
Secretariaat: 

 

secretariaat@bridgeclubwaalre.nl  

KvK: 55249124 

Bank: NL82 RABO 0356 7146 24 

 
 

 

Nieuwsbrief nr 21 

Datum: 2020-01-25 

Gewijzigd op: 2019-01-25  

Status: Definitief 

Schrijver: A. van Dijsseldonk 

 

Bestandsnaam: nieuwsbrief 21  Bladzijde: 1/2 

  

Nieuwsbrief  Nr. 21 (januari 2020) 

 

1. Huisvesting 
 
Zoals eerder in Nieuwbrief nr 20 medegedeeld is de grote zaal van het Klooster van maart tot 

minimaal september 2020 niet beschikbaar. Als alternatief hiervoor kunnen we terecht in de zaal 

van De Wolderse Wever.  

 

Voor de kalender betekent dit: 

 

18 februari  bridge  Het Klooster 

25 februari géén bridge Carnaval  

03 maart bridge  De Wolderse Wever 

 

2. Lief en leed 
 

De sociale commissie Lief en Leed is versterkt met Mia Konings. De commissie bestaat nu uit 

Hannie Stegeman en Mia Konings. Aan de leden wordt gevraagd om Lief en Leed zaken bij hen 

aan te melden. Wij wensen Hannie en Mia veel succes. 

 

3. Voedselbank Aalst Waalre 
 
Van het bestuur van de voedselbank Aalst Waalre ontvingen wij het volgende bericht: 

Wat hebt u ons opnieuw verrast met een prachtige hoeveelheid levensmiddelen! De Voedselbank Aalst-

Waalre dankt u hiervoor hartelijk. Het stelt ons mede in staat om wekelijks voor een groeiend  aantal 

huishoudens een voedselpakket samen te stellen.   

Het afgelopen jaar heeft een flinke toename laten zien van het aantal huishoudens dat  gebruik maakt van 

onze voorziening. Bedroeg dat aantal begin 2019 nog 24 huishoudens, bestaande uit 60 personen, op dit 

moment ontvangen wij wekelijks 38 huishoudens, bestaande uit 92 personen. Het gaat om huishoudens 

die daadwerkelijk onder de armoedegrens leven. Het is extra schrijnend dat 35 kinderen beneden de 20 

jaar afhankelijk zijn van onze voedselverstrekking, terwijl dat aantal begin dit jaar nog 18 bedroeg. En dat 

in een welvarende gemeente als Waalre!  

Onze voedselbank is helaas  ‘broodnodig’, hetgeen mede dankzij uw belangrijke hulp mogelijk is! 
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4. Bridgedrive ten bate van de straatkinderen in Oeganda 
 
Op vrijdag 14 februari vindt in het Klooster een bridgedrive ten bate van straatkinderen in 

Oeganda plaats. De opbrengst gaat naar de CRO Foundation. Deze Nederlandse stichting 

ondersteunt de Oegandese organisatie Child Restoration Outreach (CRO). 

Aanmelden hiervoor kan nog tot 9 februari bij Jacques Beljaars, email jwbeljaars@hotmail.com.   

 


