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==  FIETSEN == 

Voor de fietsers onder onze leden hebben we de 
navolgende mededeling: 
 

Wij sluiten dit seizoen af op 6 oktober a.s. met 
een mooie fietstocht waarna  we neerstrijken bij 
Eetcafé De Kers in Oerle voor een smaakvol diner.  
 

Uiteraard kunnen jullie hierna nog deelnemen 
aan de bedevaart naar de Weebosch (zie 
bijgaande flyer) 

Wij hebben nu onze eigen website. Zie 

www.kbo-oerle.nl 
Klik dan eens op “Nieuwsbrief” voor 
de nieuwsbrief van KBO Oerle en “Ons 
Actueel” van KBO Brabant. 
Hier vinden jullie veel interessant nieuws 
zowel lokaal als voor geheel Brabant. 

 

Nieuwsbrief september 2020 

Van het bestuur: 
 
De komende periode gaat KBO Brabant zich 
middels een stevige campagne concentreren op de 
thema’s veiligheid en criminaliteit.  
Het gaat over zaken die mensen hard kan treffen. 
Niet alleen financieel meer ook emotioneel.  
Waar moet u dan aan denken?  
Er voor waken dat mensen niet over uw schouder 
meekijken als u geld gaat pinnen! 
Niet in babbeltrucs trappen die mensen aan de 
deur proberen uit te halen! 
Het voorkomen dat criminelen via e-mails uw 
bankgegevens proberen te achterhalen! 

Via onze eigen website www.kbo-oerle.nl gaan 
we er voor zorgen dat u de voorlichting over deze 
thema’s actief kunt volgen.  
 

Ga naar onze prachtige website en informeer u 
daar over de inhoud van deze campagne. 
 

Houdt het veilig en ……let op elkaar! 

 

Geplande activiteiten 2de half 
jaar 2020 
Onderstaand een voorlopig overzicht van de 
activiteiten die we gepland hebben voor dit jaar:  

• Bedevaart Weebosch: 15 okt. (zie bijlage) 

• Bloembollen oppotten : donderdag  22 okt. 

• Hapjesmiddag: dinsdag 10  november 

• Kerststukjes maken :  maandag 14 december 

• Kerstviering : vrijdag 18 december 
 

Naast deze genoemde activiteiten die gepland staan 
op datum hebben we natuurlijk onze vaste 
activiteiten zoals Fietsen, Biljarten, Kaarten, Sjoelen  
en Koersbal. 
 

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. 

 

==  KOERSBAL  == 

Elke week op  maandagavond en donderdag-
morgen wordt er door een aantal van onze leden 
met veel enthousiasme Koersbal gespeeld. 
 

Zij zouden het erg leuk vinden en waarderen, dat 
er nieuwe aanwas komt om hun groep te 
versterken.  
 

Dus loop gewoon op die tijdstippen eens een 
keertje binnen en neem deel aan een spelletje 
Koersbal, dan zul je zien wat voor leuk spel dit is. 
 

Ook de gezelligheid en het onderling contact 
onder het genot van een kopje koffie is hierbij van 
belang. 
 

Het biljarten, kaarten en sjoelen op 

woensdagmiddag is binnen de coronaregels 
weer van start gegaan.  
Iedereen is dan van harte welkom om een 
spelletje mee te spelen.. 

DENK AAN DE RABOBANK CLUBACTIE, UW STEM IS VOOR ONS VEEL WAARD. 

http://www.kbo-oerle.nl/

