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Beste leden,
Ik kijk met een heel fijn gevoel terug op onze
jaarvergadering. Verantwoording afleggen, genieten
van een mooie bijdrage over 100 jaar Veldhoven, met
elkaar gezellig buurten en als afsluiting een heerlijke
warme maaltijd…..wat wil je nog meer?
Aan de andere kant het verdriet dat we het laatste
jaar gedwongen afscheid hebben moeten nemen van
11 leden waar we allemaal op onze eigen manier een
speciale band mee hadden. Het hoort bij het leven,
maar het blijft onwerkelijk dat je diegene die je al die
jaren zo dierbaar was er gewoon niet meer is. De dag
na onze ledenvergadering hebben we
bestuursvergadering gehad en hebben we samen
mooie plannen voor het jaar 2022 gemaakt die we
jullie binnenkort gaan aanbieden. We moeten de
plannen nog eerst wat concreter uitwerken. We gaan
ons nu voorbereiden voor de bollenmanden en het
kerstfeest. We hopen jullie in grote getale te mogen
ontmoeten!!

KBO Brabant

Koffiedrinken met de Wijkzuster
Wij willen jullie graag in herinnering brengen, dat er
iedere woensdagmorgen tussen 10.30 en 11.30 uur
koffiedrinken is in d’Ouw School.
We kletsen dan gewoon gezellig met elkaar over de
dingen die ons bezig houden.
Daarbij komt, dat ook de wijkzuster van Zuidzorg
een kopje koffie komt drinken.
Zij komt speciaal voor hen, die eventueel gewoon
wat te vragen hebben of een probleem hebben op
het gebied van zorg.
PS. Jullie mogen hier de blauwe KBO-munten
gebruiken.

Kaarten en biljarten
Al reeds heel veel jaren wordt er op iedere
woensdagmiddag door onze leden gekaart
( rikken en jokeren) en gebiljart.
Wij zoeken nog nieuwe enthousiastelingen
voor het kaarten. Kom eens een keertje mee doen
en kijk of het wat voor jou is.
Natuurlijk bestaat er ook de mogelijkheid om met
een groepje te gaan sjoelen of rummikub te spelen.

Blijf gezond!
Namens het bestuur KBO-Oerle
Huub Stroeks, voorzitter

ACTIVITEITEN
Natuurlijk organiseert het bestuur het liefst leuke en
interessante activiteiten voor grote en kleine groepen
binnen onze vereniging.
Hebben jullie nog suggesties of ideeën voor het
komende jaar?
Laat het ons weten.

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.

Bridgecursus
Vorige maand hebben we een flyer rondgestuurd,
waarin we leden vroegen voor deelname aan een
bridgecursus voor nieuwelingen en een opfriscursus
voor gevorderden.
Wij kunnen nog enkele leden gebruiken voor beide
activiteiten, dus wees er snel bij en meld je aan bij
Jos van Haren, 06-38969111 of een briefje in de bus
van Welle 32.

Activiteiten 2de helft 2021
Wo. 10 nov. Vullen manden met
bloembollen
Wo. 17 nov. Film Veldhoven 100 jaar
Wo. 8 dec. Kerststukjes maken
Vrij. 17 dec. Kerstviering
Dit alles echter onder het voorbehoud dat de
overheid ons geen nieuwe beperkingen op legt.
Zet het alvast op je kalender:

