen O.L.Vrouw      November 2022 
 

Hartelijk welkom  aan ons nieuw lid Van Ham Wilma  

Ook een Hartelijk welkom  aan onze nieuwe wijkmeesters 
Peeters Fred – Verbiest Willy – Vleugels Leon                                                                  
 
                           Kaarten we spelen  op dinsdag 8 -15 -22 – 29/11 en 
                           6/12 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 op post op  14/11/2022.  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  
                              3 – 10 – 17 - 24/11  en 01/12 Vertrek aan de kerk om        
13.00       om 1     13u00.   Dames vertrekken  op vrijdag 11/11 en 25/11 
en  ook op 5/08.    En 09/12 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  07 – 14 – 21 – 28/11  en 05/12 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 op  woensdag    9 – 16 – 23 - 30/11 en 07/12 
in Boekelheem.  Begin om 19u00 tot 21u00 Iedereen van harte welkom 
 

Wandelen  doen we  op  5/11  en 19/11  en  3/12 

 steeds samenkomst aan het Boerke om 13u00.  Allen op post 
                                                  



Bowling Strikes gooien doen we dinsdag  15/11 in de Buulse Bowling 

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

Turnen  De lessen zijn  begonnen en doen verder op  maandag   
07 -14 – 21 – 28/11 en 5/12  in de Sporthal telkens vanaf 8u45 tot 9u45. 
Inschrijven bij Hilda Gielis tel:014/216774  
 
Woensdag 16/11 hebben we weer een kien festijn   met ook links en 
rechts naast de roeper een troostprijs. Na het kienen krijgen we ook nog 
een hapje  en koffie of thee .  Dit alles voor de prijs van 5€.   Deuren 
gaan open om 13u00 
 
Nota:  Wanneer je, na inschrijving,  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 geen kienkaart voorzien. 
      
In het cultuurcentrum Zwanenberg te Heist o/d Berg speelt het Vlaams 
muziek Theater “de Tsarewitsch” op vrijdag 3  februari 2023 
Dit voor de prijs van 37 € met busvervoer een toeslag van 18 € 
De aanwezigheid in de zaal van rolwagens is niet mogelijk en iedereen 
zal trappen moeten doen.  Gelieve hiermede rekening te houden 
 
Vrijwilligersfeest op vrijdag 2 december in Boekelheem. Deuren gaan 
open om 13u00 
 
Onze Vrolijke Bende geeft ook een optreden op 7/12 voor Samana. 
We wensen hen veel succes. 
 
                         
                       Tot onze spijt hebben wij afscheid moeten nemen van 
                       Onze medewerkers Helsen Louis en Vermeulen Francine 
                       Ook onze leden   Coeck Germaine gehuwd met  
                       Van  Opstal Piet  en  Leysen Louis zijn Is overleden 
 
 

Toen ik jong was bewonderde ik slimme mensen 
Nu ik ouder ben bewonder ik eerlijke mensen 

 

tel:014/216774

