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Beste leden,
We verheugen ons allemaal op de komst van de
warme voorjaarszon waardoor we weer zonder een
dikke jas naar buiten kunnen.
Het was te merken met de uitgifte van de
tulpenbollen op 10 maart jongstleden. Wat waren
we blij om elkaar weer eens te zien en ook even kort
met elkaar te buurten.
Het zijn hopelijk de goede voorboden om
binnenkort weer meer met elkaar in contact te
mogen komen.
Samen fietsen, samen biljarten, samen kaarten
enzovoorts! Helaas is dat nu nog steeds niet
mogelijk maar we houden alles nauwkeurig in de
gaten.
Zodra d’ Ouw School weer open gaat en wij weer
mogen gaan fietsen dan geven we dat meteen aan
u door.
Ook hebben we als bestuur besproken, om zodra
we weer mogen en het verantwoord is, centraal in
ons dorp een gezellige bijeenkomst te organiseren
waar we elkaar onder het genot van een drankje
weer kunnen bijpraten.
U hoort daar op tijd verdere informatie over.
Rest mij u nog veel moed toe te wensen met de
laatste loodjes en zoals u weet ……die wegen het
zwaarst.
Blijf gezond en tot binnenkort.
Huub Stroeks

KBO Brabant

Het “onsje”.
In de uitgave van de “ONS” van maart zat een
bijlage het zgn. “onsje”. Zoals daarop
aangegeven, moet u dit goed bewaren.
Waarom? Zult u misschien zeggen.
Ook dat staat voor op het boekje:

“Wat doet KBO-Brabant voor u?”
Dit kunt u aanvullen met:

“Wat doet afdeling Oerle voor u?
Dit boekje bevat alle informatie en
ondersteuning die KBO Brabant met al zijn
zelfstandige afdelingen aan zijn leden kan
geven.
Lees het boekje door, zodat u weet wat voor
hulp er binnen de organisatie voor u
beschikbaar is.
Mocht u over een van de onderwerpen meer
willen weten, dan kunt u altijd met een van
onze bestuursleden contact op nemen. Zij
kunnen u helpen of behulpzaam zijn.

Contributie 2021
Op 30 maart wordt de jaarlijkse contributie
automatisch geïncasseerd.
In tegenstelling tot wat op onze jaarvergadering is
vermeld, nl. een verhoging tot € 26,00, blijft de
contributie voor dit jaar toch € 25,00.
Dit na toezegging van KBO-Brabant om € 1,00
Corona korting in mindering te brengen.
Wat de contributie voor 2022 wordt zal nader in
de jaarvergadering worden besproken.

Info Vaccinaties ivm Coronavirus.

KIENEN en PUZZELEN (gratis)
We hebben vele positieve reacties ontvangen van
onze leden en zelfs ook eentje van KBO-afdeling in
Brabant. Daar we nog steeds geen activiteiten
samen kunnen organiseren gaan we door met
deze leuke bezigheid. Op de flyer met
Bingo en Kruiswoordpuzzel vinden jullie alle
prijswinnaars. Volgens ons een goede reden om nu
ook mee te gaan doen.

Eindelijk ook iets positiefs te melden.
Op dit moment worden de 75+ ingeënt, daarna
op korte termijn eerst de 70+ en dan nog de 65+,
allen bij de GGD.
Inwoners tussen 60 en 65 jaar worden al ingeënt
door de huisarts.
Binnenkort komen ook inwoners onder de 60 jaar
aan de beurt.
De snelheid van inenten is natuurlijk afhankelijk
van de beschikbaarheid van het vaccin.

