Agenda 2020
Maandag

16 Maart

20.30 uur Kienen

Maandag
Maandag

06 April
13 April

20.30 uur Kienen
10.30uur Paaseieren zoeken

Maandag

18 Mei

20.30 uur Kienen

Vrijdag

27 maart

19.00 uur Jeugd darten

Het Korennieuws
Maart 2020

Ivm competitieverplichtingen van onze dartteams kan er op
de volgende avonden niet gekaart worden in ons buurthuis:

Donderdag 26 maart

Donderdag 16 april
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We hebben de datum voor de start van een nieuwe activiteit
voor de jeugd vastgesteld! Op vrijdag 27 maart gaan we met
onze jeugd vanaf 10 jaar darten. Bij gebleken belangstelling
willen we dit maandelijks gaan doen.
Aan deze activiteit zijn geen kosten verbonden. De avonden
zullen onder begeleiding staan van de darters die ook competitie gooien bij de Kempische Darts Organisatie. Deze zullen uitleg en eventueel tips geven over de verschillende speltypes en werphoudingen.

Beste Buurtgenoten,

Carnaval is weer achter de rug, de voorjaarsvakantie is
afgelopen. Voor de liefhebbers is carnaval een mooi
feest geweest. Anderen gingen op wintersport of bleven gezellig thuis.
De februaristormen hebben we allemaal doorstaan en
onze tuinen doen goed beregend hun best om zo snel
mogelijk groen te worden. Het Corona virus beheerst
de nieuwspagina’s. Wij blijven ons best doen om onze
buurt op een andere manier een kleurtje te geven.

Indien iedereen hier enthousiast van wordt, willen we uiteraard ook een competitie op gaan zetten en eventueel een
toernooi organiseren.
Per lid mag je 2 introducees meenemen naar deze avonden.
Wanneer: vrijdag 27 maart
Hoe laat: 19.00 uur—ca. 22.00 uur
Wie: jongeren vanaf 10 jaar

Het Bestuur & De Activiteitencommissie
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KIENEN 2020
16 Maart 2020
6 April 2020
18 Mei 2020
Aanvang 20.30uur
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Laat het ons alstublieft
weten
Wij verzoeken u vriendelijk om Geboortes, Huwelijken en
Sterfgevallen te melden aan onderstaande contactpersoon.
Dit geldt ook voor nieuwe buren en/of straatgenoten zodat we
ze gastvrij kunnen verwelkomen met ons bord Welkom in de
buurt.
Iwan van Kollenburg
vd Laeckstraat 6
5688 DT Oirschot
secretariaat@bvdekorenaar.nl

Wij zijn altijd op zoek naar enthousiaste vrijwilligers
voor onze buurtvereniging. Wilt ook u graag een bijdrage leveren, dan kunt u contact opnemen met de
beheerder via de volgende mogelijkheden.
Wilbert van den Wittenboer
beheerder@bvdekorenaar.nl
06 53 49 88 17
Smartlappenkoor Oirschot
zoekt mannen en vrouwen om gezellig mee te komen zingen. Alleen Nederlands repertoire. Wij zijn
een laagdrempelig koor. Onze oefenavonden zijn op
woensdagavond in de even weken van de maand.
Heeft u belangstelling? Mail of bel dan:
•
smartlappenkooroirschot17@gmail.com
•
06 11087548
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Paaseieren zoeken 2020

Hallo Jongens en Meisjes! Zijn jullie in de leeftijd van
0 tot 10 jaar? Dan heeft de paashaas jullie hulp nodig! Hij is zijn eieren verloren. Helpen jullie hem mee
zoeken?
We verzamelen maandag 13 april 2de paasdag om
10.30 bij het buurthuis waarna we gezamenlijk naar
het spelbos bij Laco gaan. Daar gaan we de eitjes
zoeken in 2 groepen. Een groep voor de kleintjes en
een groep voor de wat oudere kinderen. Er is een extra prijsje voor degene die de meeste eitjes vindt en
voor wie het gouden ei vindt. Zien we jullie dan?
Groetjes ,
De activiteitencommissie
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Activiteiten voor de Jeugd afgelopen maand.

Dartstoernooien.
Op zaterdag 13 Juni 2020 zal het Open Oirschotse gegooid worden in het buurthuis. Winnaar vorig jaar Patrick Huijbers.
Op zaterdag 03 Oktober 2020 is er weer het altijd
drukke en gezellige Koppeltoernooi. Winnaars vorig
jaar waren Kees Erven en Andre van Geffen.
Inschrijven is nog niet mogelijk maar zal te zijner tijd
bekend gemaakt worden.
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