Belangenvereniging van Senioren
Afdeling Oerle
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DANK U WEL….HET IS GELUKT!!!!
Het gemeentebestuur van Veldhoven heeft deze maand
positief geoordeeld over onze wens om ‘n Veldhovense
kerkenvisie op te stellen.
Dat houdt in dat het gemeentebestuur actief de regie
moet gaan voeren over een proces om samen met
burgers en de kerkelijke instanties, een samenhangend
beleid te maken voor de toepassing en het gebruik van
de kerkgebouwen in Veldhoven.
U weet hoe ik daarover denk. Al jarenlang proberen we
de kerk in Oerle te verwerven om omgebouwd te
worden tot de ‘familiekamer van Oerle’!
Het bestuur van onze dorpsvereniging staat vierkant
achter dit streven. Met voorgaande is niet gezegd dat
onze wensen zomaar worden ingewilligd.
Het zal nog een taai proces worden waarbij vooral het
parochiebestuur bereid moet zijn om ingenomen
standpunten te wijzigen.
Druk brengt boter voort en veel druk goei boter. Een
tekst die ik onlangs ook al een keer in een ander verband
heb gebruikt.
Om druk te zetten moet je mijns inziens zoveel mogelijk
leden hebben die je actief steunen en ook formeel lid zijn
van de KBO-afdeling Oerle.
Daarom een oproep aan u allen om reclame te maken
voor onze afdeling en mee te helpen aan de groei van
het aantal leden.
De eerste stap is nu gezet en dat was niet gebeurd
zonder uw steun!
Hopelijk vinden we binnenkort weer de ruimte om elkaar
te mogen ontmoeten.
Ik mis net zoals u allen ons onderlinge gezellige contact.
Tot binnenkort.
Blijf gezond!
Huub Stroeks

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 Woordzoeker vinden jullie alle
prijswinnaars.
Volgens ons een goede reden om nu ook mee te gaan doen.

KBO Brabant

KBO BRABANT
Creatief? Laat uw werk zien op de Ons
Zomerfair in Brabant!

Er weer lekker op uit, wat hebben we daar zin in!
In de hoop dat we het coronavirus tegen die tijd
onder controle hebben, wil KBO-Brabant een Ons
Zomerfair organiseren aan het einde van de
zomer. Er zijn verrassend veel ambachtelijke
talenten in onze Afdelingen. Na zo’n lang
isolement willen we er een echt feestje van
maken: op een mooi landgoed met eten en
drinken, muziek, gezelligheid, veel standhouders
én bezoekers, ergens centraal in Brabant. Wilt u
uw werk voor een groter publiek exposeren - en
wellicht verkopen? Meld u dan aan voor een
kraampje
via
de
website: www.kbobrabant.nl/zomerfair/
Indien u wel creatief bent, maar zich niet digitaal
kunt aanmelden, bel dan naar Jacquelien Cuppers
(073) 644 40 66.
Bij voldoende deelname en natúúrlijk als het veilig
kan, organiseert KBO-Brabant een inspirerende
Ons Zomerfair. U verplicht zich nog tot niets, er
wordt overleg gepleegd met allen die zich hebben
aangemeld Doe mee!

Info Vaccinaties ivm Coronavirus.
Eindelijk ook iets positiefs te melden.
Er is gestart met het vaccineren van diverse
groepen inwoners waaronder ook onze leden.
Volgens de officiële website van de Rijksoverheid komt men als volgt aan de beurt:
De mobiele zelfstandig thuiswonende senioren
worden in volgorde van de leeftijd ingeënt,
allereerst de oudste onder ons, de 90+, dan
volgen 85+, 80+, 75+, 70+ en tot slot 65+ers.
Iedereen krijgt een schriftelijke uitnodiging
thuis, waarna men een afspraak kan maken bij
de GGD.
Jonger dan 65 krijgt men tzt. bericht van de
huisarts.
Voor zover mij bekend hebben de eerste 80+
inwoners van Veldhoven een uitnodiging in de
bus gekregen.
De snelheid van inenten is natuurlijk afhankelijk
van de beschikbaarheid van het vaccin.

