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Van de redactie 

De eerste Nieuwsflits is een feit. Vanaf december kenden we 
al een (Kwartaal)-Nieuwsblad. U heeft daarvan allemaal een 
exemplaar in de bus mogen ontvangen. Wij kregen heel veel 
complimenten van de leden, zowel over de inhoud in deze 
schrale activiteitendagen, maar vooral ook over de 
leesbaarheid. Een punt van kritiek was de (te veel aan) grootte 
van de advertenties. In de komende Nieuwsbrief van maart 
gaan we dit rechtzetten. 
Verder is in het bestuur afgesproken dat deze Nieuwsflitsen 
zullen worden gedrukt in zwart/wit en zullen als inlegvel in 
ONS van KBO Brabant verschijnen. 
Door de overheidsmaatregelen én de gezondheidsrisico’s zijn 
er helaas geen activiteiten voor u als leden in januari te 
verwachten. Het bestuur volgt de ontwikkelingen nauwgezet 
en als de kansen zich voordoen starten we heel voorzichtig 
weer op. 
De volgende Nieuwsflits verschijnt op 26 januari ’21. 

Duo fiets 

Hoewel we nog geen reacties hebben mogen ontvangen van 
belangstellenden en vrijwilligers zal worden onderzocht of 
aansluiting gezocht kan worden met het project “Fietsmaatje” 
(Zie fietsmaatjes.nl) 

Schilderijenveiling. 

Op een van de eerste dinsdagmiddagen dat wij weer een 
activiteit op touw kunnen zetten, willen wij een 
olieverfschilderijen-veiling organiseren, waarop zo’n 22 
schilderijen bij opbod worden verkocht. De gehele opbrengst 
van deze veiling, wordt beschikbaar gesteld aan  
“’t Woldersven” dat U zeker wel kent. Hier komen van maart t/m 
december uit heel Nederland vooral ouderen een weekje 
vakantie vieren.  Natuurlijk hopen we op een mooie opbrengst.  
Zodra de veiling doorgang gaat vinden zullen wij tijdig 
berichten hierover. 
Cees van Barschot. 
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Belangrijk 

Bestuur
Belangrijke bestuursbesluiten: 

• 20 04 2021: Jaarvergadering 

• SV Waalre bekrachtigd nogmaals 
hun lidmaatschap van KBO Brabant 

• Schilderijen-veiling Cees van 
Barschot van januari én de 
Carnavalsviering in februari kunnen 
geen doorgang vinden i.v.m. 
COVID 19. 

Contributie !!
Mocht u als lid onverhoopt van plan zijn 
om uw lidmaatschap te beëindigen doe 
dit dan op tijd en wel vóór 31 
december a.s. U voorkomt daarmee 
dat u het hele jaar 2021 nog moet 
betalen.

Contributie 2021 

Op dit moment zijn er nog leden die 
hun contributie voor uw vereniging 
niet automatisch betalen. Dat 
betekent voor de penningmeester en 
het bestuur veel extra 
werkzaamheden die we liever zouden 
besteden aan het organiseren van 
activiteiten en zaken die voor u van 
belang zijn. Wilt u overschakelen naar 
automatische incasso neem dan s.v.p. 
contact op met onze penningmeester 
Lou Doorakkers 
(L.Doorakkers@outlook.com) of met 
één van de andere bestuursleden.

mailto:L.Doorakkers@outlook.com
http://fietsmaatjes.nl
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Wat brengt ons 2021? 

Ook wij zijn geen profeet van huis uit en dus is er veel onzeker. 
Het nieuwe bestuur en de vrijwilligers staan te popelen om weer 
te beginnen en ook de mogelijkheden in het Klooster komen weer 
binnen handbereik, doordat de Wolderse verenigingen de 
handen ineen hebben geslagen. Helaas zijn de geplande zaken in 
januari en februari geschrapt moeten worden, maar we hopen met 
u samen dat we vanaf maart weer meer licht aan de horizon 
mogen zien. 
Het voorlopige programma voor 2021 nemen wij hieronder op: 

Kerstattentie 

Vanaf 13 december zijn de Kerstattenties voor onze 
leden aan huis bezorgd. Op de foto ontvangt Diny 
van Bakel uit de handen van Jozef Stokmans de 
verrassing. 

Wij wensen iedereen heel Fijne kerstdagen en een 
gezegend en gezond Nieuwjaar
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Ledenadministratie 
Anton van der Heijden, Velddreef 
14, 5581JG Waalre Tel.: 2214329  
e-mail: velddreef14@gmail.com 
Bankrekening:  
NL 75 RABO 0155 7098 95 
t.n.v. KBO afd. Waalre . 

Nieuwe leden:  
Hartelijk Welkom als nieuwe lid:  
De heer Mesman. 

Overleden †: 
- 

Opgezegd: 

- 

	16/03/21	 St.	Jozefdag	kerkdienst	en	lunch/loterij	

20/04/21 Jaarvergadering/kienen.	

18/5/21 Lezing	heer	Arnoud	Jan	Bijsterveld	

15	/6/21	 IVN	lezing	boswachter.	

juni/augustus Geen activiteiten

21/09/21 ValprevenKe.	

19/10/21	 Shantykoor

16/11/21 Spellenmiddag

30/11/21	 Sinterklaas.

14/12/21 Kerstviering.	

??? Veiling	schilderijen;	was	gepland	voor	januari

??? Lezing	Hans	Teuwen	over	Griekenland	nog	
mogelijk	in	2021.	
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