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Nieuwsbrief oktober 2021 

Beste leden,  
Wat voelt het goed als je je eigen kinderen en 
kleinkinderen mag knuffelen en er geen gedoe meer 
is met afstand van elkaar houden. Het is bijna zo ver!!! 
Vanaf 25 september a.s. mogen we elkaar weer naar 
hartenlust knuffelen en weer bij elkaar op de schoot 
gaan zitten. Aan de andere kant zullen we er ook weer 
aan moeten wennen. Er is ons heel veel afgeleerd in 
de laatste 1,5 jaar. 
Wat echter blijft is de controle of iemand is ingeënt of 
corona heeft gehad. Bij het bezoeken van d’Ouw 
School zou u voor u binnen mag gecontroleerd 
moeten worden. Na overleg met d‘Ouw School 
vinden we dat een onwerkbare situatie. We hebben 
afgesproken dat ieder die het gemeenschapshuis 
betreed een eigen verantwoordelijkheid heeft. 
Kortom, er wordt dus niet actief gecontroleerd maar 
we doen wel een beroep op ieders eigen 
verantwoordelijkheid. Dat u dat aankunt hebt u de 
laatste tijd perfect bewezen. Wij zijn u zeer 
erkentelijke voor de wijze waarop u zich aan de regels 
hebt gehouden! 
Kom allemaal naar de jaarvergadering voor een super 
belangrijke maar ook gezellige bijeenkomst!!! 
 
Blijf gezond! 
 
Namens het bestuur KBO-Oerle 
Huub Stroeks, voorzitter 
 

Activiteiten 2de helft 2021  
Op onze bestuursvergadering van medio 
sept. 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: 

Wo. 20 okt. Jaarvergadering en meer 

Wo. 10 nov. Vullen manden met                                                

bloembollen 

Wo. 17 nov. Film Veldhoven 100 jaar 

Wo. 8 dec. Kerststukjes maken 

Vrij. 17 dec. Kerstviering 

Data en locaties zijn nog onder voorbehoud. 

Bedevaart 
Weebosch St. Gerardus Majella 
 

Beste leden 
 

Zoals al vele jaren gebruikelijk is er  ook dit jaar 
weer een bedevaart naar de Weebosch en wel op 
donderdag 14 oktober 2021.  
 

De H. Mis met relikwie (overblijfsel van Heilige) 
uitstalling begint om 11.00 uur . Voorganger 
Pastoor Fr. As. 
Het Dameskoor o.l.v. Ine van Beek en orgel Piet 
Zeegers, verzorgen de muziek.  
 

De fietsers vertrekken om 9.30 uur met de fiets 
vanaf het kerkplein.  Na de H.Mis nuttigen ze bij het 
Heuveltje een kop soep me’n broodje.   
Bij goed weer maken ze van daaruit een mooie 
fietstocht en eindigen deze bij Eetcafé De Kers, 
waar de fietstochten van dit jaar op een gezellige 
wijze worden afgesloten. 
 
Uiteraard is deze bedevaart ook voor hen die op 
eigen gelegenheid op bedevaart naar de Weebosch 
willen gaan. 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Waar vind ik de nodige informatie? 

www.kbo-oerle.nl 
 

www.kbo-brabant.nl 
 

Hier is voor u veel interessante informatie te 
vinden. 
 
Heeft u op een of andere manier hulp nodig, 
neem contact op met een van onze bestuurs-
leden. Zij kunnen u mogelijk verder helpen. 
 
 
 
 

http://www.kbo-oerle.nl/
http://www.kbo-brabant.nl/

