
                Olen O.L.Vrouw        Februari 2023 
 
 

Welkom aan ons nieuw lid De Smedt Robert 

                                                                 
                           Kaarten we spelen  op dinsdag  7 -14 – 21 – 28/02 
                           en 07/03 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  13/02.  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  
                             9 -16 - 23/02  en 02/03 Vertrek aan de kerk om  13U00                                                             
                             Iedereen van harte welkom.  
       
                                                                                                                                      

                               Petanque Iedereen op post  aan de sporthal op                   
sporthal op m         maandag 13 – 20 – 27/02  en 06/03 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   8 – 15/02  en 1/03  en  beginnen  
                                  om 19u00 tot 21u00 Iedereen van harte welkom 
 

Wandelen  doen we  op  zaterdag 18/02  en 4/03 steeds samenkomst 
aan het Boerke om 13u00.  Allen op post 
                                                  

Bowling Strikes gooien doen we dinsdag  21/02 in de Buulse Bowling 
en starten om 14u00.  Ook sympathisanten  zijn steeds welkom. 
 

Turnen  De lessen zijn  begonnen en we doen verder op  maandag   

13 – 27/02 en 06/03   in de Sporthal telkens vanaf 8u45 tot 9u45. 
Inschrijven bij Hilda Gielis tel:014/216774       
 

tel:014/216774


Ledenfeest  Woensdag 22 februari gaan de deuren weer open om 

13u00 in Boekelheem voor ons feest dit voor de prijs van 7€.  We 
beginnen met een korte infosessie over valpreventie.  Vallen, voor vele 
leden het zwarte beest en best te voorkomen.   We maken er nadien  
nog een gezellige muziek namiddag van.   
 
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. 
 
Vrijdag 17 Maart  rijden we naar Brussel voor de opname van het 
gekende  TV programma  Blokken de prijs voor deze reis is 15 €. 
Vertrek met de bus om 12u30 aan de sporthal en terug thuis +/- 19u00  
 
Dinsdag 2 mei  om 14u00 in Cultuurhuis de Warande te Turnhout zijn  
“de Operetteparels” gebracht door 6 solisten van het Vlaams Muziek 
Theater, een orkest met 15 musici en enkele balletdansers.  Hiervoor wel 
inschrijven aan 37€ zonder vervoer  De aanwezigheid van rolwagens 
is niet meer mogelijk. Iedereen moet een paar trappen doen. 
  
         
                   Tot onze spijt hebben wij afscheid moeten nemen van 
                           Onze  leden  Moeykens Jenny  wed. Perseyn Julien  
                                                 Mertens Jozef ( de koster) wed Gusta                                                  
                                                Smolders                                                                                                    
                                                Hendrickx Julia wed. van Michiels Frans 
 
 
  

Vandaag gaan we de wereld kleuren 
Want we vinden haar toch een beetje grauw 

Onze leden willen we dan wat opbeuren 
Met blauw, groen, en geel tegen deze kou 

    

 
                

http://www.bergheem.be/

