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Tijdens de bestuursvergadering afgelopen vrijdag is uitgebreid
overlegd over het jaarlijkse kerstdiner. De kerstconferentie die
middag zette alles weer op losse schroeven. We hadden dat een
beetje verwacht en zaterdag hadden we weer druk digitaal
overleg. Na ampele overwegingen besloten we het niet door te
laten gaan. De anderhalve meter regel maakt het moeilijk om
voldoende mensen in de ontmoetingsruimte van ’t Hazzo te
krijgen. Bovendien is onze ervaring, dat bij een uitbraak van
corona, de zoveelste golf, mensen van onze leeftijd zich goed
houden aan het advies van de regering: “blijf thuis”. De
maatregelen gelden tot 14 december en daarna is het moeilijk om
in een week thuis nog een groot diner te organiseren.
In plaats van het kerstdiner willen wij zo snel mogelijk een groot
evenement organiseren om de heropening van ’t Hazzo te vieren.
Wat wel doorgaat is de Nieuwjaarsreceptie op 5 januari om
14.00 uur in ’t Hazzo.
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Verder willen wij u voortdurend op de hoogte houden van alle
ontwikkelingen. Hiervoor gebruiken wij de Nieuwsbrief. Dat is een
star medium, wat niet frequent gebruikt kan worden. Veel
makkelijker en goedkoper is via mail te communiceren. Wij
hebben een aantal emailadressen, vooral via het ledenbestand
van KBO Brabant. Dat is niet compleet. Als u niet email
ontvangen hebt van de ASV, bij voorbeeld over de laatste
busreis, wilt u dan een mail sturen naar bovenstaande emailadres
martinasveld44@gmail.com.
Bij twijfel svp uw emailadres doorgeven. Als wij veel
emailadressen hebben is het ook makkelijker om mensen zonder
email toch te berichten.
Omdat er geen aparte Nieuwsbrief voor januari komt is het nog
belangrijker iedereen snel te kunnen informeren.

Website: www.kbo-aalst.nl

Activiteiten december/januari
Elke maandag Koersballen om 13.30 uur
Elke maandag Ontmoeten om 13.30 uur
Elke donderdag kaarten om 13.30 uur
De manier, waarop deze activiteiten plaatsvinden voldoet aan de nieuwe strengere regels
van het kabinet. Volg altijd de aanwijzigingen van de organisatie op.
Bij al onze activiteiten is een QR-code verplicht.
Bowlen
28 januari 2022- 13.45- 15.30u in Valkenswaard aanmelden voor 20 januari 2022. Minimaal
een kwartier voor aanvang aanwezig zijn
Kienen.
Op donderdag 27 januari beginnen we weer met kienen in de geheel vernieuwde
ontmoetingsruimte van ‘t Hazzo

Zie alle activiteiten in de Nieuwsbrief of via website een mail.
Kbo-bert@kpnmail.nl of telf. 2220062
Het is de aandacht voor elkaar dat ons leven waardevol maakt.
Noteer dit!
NL89 RABO 0101 1021 35 óók voor alle activiteiten

Website: www.kbo-aalst.nl

Over de leden
Verjaardagen december/januari boven de 85

Piet van Stratum
Mevrouw van Lindert
Annie Huizinga
Chris Hornman
Wil Giesbers
Kees Coppens
Coby Tjioe
Jo Jorissen
Truus van Schellen
Nico Bos
Ann Hofstede
Barry Peels
Mevrouw Hezemans
Toon Uyen
Ton Zalm
Hans van der Peet
Mevrouw Lambermont
Trudy Dekker
Mevrouw de Bruyn

1 december
2 december
2 december
3 december
4 december
7 december
8 december
12 december
14 december
17 december
20 december
25 december
1 januari
6 januari
12 januari
14 januari
14 januari
17 januari
17 januari

92 jaar
87 jaar
86 jaar
86 jaar
90 jaar
88 jaar
88 jaar
88 jaar
87 jaar
87 jaar
92 jaar
88 jaar
87 jaar
87 jaar
90 jaar
92 jaar
92 jaar
90 jaar
88 jaar

Wij verwelkomen als nieuw leden: mevr. A de Vries, de heer en mevr. Witvoet, de heer
Sallaerts, mevr. Tr. van der Heiden, de heer en mevr. Dirks, Mevr. Meurs en de heer Hr. E.
Ten Hoor
Mevr. J. van Dam van Haaren is op de leeftijd van 93 jaar overleden en mevr. Jo van
Asperdt op de leeftijd van 88 jaar.

Wij wensen de nabestaanden veel sterkte bij de verwerking van dit verlies.
Gezocht: lid Consumentenplatform Taxbus
Taxbus regelt in de 18 gemeenten in Zuidoost-Brabant het Wmo-vervoer. In Waalre hebben bijna
500 inwoners een Wmo-pas voor het gebruik van de Taxbus.
Taxbus vindt het belangrijk dat reizigers mee kunnen praten over het Wmo-vervoer. Daarom heeft
Taxbus een consumentplatform. Dit platform komt op voor de belangen van de reizigers. Het
platform geeft zowel gevraagd als ongevraagd advies, en vergadert maximaal 6 keer per jaar.
Het consumentenplatform is op zoek naar iemand die namens de reizigers uit Waalre wil
deelnemen. Heeft u ervaring met de Taxbus en is dit wat voor u? Neem dan contact op met mw.
Yvonne Schouten van de gemeente Waalre via e-mail: yschouten@waalre.nl

Website: www.kbo-aalst.nl

Participatieraad
Van een steeds groter wordende groep ouderen wordt verwacht dat zij zelfstandig blijven
wonen, terwijl voorzieningen als geschikte woningen en toegang tot zorg daarbij
achterblijven. KBO Brabant en ook de Kring Waalre zijn hiermee bezig. De gemeente Waalre
kent een speciaal adviesorgaan voor ouderen, de Seniorenraad. Deze zal waarschijnlijk
binnenkort verdwijnen. De gemeente wil een adviesinstantie op dit gebied, de al bestaande
en wettelijk verplichte participatieraad, Natuurlijk is her belangrijk dat ook ouderen hierin
vertegenwoordigd zijn. Daarom uw speciale aandacht voor onderstaande oproep.

Kijk voor meer informatie op www.waalre.nl/bestuur-en-organisatie/adviescommissies

Website: www.kbo-aalst.nl

