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Cabaret gebracht door:  The Blue Stars Son 
 

Velen van jullie hebben op 11 okt. vorig jaar al kunnen genieten van dit 
cabaretgezelschap. 
Ook zijn er nog velen, die dit gemist hebben en later hoorden hoe geweldig 
die avond was. 
Een goed bericht voor allen: 
Voor hen, die het gemist hebben en voor hen, die nog wel een keer een 
avondje willen genieten:  

Er komt een herkansing: 
 
 

Donderdag 9 april 2020,  20.15 uur 

Theater De Schalm in Veldhoven 
Het nieuwe theaterprogramma “Voor ik het vergeet” heeft een hoog “dat 

weet ik nog goed”-gehalte. Het publiek wordt vermaakt met hilarische scènes 

en conferences, afgewisseld met prachtige muziek en liedjes van toen en nu. 
=============== 

 

Normaal verloopt de kaartverkoop via internet of via de kassa van De Schalm, maar wij hebben als 
bestuur van KBO Oerle georganiseerd, dat u ook via ons een kaartje kunt kopen en wel als volgt: 
 

U vult onderstaand strookje in waarin u ons machtigt om € 17,50 p.p. via een automatische incasso  
te innen. Uw opgave graag vóór 9 maart a.s. De incasso zal plaats vinden enkele dagen vóór 9 april. 
 

Ook zullen er leden zijn, die ’s-avonds niet meer van huis gaan en/of geen vervoer hebben. Voor hen 
hebben wij een speciale aanbieding: 
Tegen een bescheiden vergoeding van € 2,= per persoon wordt u opgehaald en weer thuisgebracht. 
Deze vergoeding rechtstreeks te betalen aan de chauffeur voor benzine en parkeerkosten. 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Cabaret The Blue Stars, 9 april 2020 in De Schalm 
 

Inleveren vóór 9 maart 2020 bij Huub Stroeks, Oude Kerkstraat 8, Oerle 
 
Naam …………………………………………… Adres……………………………………………………Tel.:………………………………… 

neemt met ......... perso(o)n(en) deel aan deze cabaretvoorstelling en geeft toestemming om € 17,50 per 

persoon via een automatische incasso te innen.  

Wij willen graag met ……….. perso(o)n(en)  opgehaald en thuisgebracht worden voor € 2,= p.p. 

 

Handtekening 

“Voor ik het vergeet” 


