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CONSUMPTIEPRIJZEN 
 
Beste leden, 
De prijs van de consumpties in d’ Ouw School zijn onlangs naar boven aangepast. Reden voor uw 

bestuur om in contact te treden met het bestuur van d’Ouw School om een optimale regeling voor u 

te treffen. We hebben het volgende afgesproken:  

➢ Onze penningmeester, Marijke van Lieshout, koopt bij d‘Ouw School een flinke voorraad 
consumptiemunten die U bij haar kunt kopen voor een prijs van € 1,50 per munt. 

➢ Let wel:  
Deze munten met een speciale kleur zijn alleen te gebruiken bij de door KBO Oerle 
georganiseerde activiteiten. 

➢ Samen met het personeel van d’Ouw School zullen wij toezien op een correcte toepassing 
van deze afspraak. 

➢ Voor één munt kunt u koffie, thee, fris of een glaasje bier kopen. Voor 1,5 munt een glaasje 
wijn of een alcoholvrij flesje bier en voor twee munten een flesje speciaal bier. 
 
Hoe komt u aan die munten: 
 

➢ U kunt uw noodzakelijke munten bij Marijke thuis ophalen. U belt dan Marijke op via  
06 – 222 158 97 of stuurt haar een e-mail marijkevanlieshout65@gmail.com en maakt 
met haar een afspraak voor het ophalen van de consumptiemunten. Zij woont op 
Plevier 19 in Veldhoven.  

➢ Op elke laatste woensdag van de maand is Marijke tussen 13.30 en 14.30 uur in  
d ‘Ouw School en kunt u daar ook munten kopen. De eerste keer zal dat gebeuren op 
25 augustus aanstaande. 

➢ Zij overhandigt het aantal munten dat u wilt hebben.  U tekent daarvoor een 
bevestiging voor ontvangst, waarna Marijke het geld meteen van uw rekening afboekt.  

We wensen u veel plezier tijdens uw verblijf in d’ Ouw School…..proost! 
Blijf gezond!  
 

Het Bestuur. 
 

 

Nieuwsbrief september 2021 

 

Activiteiten 2de helft 2021  
Op onze bestuursvergadering van medio juli hebben we besloten de navolgende activiteiten  te 
organiseren. Dit alles echter onder het voorbehoud dat de overheid ons geen nieuwe beperkingen op 

legt. Zet het alvast op je kalender: 
Di. 21 sept. Uitje naar Beekse Bergen         ==         Wo. 20 okt. Jaarvergadering  

Wo. 10 nov. Vullen manden met bloembollen    ==    Wo. 8 dec. Kerststukjes maken 

Vrij. 17 dec. Kerstviering                

Data en locaties zijn nog onder voorbehoud. 
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