
 

 Belangenvereniging van Senioren   

 Afdeling Oerle             
                  KBO Brabant       

       

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nieuwsbrief augustus 2020 

Wij hebben nu onze eigen website. Zie www.kbo-oerle.nl 
Kijk ook eens op www.kbo-brabant.nl en meldt u aan voor de “Nieuwsbrief ONS 
Actueel”. 
Voor inschrijven activiteiten, foto’s en verdere informatie over onze seniorenvereniging, zowel 
lokaal als voor geheel Brabant. 

Geplande activiteiten 2de half jaar 2020 
Onderstaand een voorlopig overzicht van de activiteiten die we gepland hebben.  
Uiteraard is een en ander afhankelijk van het gegeven, hoe de situatie zich de  
komende tijd ontwikkelt: 

Fietsen : elke dinsdag tot in oktober 
Biljarten : september etc. 
Jaarvergadering : woensdag 16 september (zie bijgaande uitnodiging) 
Blue Stars : donderdag 24 september 
Bloembollen oppotten : donderdag  22 oktober 
Hapjesmiddag: dinsdag 10  november 
Kerststukjes maken :  maandag 14 december 
Kerstviering : vrijdag 18 december 

Hierbij opgemerkt dat de activiteiten, die in d’Ouw School gepland staan, geconfronteerd 
worden met het beperkt toelaten van leden i.v.m. de richtlijnen van de Overheid. 

 

BLUE STARS      
Het optreden van de Blue Stars is verplaatst naar 24 september aanstaande. 
U kunt dan genieten van het optreden van de voorstelling ‘Voor ik het vergeet’ door de Blue Stars. 
Uw gekochte kaartjes zijn uiteraard nog geldig. Binnenkort berichten wij u hoe de organisatie van het 
optreden wordt ingericht. 
Er zijn nog kaartjes beschikbaar.  U kunt kaartjes bestellen bij: 

 Huub Stroeks via 06 51137412 of via zijn mailadres huubstroeks@gmail.com  
 

Kom naar een zeer gezellig optreden! 

 

Corona-tijd 
We waren er helemaal klaar voor. 110 barbecuers, 25 tafels, 25 parasols, partytenten, lekker eten 
en een grote barbecue. 
Gastheren en gastvrouwen die u zouden begeleiden bij een quiz en de barbecue maar……….. 
het weerbericht voorspelde slecht weer met zware regens en onweer.  
In dat geval moeten we u een veilige plaats kunnen bieden. 
Dat was helaas niet mogelijk omdat 110 mensen laten schuilen in het Gildehuis  
een groot Corona risico zou opleveren. 
Jammer maar helaas waar!   De voorzitter 
 
 
Uw bestuur.  
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