Belangenvereniging van Senioren
Afdeling Oerle

KBO Brabant

Laatste Nieuws oktober 2021
Bridge,
Van diverse zijde heeft het bestuur vernomen dat er onder de leden belangstelling bestaat om te leren bridgen.
Vóór wij verdere stappen ondernemen voor wat betreft een cursusleider, locatie en tijdstip willen wij graag
weten hoeveel van onze leden interesse hebben om dit mooie spel te leren. Hoe groter de deelname hoe
goedkoper en gezelliger dat het per deelnemer wordt.
Ook willen we graag weten of er leden zijn die al kunnen bridgen maar graag een opfriscursus willen doen.

Bridge: 'verslavend' leuk!
Misschien heb je wel eens van vrienden, kennissen gehoord dat ze bridgen of heb je zelf
weleens overwogen om te gaan bridgen. Maar wat is dat nu precies, ‘bridge’?
Bridge is een boeiend en uitdagend kaartspel dat je samen met een partner speelt. Bridge
wordt vaak gespeeld op een club, maar het kan ook thuis met vrienden. Of op vakantie,
want bridge is over de hele wereld populair.
Een cursus bestaat in de regel uit tien tot vijftien lessen van ongeveer 2,5 uur. Zo mogelijk starten we nog
vóór het einde van het jaar maar anders meteen na Nieuwjaar .
Daarom nu onze vraag:
Wie wil deze cursus voor beginners volgen? en
Wie wil eventueel een opfriscursus volgen?.
Stuur even een mailtje vòòr 20 oktober a.s. naar: jfavanharen@onsbrabantnet.nl of gooi een briefje in de bus
bij Jos van Haren op Welle 32.
Vermeldt uw naam en adres en geef aan voor welke cursus u interesse heeft.

=======================================================================
Bedevaart Weebosch / Fietsen
Onjuiste informatie in onze Nieuwsbrief van oktober 2021
Het blijkt dat er in de Weebosch geen enkele horecagelegenheid meer is, die de bedevaartgangers /fietsers kan
voorzien van een kopje soep met een broodje.
Nu hebben onze voormannen van de fietsers de moeite genomen om in de omgeving te gaan zoeken naar een
ander horecabedrijf en dat is gelukt.
Het programma van die dag is nu als volgt gewijzigd:
De fietsers gaan na de kerkdienst naar De Negende Zaeligheyt in Bergeyk, waar men kan lunchen. Daarna gaan
de fietsers in overleg en afhankelijk van het weer hun fietstocht naar Oerle afsluiten. De kosten voor de lunch
zijn voor eigen rekening met een bijdrage van de club van € 5,=
Diegenen, die op eigen gelegenheid met de auto gaan kunnen hier ook aan deel nemen.
Hiermede komt het etentje bij Eetcafé De Kers te vervallen.
Aanmelden is verplicht via onderstaand strookje.

Bedevaart Weebosch / fietstocht 14 oktober 2021
Inleveren voor 10 oktober bij Huub Stroeks, Oude Kerkstraat 8, Oerle
O Ik ga mee fietsen en en lunchen. ===== O Ik ga zelf met de auto en wil ook graag lunchen,
Aankruisen, wat van toepassing is.
Aantal personen: ………….
Naam ……………………………………………

Adres……………………………………………..

