
                         

              Olen O.L.Vrouw      Oktober 2022 
 

Hartelijk welkom  aan onze nieuwe leden  Bosch Vera  en 

                                    Van de Poel Rita                                                                     

 
 
                           Kaarten we spelen  op dinsdag 4 -11 -18 – 25/10 
                           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  12/10/2022.  In Boekelheem om 13u30 

tot 17u00 een tasje koffie of thee  is er zeker bij. 
            
                             Fietsen We  fietsen  voor iedereen op  Donderdag  
                              6 – 13 – 20 - 27/10  en 03/11 Vertrek aan de kerk om        
13.00       om 1     13u00.   Dames vertrekken  op vrijdag 14/10 en 28/10 
en  ook op 5/08.    En 11/11 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  10 – 17 – 24 – 31/10  en 07/11 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  Vol goede moed  doen we verder  op dinsdag 4 – 11  – 18 

- 25/10  om 18u00  aan de sporthal. Iedereen hartelijk welkom ook 
nieuwe beginners.  
 

Lijndansen. Van de vakantie hebben we genoten en kunnen  weer 
verder met het dansen op  woensdag  5 – 19 – 26/10 en 2/11 in 
Boekelheem.  Begin om 19u00 tot 21u00 Iedereen van harte welkom 
Op 12/10 is het geen dansen. 
 



Wandelen  We  starten  met het wandelcriterium op 6/10 te Tielen   

Samenkomst aan het Boerke om 13u00.  Ook ons wandelseizoen begint 
op  8/10  en 22/10  en  5/11 steeds samenkomst aan het Boerke om 
13u00.  Allen op post 
                                                  

Bowling Strikes gooien doen we dinsdag  18/10 in de Buulse Bowling 

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

Turnen  De lessen zijn  begonnen en doen verder op  maandag   
10 -17 – 24 – 31/10 en 7/11  in de Sporthal telkens vanaf 8u50 tot 9u50. 
Inschrijven bij Hilda Gielis tel:014/216774  
 
Woensdag 19/10 hebben we weer een ledenfeest dit maal met onze 
eigen “vrolijke bende”  met een hapje  en koffie of thee erbij.  Dit alles 
voor de prijs van 6€.   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. 
      

Regioquiz op dinsdag 22/11 te Retie is er een Okra quiz in team van 4 

spelers over algemene kennis. Gelieve bij interesse je naam door te 
geven aan het bestuur zodat er mogelijk een team kan ingeschreven 
worden. 
 
SAMANA houd haar jaarlijkse opendeur dag op 5 en 6/11 van 13u00 tot 
18u00 met een mooie tentoonstelling.  Ook nog wat te verkrijgen voor de 
hongerige  o.a. pannenkoeken, vlaai, croque’s…… Allen ook daarheen. 
 
                         
                       Tot onze spijt hebben wij afscheid moeten nemen van 
                       Onze medewerker Verbiest Roger gehuwd. met Verbiest 
                       Jozefina 
 
 
 

                Herfst, het seizoen waarbij de bomen 
Hun jas uitdoen 

En wij die van ons dicht toe zullen doen 

tel:014/216774

