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Gelukkig Nieuwjaar 
                                                                 
                           Kaarten we spelen  op dinsdag  10 -17 – 24 – 31/01 
                           en 07/02 in zaal Boekelheem  en beginnen om 13u tot          
17 u en we         17u en spelen Wieze.  Iedereen van harte welkom ook                                   
te spele              voor een gezellig samen zijn met een pintje -  koffie/thee    
                           De gezelschap spelers zijn ook weer van de partij. 
                                                

Hobby We zijn weer gezellig samen op post op  9/01.  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  
                              12 – 19 -26/01  en 02/02 Vertrek aan de kerk om                                                               
                             13u00 Iedereen van harte welkom.  
       
                                                                                                                                      

                               Petanque Iedereen op post  aan de sporthal op                   
sporthal op m         maandag 16 – 23 – 30/01  en 06/02 telkens om 
13u00.13               13u00  Liefhebbers en beginners,  mannen en                                                                
v                             vrouwen  om onze groep te versterken  
               

Kubb spel is in winterslaap 
 

                             Lijndansen  doen we in Boekelheem op 
woensdag                 woensdag   11 – 18 – 25/01 en 1/02  en  beginnen  
                                  om 19u00 tot 21u00 Iedereen van harte welkom 
 

Wandelen  doen we  op  zaterdag  21/01  en  4/02 steeds samenkomst 

aan het Boerke om 13u00.  Allen op post 
                                                  

Bowling Strikes gooien doen we dinsdag  17/01 in de Buulse Bowling 
en starten om 14u00.  Ook sympathisanten  zijn steeds welkom. 
 

Turnen  De lessen zijn  begonnen en we doen verder op  maandag   
16 – 23 – 30/01 en 06/02   in de Sporthal telkens vanaf 8u45 tot 9u45. 
Inschrijven bij Hilda Gielis tel:014/216774       

tel:014/216774


 

Kienen Woensdag 25 januari gaan de deuren weer open om 13u00 in 
Boekelheem voor onze kien namiddag voor de prijs van 6€  
 
Op het Kerstfeest werd 398€ rond gehaald voor de actie “Welzijnszorg” 
en zoals afgesproken is dit vanuit de okra kas verdubbeld naar 800 € en 
doorgestort.  Wij danken de gulle leden in naam van hen die het met 
minder moeten stellen. 
 
Zaterdag 25 februari speelt de “toneelgroep Bergheem” een toneel  
“Happy Birthday” een blijspel van Marc Camoletti voor de prijs van 5€ 
met inbegrip van een stuk taart na de voorstelling.  De voorstelling start  
14u00 in de bovenzaal van Bergom vlak naast de kerk.  De deuren 
gaan open om 13u00. 
Er zijn ook avondvoorstellingen op 17-18-24/02 en op 3-4/03 aan de prijs 
van 10€ hiervoor reserveren via www.bergheem.be 
 
Zondag 5 maart viert Patrick De Deken die ons fijn amuseerde op het 
kerstfeest 20 jaar op de planken als zanger/muzikant met een dans- en 
show namiddag in het Cultureel Centrum De Kaeckelaat te Schoten voor 
de prijs van 12€. Deuren open om 13u00. 
         
         
                   Tot onze spijt hebben wij afscheid moeten nemen van 
                           Ons lid Michel Vanvelthoven gehuwd met  
                                                 Christiane Vermeyen                           
                         
 
 
  
  Vanaf 10 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€ 
       
    

Wij wensen jullie allen een nieuw jaar 
bruisend en sprankelend, 
stalend en schitterend, 

gezond en gelukkig, 

zorgeloos en een prachtig 2023 

http://www.bergheem.be/

