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Om ook te laten merken dat wij in coronatijd bij elkaar horen hebben
enige leden deze prachtige kerstsurprises verzorgd. Dit waren Lies
Hoevenaars, Benny Verberkt, Marjan Mevissen, Wil en Greet
Hollanders, Tom en Jeanne Strijbos.
We hebben ook een paar relaties bedacht en een ervan stuurde het
volgende bedankje, wat de intentie aardig weergeeft.
Dankjewel voor de leuke attentie en vooral ook voor het mooie gedicht.
Wat een lief gebaar! Wil jij iedereen die hieraan meegeholpen heeft
heel hartelijk bedanken?
En echt geweldig dat de ASV alle leden op deze manier een hart onder
de riem steekt.
De mensen zullen dit enorm waarderen, een klein lichtpuntje in deze
sombere tijd. Super!
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Over de leden
Overleden:
John Dijen 66 jaar . Frans van Aspert 88 jaar
Wij wensen de nabestaanden veel sterkte bij hun verlies.
Nieuwe leden:
Mevr. W. Pelgrom
Verjaardagen in de maand januari (boven de 85)

Nellie Hezemans-Verstraten
Toon Uyen
Ton Zalm
Hans van der Peet
Truus Lambermont-van Leunen
Trudy Dekker-Neeteson

1 januari
6 januari
12 januari
14 januari
14 januari
17 januari

86 jaar
86 jaar
89 jaar
91 jaar
91 jaar
89 jaar

Mededelingen
Wij kregen het volgende bericht van de gemeente
Dit jaar is alles anders dan andere jaren. Niemand ontkomt aan de maatregelen die noodzakelijk
zijn om de pandemie terug te dringen. We merken dat in onze gemeente Waalre de eenzaamheid
onder ouderen én jongeren toeneemt. Dit lezen we ook in de factsheet van de GGD Eenzaamheid
en Corona in Brabant.
Goede doelen actie, een klein gebaar
De jaarlijkse kerstontmoeting voor de medewerkers van de gemeente Waalre gaat dit jaar niet
fysiek plaatsvinden. We hebben ervoor gekozen om het budget voor deze activiteit te verdelen
onder de leden van de lokale coalitie Een tegen Eenzaamheid in Waalre. Uw organisatie, zet zich
in, ook al voor de Corona periode, voor mensen waarbij gevoelens van eenzaamheid spelen.
Daarom ontvangt u, met nog 6 andere organisatie die aangesloten zijn bij de lokale coalitie, een
donatie van € 350.
Rectificatie.
Wij ontvingen dit jaar inderdaad € 531,35 van Rabo Club support, vorig jaar was dat € 588
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Beste leden van de Aalster Senioren Vereniging / KBO Aalst;
Een nieuwsbrief van Leon en Hélène. Afgelopen jaar was een jaar wat voor iedereen een
beetje anders ging dan verwacht. We moesten nogal wat ondernemen om de zaak overeind te
houden. En ook voor jullie zag het er regelmatig anders uit dan normaal. Geen gezellig kopje
koffie na afloop van de les. Niet eventjes lekker blijven hangen en kletsen. Lessen via een
tablet of telefoon. Maar we hebben het gered, we staan nog overeind! En vooral ook dankzij
jullie steun en support. Dankjewel daarvoor.
Ook 2021 krijgt een andere start dan normaal. We moeten in ieder geval tot 19 januari dicht
blijven. Het betere nieuws is dat in januari ook gestart zal worden met vaccineren. En als we het
goed begrepen hebben, gaan de kwetsbaren, dus jullie, voor!
Hélène en ik denken dat het op dit moment verstandig is om jullie verschillende opties te bieden
voor komend jaar. Velen van jullie betalen namelijk op 01 januari ineens een jaarabonnement.
Hélène en ik hebben besloten deze automatische incasso nu niet te doen. We stellen jullie in
de gelegenheid om aan te geven wat jullie wel of juist niet willen:
1) Het abonnement niet meer ineens betalen, maar via maandelijkse afschrijving van € 27,50
per maand. Het abonnement is dan maandelijks opzegbaar met een opzegtermijn van 1
maand. De eerste termijn start wanneer Paramount Fitness weer open gaat.
2) Het abonnement ineens betalen, via automatische incasso en startend op de dag dat
Paramount Fitness weer open gaat.
3) Het abonnement ineens betalen, zoals gebruikelijk, startend op 01 januari 2021.
4) Géén abonnement voor 2021.
We denken dat we iedereen zo in de gelegenheid stellen om een keuze te maken die bij de
wensen en mogelijkheden past.
We hopen uiteraard iedereen, gezond en fit, terug te zien in 2021!
Geef ons aan welke keuze je gemaakt hebt.
Stuur een mailtje naar
Of een appje naar

leon@paramountfitness.nl
Leon
06 – 49 24 83 01
Hélène
06 – 54 60 12 60

Hele Fijne Feestdagen en alvast een gelukkig, mooi, gezond en FIT 2021 !!!
Liefs Leon en Hélène.
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Wij
Ons leven.
Met vergeven.
Samenhorigheid
Verdraagzaamheid
Jouw dag zo beginnen
Om later de rente te innen.
.
Liefde, geluk maar ook vrede.
Aandacht voor elkaar met rede.
En er steeds weer zijn voor mekaar.
Wordt 2021 weer een heel mooi jaar.
Samen ons van het Covid 19 juk bevrijden
Geen corona meer, wachten op betere tijden.
Niet geholpen met het zaaien van verdeeldheid
Een samenleving die gebaat is bij rechtvaardigheid
Verder bouwen aan een mooie gezonde samenleving
Laten zien hoe het wel moet in onze eigen leefomgeving.
Corona heeft veel roet in het eten van ons senioren gestrooid
Heel veel senioren voelden zich eenzaam, in hun vrijheid gekooid
In veel jaren hebben wij allen samen iets heel moois opgebouwd
Een conclusie mag nooit zijn: worden wij misschien allen toch te oud
Wij allen zijn verplicht aan al onze leden die door Corona zijn geveld
Om mee te werken aan een verzorgingsstaat die hopelijk hersteld.
Hebben wij toch nog iets geleerd van deze Corona tijd
Dan is er te zijn voor elkaar, van alleen zijn bevrijd
Eenzaamheid is waar allen voor moeten waken
Kan in een individualistische samenleving ieder raken
Dit is wat wij helemaal niet willen: vandaar
Wij zorgen allemaal heel goed voor mekaar
Deze kerstattentie gemaakt door creatieve leden
Het missen van de kerstviering met reden
Maar een rijkdom om weer naar uit te zien
Voor jullie allemaal een heel dikke tien
Laten wij dus het jaar 2020 uitfluiten
En het nieuwe jaar in ons hart sluiten
.
Met dank aan al onze vrijwilligers voor het afgelopen jaar
Ook al bezorgde dit voor velen van hen, soms meer grijs haar
Wij wensen jullie allen een gezond, liefdevol, gezellig en Corona- vrij nieuwjaar
Opdat wij er dan, zonder Corona, er weer samen kunnen zijn met en voor elkaar
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