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Activiteiten Commissie KBO Kring 
Veldhoven: 
 
De foto-middag van de meerdaagse reis van dit 
jaar gaat niet door. 
De foto’s kunnen jullie bekijken op de website 
www.kbo-kringveldhoven.nl 
 

Ook de organisatie van een reis naar een 
kerstmarkt in december en van de meerdaagse 
reis volgend jaar gaat niet door. 
 
Uiteraard houden we de ontwikkelingen in de 
gaten en zullen daarop inspelen. 

Nieuwsbrief oktober 2020 

Van onze voorzitter: 
 
We hadden zo goed opgepast….. heel regelmatig 
handen gewassen, afstand gehouden, smeren met 
ontsmettingsmiddel, mondkapje trouw gedragen 
en alles gedaan wat maar nodig was om niet 
besmet te raken. 
Maar toch……..hebben Marijke en ikzelf het Covid 
virus opgelopen. Gelukkig was het ziekteproces 
hanteerbaar en zijn we nu weer officieel genezen 
verklaard. Wel zijn we zeer onder de indruk 
geraakt van de vele lieve woordjes, stukjes taart, 
kaartjes, telefoontjes en bereidheid ons actief te 
helpen. Dank jullie daarvoor. 
En……. Let op en help elkaar zo nodig. Als er iets is 
waar je hulp bij nodig hebt schroom dan niet om 
ons (de bestuursleden) te bellen. 

Blijf gezond. 
   Huub Stroeks 

 

Activiteiten 2de half jaar 2020 
En 1ste helft 2021. 
 

Gezien de ongewisse situatie ronde de corona-

problematiek lijkt het ons niet zinvol om data voor 

komende activiteiten te vermelden. 

Uiteraard zullen wij zo gauw het weer wordt 

toegestaan gaan bekijken welke activiteiten weer wel 

gepland kunnen worden. 

Ook het koersballen, biljarten, kaarten en sjoelen op 
woensdagmiddag is stil komen liggen, daar d’Ouw 
School eveneens op non actief is gesteld. 
 

Jaarvergadering 2019 
Onze jaarvergadering die we normaal  in 
maart/april houden was i.v.m. de 
coronacrisis uitgesteld tot 16 september j.l. 
De belangrijkste punten: 

• Stil gestaan bij onze overleden leden 
en activiteiten. 

• Inspireren en promoten van onze 
vereniging. 

• Goedkeuring van de verslagen van  
secretaris en penningmeester. 

• Afscheid genomen van Tiny Das als 
bestuurslid en haar bedankt met 
een bos bloemen en de erespeld in 
zilver van KBO-Brabant. 

• Marijke van Lieshout herbenoemd. 

• Joke van Diessen-v.d. Vondervoort 
verkozen als nieuw bestuurslid. 

 

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. 

 

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

http://www.kbo-kringveldhoven.nl/

