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Nieuwsbrief mei 2021 

Beste leden, 
Een aantal dagen, nadat u deze ONS en nieuwsbrief 
hebt ontvangen, zitten wij als het bestuur van KBO-
Oerle bij elkaar. 
Uiteraard op de goede afstand en met in achtneming 
van alle coronaregels. 
Wij willen ons gaan beraden hoe wij u als leden weer 
meer ontspanning kunnen gaan aanbieden. 
We zijn als bestuur echter een beetje de draad kwijt als 
het gaat over de nabije toekomst. 
Aan de ene kant wordt door het kabinet de deur voor 
de samenleving een beetje ‘opengezet’ en aan de 
andere kant lezen we dat de medici en 
ziekenhuisbestuurders dat niet slim vinden. 
Tegenstellingen die elkaar de komende tijd hopelijk in 
balans gaan brengen. 
Zodra die balans is bereikt is voor ons pas het moment 
aangebroken om u weer uit te nodigen voor kaarten, 
koersballen, fietsen enzovoorts. 
Ook heeft u nog een jaarvergadering van ons tegoed, 
waarin we rekening en verantwoording afleggen over 
het afgelopen jaar en u kunnen bijpraten over de 
plannen voor de nabije toekomst. 
We hopen van ganser harte dat de keuze van het 
kabinet een goede blijkt te zijn en er binnenkort weer 
zoveel ruimte komt dat we elkaar weer echt mogen 
ontmoeten. 
Wij kijken er naar uit en verheugen ons al op dat 
moment. 
Tot die tijd……blijf gezond en let op elkaar. 
 

Hartelijke groeten 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 
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 (gratis) 
 

Daar we vele positieve reacties hebben gekregen  
gaan  we nog éénmaal door met dit kienen en  
puzzelen. 
Langzaamaan gaan we de zomer in en ons weer  
actief bezig houden in de buitenlucht, daarom  
stoppen we er voorlopig mee. 
Of we er later weer mee beginnen, moeten we  
nog binnen het bestuur bespreken. 
 
 
 

Bezorging van de “ONS” 
Elke maand wordt de ONS trouw bij u afgeleverd 
door onze gewaardeerde bezorgers. 
Het in ontvangst nemen van die 210 tijdschriften 
met onze bijbehorende bijlages en bezorging bij 
onze bezorgers wordt al vele jaren op een 
uitstekende wijze geregeld door Jan van Oort. 
Jan heeft ons kenbaar gemaakt eind van het jaar 
te stoppen met deze bijdrage aan onze club. 
U begrijpt nu wel: 
Wie wil ons uit de brand helpen en 
de taak van Jan overnemen. 
Laat het even weten aan onze voorzitter. 

 


