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 Nieuwsbrief november 2020 

Van onze voorzitter: 
Beste Leden, 
Sinterklaas en Kerstmis vieren in kleine 
groepjes is bijna het ergste wat men ons als 
ouders, opa’s en oma’s kan aandoen. Juist deze 
momenten geven ons nieuwe energie 
waardoor we er een tijd tegen kunnen. Wij 
worden samen maximaal op de proef gesteld! 
Daarom moeten we proberen onze rug recht te 
houden. Aan de andere kant is er hoop door 
het feit dat er goede werkbare vaccins bijna 
klaar zijn om toegediend te worden. Dat wij als 
eerste aan de beurt zullen zijn geeft weer wat 
gemoedsrust. Lieve mensen, laat je niet uit het 
veld slaan en als je behoefte hebt aan steun of 
hulp maak dat dan kenbaar aan ons: 
Telefoon Huub: 06-51137412 
Telefoon Jos: 06-38969111 
 

Blijf gezond.  Huub Stroeks 

 

Activiteiten 2de half jaar 2020 
➢ Geen kerststukjes maken 
➢ Geen kerstviering >>>>>>>> 

 

Ook het koersballen, biljarten, kaarten en sjoelen 
op woensdagmiddag is stil komen liggen, daar 
d’Ouw School eveneens op non actief is gesteld. 
Komt daar op korte termijn verandering in, dan 
schakelen we de tamtam in. 
 

Activiteiten 2021 
Staan voorlopig nog in de sterren geschreven. 
Zo gauw we weer wat meer mogen en kunnen 
zullen wij u daarover informeren. 
 

 

            Kerst 2020 
 

             Kerst is dit jaar anders......Helaas, 
➢ geen gezamenlijke lunch bij de 

kerstboom,  
➢ geen kerstliedjes zoals afgelopen jaar 

door de kinderen van de basisschool 
werden gezongen. 

Er is zoveel wat dit jaar anders is.  
Toch willen wij, KBO Oerle, samen met Nieuwe 
Levenskracht en Zonnebloem, Kerst dit jaar toch 
een bijzonder tintje geven. Toch samen met u 
vieren. Dit in de vorm van een lekkere attentie.  
Wij samen, als bestuur, zorgen persoonlijk dat 
dit bij u thuis wordt bezorgd en hopen dat u 
hiervan heerlijk gaat genieten. 
 

                                            
 

        Zorg goed voor elkaar en blijf gezond. 
 

 
 

 
 
 
 
 

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. 

 

Bestuur KBO Oerle wenst allen:  

Een Zalige Kerstmis 

Denk eens aan de velen, die alleen thuis zitten. 
Een kaartje of een telefoontje aan familie en kennissen 
is altijd welkom. 

  

 
 
 
Dankzij de bijdrage van velen van jullie hebben we 
via de Rabobank Clubsupportactie een mooi bedrag 
van € 864,21 mogen bijschrijven op onze rekening.  
 

We gaan daar een mooie bestemming aan geven. 

Onze dank daarvoor. 
  

 


