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Nieuwsbrief januari 2023 

Beste leden KBO-Oerle. 

Te laat voor de nieuwjaarswensen maar toch 

willen wij jullie allemaal alsnog veel gezondheid 

toewensen. 

Het jaar 2023 is al weer enkele weken oud, wij 

zijn dus volop aan het werk om voor het 

komende jaar al onze goede voornemens op 

een rijtje te zetten en ten uitvoer te brengen. Dit 

doen wij in een voorlopige samenstelling, zoals 

wij reeds in ons schrijven van 14 december jl. 

hebben vermeld. 

Dat betekent, dat wij volop bezig zijn om de 

stukken voor de jaarvergadering in orde te 

brengen en wat dit jaar extra op ons pad komt: 

Het begin van het 60-jarige jubileumjaar met 

een heel mooi feest in april. Uiteraard krijgen 

jullie t.z.t. daarover de nodige informatie. 

Verderop in deze brief staan een paar data 

vermeld, dus noteer deze vast op jullie kalender. 

Wij rekenen bij beide activiteiten op een goede 

opkomst. 

Tevens wordt er gewerkt aan een 

activiteitenkalender voor het komende jaar. 

Mochten er onder jullie nog speciale wensen 

zijn, laat het ons weten. Misschien kunnen we 

daar het komende jaar al iets mee en anders het 

volgende jaar. Schroom niet en laat iets van je 

horen. 

Het bestuur 

 

Muntjes ophalen in  d’Ouw School + meer: 

Even ter herinnering: Deze muntjes kunnen 
door jullie opgehaald worden op de laatste 
woensdag van de maand in d’Ouw School 
tussen 13.30 en 14.30 uur.  
 

Misschien ook een mooie gelegenheid om 
kennis te maken meet de wekelijkse 
activiteiten, die de KBO daar organiseert: 
Kaarten, biljarten, bridge, diverse spelen. 
 

Nieuwe deelnemers zijn altijd van harte 
welkom. 
 

 

Informatie 

Kijk eens op de website www.kbo-
brabant.nl, Onder de kop “dit doen we / 
ons voordeel voor leden” vinden jullie 
diverse aanbiedingen die jullie voordeel op 
leveren, zoals de teruggave van de 
contributie ( €25,-) bij een aanvullende 
verzekering bij VGZ of CZ. 
 

Kijk ook eens op onze vernieuwede website 
www.kbo-oerle.nl. Hier vindt u veel 
informatie en links naar diverse 
interessante websites. 
 

Reeds vastliggende data voor geplande 

activiteiten: 

Dinsdag 28 februari:  
bezoek aan het Philipsmuseum in 
Eindhoven, zie bijgaande flyer. 
 
Woensdag 22 maart, namiddag: 
Jaarvergadering  
De gebruikelijke activiteit en diner daarna 
worden verplaatst naar: 
 
Woensdag 12 april namiddag:  

60-jarig jubileumbijeenkomst.  
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