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Nieuwsbrief juni 2021 

Beste leden,  
Inmiddels zijn er bij u twee brieven in de bus 
gevallen. 
 

Eén brief over het feit dat wij als seniorenafdeling 
Oerle digitaal willen gaan. 
Wij realiseren ons terdege dat deze keuze voor 
sommige leden een probleem creëert  maar aan de 
ander kant vinden we dat de snelheid en de 
kwaliteit van informatieoverdracht aan u op een 
veel hoger niveau komt. 
Dus help ons om juni 2021 digitaal te gaan. 
 

De tweede brief gaat over het op 25 mei 
aanstaande starten van de ontspannings-
activiteiten in d’Ouw School. 
We hopen van harte dat hiermee een start wordt 
gemaakt met het normaliseren van ons leven. 
Uiteraard zijn er spelregels die u in onze brief kunt 
vinden. Wij zullen eenieder aan de spelregels 
houden! 
Belangrijker is echter dat wij elkaar weer kunnen 
ontmoeten en samen kunnen genieten van onze 
hobby’s! 
 

Blijf gezond! 
Namens uw bestuur 
Huub Stroeks   
 
 
 

 
 

“ONS ZOMERFAIR” 
 

KBO-Brabant is van plan om op 22 juli een Ons 
Zomerfair te organiseren voor leden. Gezellig, 
elkaar weer ontmoeten! 
In het meinummer van de Ons komt informatie te 
staan over hoe leden zich voor deze Ons Zomerfair 
- gratis - kunnen aanmelden.  
De Zomerfair zal plaatsvinden bij hotel NH 
Koningshof in Veldhoven, waar in januari 
normaliter de SeniorenExpo wordt gehouden. 
Bekend terrein voor vele leden! 
 

Vrijwilligers (Herhaalde oproep) 
KBO Brabant  vraagt of wij als Kring KBO 
Veldhoven eventueel bereid zijn om op 22 juli 
2021 te helpen met het begeleiden van de gasten 
die een bezoek brengen aan de Zomerfair. 
Het gaat vooral om de bezoekers  de weg te wijzen 
op het terrein van het evenement. B.v. parkeren, 
de weg te wijzen naar de verschillende 
activiteiten, bezoekers ontvangen en kleine hand 
en span diensten. 
Het evenement wordt gehouden op het terrein 
van Koningshof van 10.30 tot 16.30 uur.  
Er wordt gedacht aan ongeveer 30 mensen die op 
verschillende tijden in gezet kunnen worden. 
 
Wij als KBO Oerle zoeken dus een zestal 
vrijwilligers voor deze dag. 
 

Wie is bereid ons te helpen? 
 

Opgave kan bij Jos van Haren, 06-38969111 of 
jfavanharen@onsbrabantnet.nl 
 
 

KIENEN en PUZZELEN  
 

We sluiten deze stille winter af met de  laatste  
uitslagen van dit seizoen. We hopen dat vele  
van jullie enig plezier en ontspanning hebben  
beleefd aan deze activiteit. 
 

Plannen voor een betere uitvoering volgende 
 winter hebben we al in gedachten. 
 

De laatste winnaars zijn: 
Fam. Hermens, Fam.v.d. Wijst, Fam.Vogels,  
Fam. Sweegers, Fam. de Vries en  Annie Geven. 
 
 
 
 
 
 
 

Domme foutjes (sorry) 
In de vorige week verspreide flyer over het 
digitaal gaan van KBO Oerle zijn 2  storend 
foutjes geslopen.  
 

1) Het goede e-mailadres van Jos van Haren 
moet zijn: jfavanharen@onsbrabantnet.nl 
 

2) genoemde laatste inleverdatum moet zijn: 
20 juni a.s. 

We mogen weer. Laten we er een mooie zomer van maken. 


