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Kerstwens 2020
Beste mensen,
Het jaar 2020 loopt ten einde. Een bijzonder jaar waarin de hele wereld geconfronteerd werd
met het coronavirus dat heel veel leed veroorzaakte en nog steeds. Ook ons sociaal leven is diep
geraakt door het virus.
Veel zaken die we normaal deden kunnen nog steeds niet, zoals bij elkaar op bezoek gaan en
samen dingen ondernemen.
Ook het verenigingsleven kent een abnormale tijd. Er mag nog niets georganiseerd worden,
terwijl daaraan grote behoefte is.
Juist in de tijd dat meer vrijwilligers in Sint-Oedenrode en Veghel bereid zijn de Seniorenraad
Meierijstad te ondersteunen, is het helaas niet toegestaan plannen voor te bereiden en uit te
voeren. Ook bestaande plannen zijn onder druk komen te staan.
Het bestuur van de Seniorenraad Meierijstad vindt het bijzonder jammer dat nog weinig
ondernomen mag worden, maar respecteert uiteraard de spelregels die in deze periode gelden.
Het plan is om begin 2021 wanneer weer het een en ander mogelijk is, weer vol gas te geven en
meer van ons te laten horen over onze voorgenomen activiteiten.

Het bestuur wenst ondanks alle beperkingen iedereen fijne feestdagen en een gezond 20121.
Blijf gezond – let op je zelf en op elkaar/
Met vriendelijke groet namens het bestuur
Wim van Meijl, voorzitter.
-----------------------------------------------------------------

Uw aandacht voor....
Per 1 januari as. stopt onze penningmeester Hans Simons. Hij heeft alweer 4 jaar deze taak
correct uitgevoerd. Het bestuur was altijd uitstekend op de hoogte van de financiële situatie van
de Seniorenraad. Hiervoor willen we hem graag bedanken. Het bestuur is daarom op zoek naar
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een nieuwe penningmeester voor de Seniorenraad (met voorkeur uit afdeling Veghel). Heeft u
interesse om deze functie binnen het bestuur van Seniorenraad Meierijstad te vervullen, neem
dan contact op met onze algemeen secretaris Ben
Merx, bamerx@seniorenraadmeierijstad.nl. Enige financiële kennis is vereist.
Onze communicatie medewerker uit de afdeling Veghel [s eveneens gestopt. Ook voor hem
zoeken wij een vervanger. Heeft u interesse in de ondersteunende functie om de Seniorenraad
brede bekendheid te geven neem dan contact op met
hjmvanesch@seniorenraadmeierijstad.nl
Voor beide functies willen we ook vrouwen uitdrukkelijk uitnodigen
--------------------------------------------------------

De realisatie van het B’ons Thuis project in Schijndel
(DE DROOM VAN EEN VRIJWILLIGER)
MIJN VRIENDIN VAN VROEGER KOMT NAAST ME WONEN.
Deel 2 van dit "spannende verhaal" laat nog even op zich wachten. We hopen dat er geen
sprake is van een schrijversblok.
--------------------------------------------------

Verzoek: Stuur onderstaande oproep door naar Senioren die nog geen
nieuwsbrief ontvangen

Wilt u meepraten, meedenken of meewerken aan de belangenbehartiging van Senioren in de
gemeente Meierijstad? Meldt u dan aan op de website van de Seniorenraad Meierijstad:
www.seniorenraadmeierijstad.nl en ga naar het aanmeldingsformulier op de website onder de
link "aanmelden activiteiten.

Uw menig telt!
---------------------------------------------------

Onderwerpen en ideeën
Heeft u onderwerpen die u graag aangekaart ziet worden door de Seniorenraad geef dat dan
aan ons door.
E-mailadres: info@seniorenraadmeierijstad.nl
Website:
www.seniorenraadmeierijstad.nl
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