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Nieuwsbrief augustus 2021

Beste leden,
Na een zeer natte eerste helft van juli is eindelijk
het weer omgeslagen naar een niveau dat zomer
genoemd kan worden. Dat de natuur zich weinig
aantrekt van dijken, uiterwaarden en andere
obstakels, hebben we helaas kunnen zien bij de
recente watersnood in Limburg, België en
Duitsland. Op het ene moment heb je alles en op
het andere moment heb je als inwoner van het
stroomgebied van de Maas niets meer. Geen huis
en haard, alleen maar modder en geen dak meer
boven je hoofd. Hartverwarmend is het om te
zien dat mensen elkaar, ondanks deze grote
tegenslag, gaan helpen om er weer bovenop te
komen. Dat mensen krachtig en flexibel zijn om
uit grote narigheid te komen heeft de
geschiedenis inmiddels bewezen. Wij hebben het
geluk dat we vooralsnog samen mogen genieten
van het goede des levens. Het programma dat u
in deze nieuwsbrief leest is daar de vertaling van.
Een perspectief van gezellig samen zijn en
genieten van elkaars aanwezigheid. Dat is
eigenlijk waar het allemaal om draait.
Blijf gezond!
Namens uw bestuur
Huub Stroeks

KBO Brabant

Activiteiten 2de helft 2021
Op onze bestuursvergadering van medio juli
hebben we besloten de navolgende
activiteiten te organiseren. Dit alles echter
onder het voorbehoud dat de overheid ons
geen nieuwe beperkingen op legt.
Zet het alvast op je kalender:

Wo. 18 aug. Barbecue op Gildeterrein
Di. 21 sept. Uitje naar Beekse Bergen
Wo. 20 okt. Jaarvergadering en meer
Wo. 10 nov. Vullen manden met
bloembollen
Wo. 8 dec. Kerststukjes maken
Vrij. 17 dec. Kerstviering
Data en locaties zijn nog onder voorbehoud.

Bezorging van de ‘ONS” met flyers
Het in ontvangst nemen van 210 tijdschriften
met bijbehorende bijlages en bezorging bij
onze bezorgers is vele jaren op uitstekende
wijze geregeld door Jan van Oort.
Na onze oproep in de nieuwsbrief van mei
hebben zich 2 personen gemeld bij het bestuur
om deze taak over te nemen.
Dit zijn Theo Snelders en Petra Tops. Zij hebben
samen de taak van Jan overgenomen.

Ter informatie:

Jan bedankt voor jouw inzet de afgelopen jaren.

Het gratis kopje koffie, dat de afgelopen weken
u door KBO Oerle in d’Ouw School is
aangeboden, eindigt op 1 augustus a.s. Daarna
betaalt uzelf weer voor alle consumpties.

Petra en Theo bedankt voor jullie
bereidwilligheid en succes de komende jaren.

VGZ verzekering via KBO Brabant
Ieder lid dat via KBO Brabant bij de VGZ
verzekerd is heeft recht op 6 extra
fysiobehandelingen. U moet dat zelf checken bij
de verzekeraar.

Waar vind ik de nodige informatie?

www.kbo-oerle.nl
www.kbo-brabant.nl
Hier is voor u veel interessante informatie te
vinden.

