
                Olen O.L.Vrouw        Maart 2023 
 
 

Welkom aan onze nieuwe leden Van Springel Ludo                                      

                                            Jos en Lisette Laenen-Van Lommel 
                                            Van Gorp Josee 
                                                                 
                           Kaarten we spelen  op dinsdag  7 -14 – 21 – 28/03 
                           en 04/04 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  13/03.  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 - 30/03  en 06/04 Vertrek aan de kerk om  
13U00                  13u00  Iedereen van harte welkom zeker onze nieuwe   
      L                     leden. De dames starten bij zonnig weer  vrijdag 7/04 
                                                                                                                                      

                               Petanque Iedereen op post  aan de sporthal op                   

sporthal op m         maandag 13 – 20 – 27/03  en 03/04 telkens om 
13u00.13               13u00  Liefhebbers en beginners,  mannen en                                                                
v                             vrouwen  om onze groep te versterken  
               

Kubb spel is uit winterslaap en starten terug op dinsdag 4/04 om 18 

uur aan de sporthal. 
 

                             Lijndansen  doen we in Boekelheem op 

woensdag                 woensdag   8 – 15 – 22 - 29/03  en 4/04  en  
beginnen we             we beginnen om 19u00 tot 21u00 Iedereen van                         
                                 Van harte welkom. 
 

Wandelen  doen we  op  zaterdag 18/03  Regionale wandeldag te 
Retie op 4/04 steeds samenkomst aan het Boerke om 13u00.  Allen op 
post 
                                                  

Bowling Strikes gooien doen we dinsdag  21/03 in de Buulse Bowling 
en starten om 14u00.  Ook sympathisanten  zijn steeds welkom. 



 

Turnen  De lessen  op  maandag zijn 13 – 20 - 27/03 en 03/04   in de 
Sporthal telkens vanaf 8u45 tot 9u45. Inschrijven bij Hilda Gielis 
tel:014/216774        
 
Op dinsdag 14/03 is er in café Boekelheem ook een computerhoekje 
van 13u00 tot 15u00 waar je vragen kan stellen over het gebruik of 
problemen met  computer, laptop, smartphones enz geheel vrijblijvend. 
 
Vrijdag 17 Maart  rijden we naar Brussel voor de opname van het 
gekende  TV programma  Blokken. Vertrek met de bus om stipt  12u30 
aan de sporthal en terug thuis +/- 19u00 
 
Kienen woensdag 22 maart  iedereen van harte welkom in Boekelheem 
voor de prijs van 6€ geluk is er voor 1 -2 en 3 rijtjes links en rechts 
worden ook niet vergeten en  de deuren gaan open om 13u00 
 
                                                Paasfeest op woensdag 12 april nu          
                                                reeds inschrijven aan 7 €  Meer hierover 
                                                in volgend maandbladje. 
        
    
 
Onze vrolijke bende was afwezig op het ledenfeest van 22 februari.  Zij 

hadden toen een optreden in Vorselaar.  
 

                    Tot onze spijt hebben wij afscheid genomen van ons lid 
                            Matheussen Remy levensgezel van  
                            Paula Raeymaekers   

 
 
 

Ik hoef niet geliefd te zijn 
Bij alle mensen 

Wat voor mij belangrijker is, 
Is geliefd te zijn bij de juiste mensen 

tel:014/216774

