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Van de bestuurstafel 

Nu de Kerst- en Nieuwjaarsdagen al weer ruim achter ons 
liggen wil ik u allen namens ons bestuur van de 
Seniorenvereniging  een goed, gezond en beter jaar 
toewensen. We hebben uit de vele reacties van u 
begrepen dat de bonbons en het korte contact met de 
bezorgers van de Ons/Nieuwsblad gewaardeerd werden. 
Zowel de gemeente als KBO Brabant namen een deel 
van de kosten voor hun rekening en dat mag ook wel 
eens gezegd worden.  Een extra woord van dank aan 
onze bezorgers die direct klaarstonden om het karwei uit 
te voeren en dan vooral ook aan Jozef Stokmans die er 
veel werk aan had. 

We bevinden ons in een  tijd waarin we langzaam aan het 
bekomen zijn van een jaar wat we in ons 70-jarige 
bestaan nog nooit eerder hebben meegemaakt. Een 
onvoorstelbare pandemie trof Waalre en de hele wereld 
hard en vooral ook onze kwetsbare ouderen. Wij kijken 
vooruit naar een vaccin dat ons gaat helpen bij de 
terugkeer naar een normaal leven. Gelukkig zijn wij als 
ouderen, als een van de eersten, aan de beurt. Laten we 
hopen dat dit nu snel achter de rug is zodat we los 
kunnen met onze activiteiten. Gezien de recente 
ontwikkelingen rondom het virus gaat het allemaal toch 
nog wel even duren voor het zover is dat wij weer veilig 
bij elkaar kunnen komen. Nog even volhouden zou ik 
zeggen en als u zich verveelt of het saai wordt bedenk 
dan dat dat voor iedereen geldt. 

Tot die tijd zullen wij de nodige voorzichtigheid 
betrachten en zullen wij als bestuur  u via de nieuwsbrief 
op de hoogte houden van de plannen. Met KBO Brabant 
wordt regelmatig overlegd hoe om te gaan met onze 
verenigingsactiviteiten die alle 120.000 leden van KBO 
Brabant betreffen. De contributieverhoging die was 
voorzien (afdracht van 11,93 per lid aan KBO Brabant 
verhoogd naar 12,93) wordt in  2021 niet doorgevoerd. 
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Belangrijk 

Bestuur 

Belangrijke bestuursbesluiten: 

• 20 04 2021: Jaarvergadering 
(onder voorbehoud) 

Van belang 

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.

http://www.kbo-waalre.nl
mailto:L.Doorakkers@outlook.com
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Overigens bleef en blijft onze contributie ongewijzigd aangezien wij over voldoende reserves 
beschikken om tegenvallers op te vangen.  
Ook wil ik u op deze plek nog eens  waarschuwen voor oplichters die het gemunt hebben op 
uw bankrekening en die u zowel via mail, sms  of telefonisch benaderen ook in Waalre. Men 
heeft het ook bij mij geprobeerd via een telefoontje op zaterdagavond op mijn 06-nummer. 
Let op : de bank belt je niet met de vraag om gegevens te checken ook al zeggen ze dat ze 
van de fraudehelpdesk zijn. Mocht u twijfelen beëindig het gesprek onmiddellijk. U kunt 
daarna rustig bellen met Wim Kremers  (06 20977114) of met mij (06 51528162 ) om te 
checken. Wij houden ons als oud-bankmedewerkers graag ook daarvoor beschikbaar. 

Harrie de Greef (Voorzitter) 

De volgende (Kwartaal)Nieuwsbrief verschijnt op dinsdag 23 februari 2021. Mocht u ook 
iets willen schrijven, lever dan uw kopij in vóór 14 febr. a.s. via email: kbo.waalre@gmail.com 
of lever het in op het redactie-adres: de Kavelen 4, 5581 TM Waalre. 
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Ledenadministratie 

Onze ledenadministratie wordt verzorgd door: 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 . 

Bij ziekte, na ziekenhuisopname of bij een jubileum dit graag melden aan: 

Mevr. v. Bakel de Wit (Tel.: 040-2213198), Mevr. Otten-Jansens:(Tel.: 040-2213306)  of Mevr. 
Stokmans van de Looij (Tel.: 040-2216904)

Nieuwe leden:  
Hartelijk Welkom als nieuwe lid:  
De heer Ton Schaffer en mevr. Irmgard Schaffer - van Lierop, de heer Henk Hartjes en Mevr. 
Francien Hartjes, de heer Jan Mesman, mevr. Phiel van den Oever - Jansen 

Overleden †: 
de heer H. Kleve 

Opgezegd: 

De heer G. Zengers, Mevr. B. Zengers, Mevr. J. van Lieshout, Mevr. J. Zweedijk, de heer L. 
Leijten, Mevr. M. Leijten, Mevr. J. Peskens, de heer J. Hageman, Mevr.. W. van Gestel, Mevr. Y 
Roodeweel,- Rijdes, Mevr.. M. Dros, Mevr. W. Brands, Mevr.. M. Bijnen - Leijssen, Mevr. M. 
Wijnen - de Bie. 

Hadden we op 1 januari 2020 411 leden, dat aantal is inmiddels teruggelopen naar 377 leden. 
Kent u kennissen of familieleden die interesse hebben voor een lidmaatschap maak ze er op 
attent. Je kunt ze doorverwijzen naar een van de bestuursleden.
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