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EXTRA NIEUWSBRIEF MEI 2021 Nr. 1 
 
WE GAAN WEER BEGINNEN ….MAAR WEL OP EEN VERANTWOORDE MANIER! 
 
De KBO-afdelingen in Veldhoven houden al een hele tijd de ontwikkelingen in de gaten met 
betrekking tot Corona. Vooral zoeken we het tijdstip om weer gedoseerd, maar wel 
verantwoord, te mogen starten. In onze ogen is dat tijdstip nu bereikt omdat de meesten van 
onze leden al twee keer zijn gevaccineerd. Tevens wordt er vanuit KBO-Brabant en de 
gemeente gestimuleerd om de gemeenschapshuizen weer open te stellen. 
 
Wij, KBO-afdeling Oerle, hebben overleg gehad met het bestuur van d’Ouw School, die lieten 
weten positief te staan tegenover het gebruik van ons gemeenschapshuis. Uiteraard wel 
onder de voorwaarden dat alles corona-proof moet zijn. Daar hebben we als uw bestuur 
overleg over gehad en hebben we afgesproken om op 25 mei 2021 te beginnen met de 
volgende activiteiten.  
 

KOERSBALLEN: 
De koersballers kunnen weer starten op maandagavond en donderdagochtend. 
 

BILJARTEN 
Op woensdagmiddag.  
Eigen keu meenemen. Er kunnen per keer 4 mensen een partijtje van 20 beurten biljarten. 
Deelnemers moeten met elkaar afspraken maken over het tijdstip dat zij in de volgende weken 
met anderen willen biljarten. Dit om te voorkomen dat het te druk wordt! 
 
Maandagmiddag. 
De biljarters van de maandagmiddag gaan weer op de oude voet verder. Zij rekenen 
rechtstreeks af met de leiding van d’Ouw School. Indien mogelijk gaan zij weer oefenen onder 
leiding van Rinus Hazenberg. 
 
KAARTEN 
Er kan op woensdagmiddag weer gekaart worden. Er zal ruimte worden gemaakt voor 
maximaal 8 kaarters.  Daarvoor worden 2 speciale tafels geplaatst, waardoor de spelers de 1,5 
meter afstand kunnen bewaren.  
 
FIETSEN 
Dinsdagmiddag 25 mei kan er weer worden gefietst. De deelnemers krijgen bij de start 
instructies over afstand bewaren. Zorg voor een versnapering, drankje en een lege blaas. 
De begeleiding zal trachten een sanitaire stop te vinden. 
 
KOFFIE DRINKEN  
Op de woensdagochtend wordt er weer koffie gedronken in de huiskamer van  
d’Ouw School. De opstelling van de stoelen in de huiskamer staat dan corona-proof opgesteld. 
  
           z.o.z. 
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DE SPELREGELS VOOR ALLE DEELNEMERS AAN DE ACTIVITEITEN 
 

1. U mag niet deelnemen als u klachten of ziekteverschijnselen heeft die aan corona 
gekoppeld kunnen worden. 

2. Er wordt via een gezondheidscheck getoetst of u kunt deelnemen aan de activiteiten. 
3. Elke bezoeker draagt bij binnenkomst in d’Ouw School een mondkapje en 

desinfecteert de handen met desinfectans die klaar staat. 
4. De naam van elke bezoeker zal worden geregistreerd. Deze registratie is nodig voor 

het bestuur van d’ Ouw School die zo kan voldoen aan haar verantwoordingsplicht naar 
de overheden. 

5. De deelnemers aan de activiteiten mogen geen eten of drinken meenemen. 
6. U kunt koffie en thee gebruiken die voor u klaar wordt gezet. De kosten daarvoor 

worden door het bestuur gedragen totdat alles weer normaal is. Wel moet elk kopje 
koffie of thee worden geregistreerd zodat wij weten wat er aan d’ Ouw School moet 
worden betaald.  

7. Aan het einde van de activiteiten moeten alle gebruiksmaterialen worden ontsmet. 
Instructies over hoe dat moet zijn in d’ Ouw School voorhanden. 

8. Bij de opstart van de activiteiten zal door een aantal KBO-bestuursleden toezicht 
worden gehouden op naleving van de hiervoor beschreven regels. In overleg met de 
gebruikers zullen afspraken gemaakt worden wie vooralsnog de ‘leider’ van de 
activiteit moet zijn voor de komende periode. 

 
Het voorgaande komt erg betuttelend over. Maar u begrijpt dat voor uw gezondheid en die 
van anderen vooralsnog spelregels blijven bestaan. Zodra deze worden opgeheven zullen wij 
uiteraard zaken bijsturen.  
 
Wij zijn blij dat we u deze boodschap kunnen brengen en we hopen van harte dat het u allen 
helpt extra ontspanning te vinden in deze complexe tijd.  
 
Het bestuur KBO-afdeling Oerle. 
 
 


