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In deze NieuwsFlits:

Doorgaan van activiteiten in corona-tijd
Oproep Taxbus

  
  

18 november Trefpunt lezing
 

Op 18 november is de laatste lezing in 2021 van de Trefpunt cyclus. Mari de
Bijl gaat het dan hebben over de natuur om ons heen, met name over de
nieuwkomers. Zijn die gewenst of niet gewenst en waardoor wordt dit
beïnvloed. 
Plaats: AgnusDeï kerk, Julianalaan 12 Waalre. Aanvang 14.00 uur. Toegang via
de hoofdingang. 
De toegangsprijs is € 4,-, dit is inclusief een kopje koffie bij binnenkomst en een
drankje bij de nazit tot 16.30uur 
 
Deze lezing gaat door, dit met in acht name van de coronamaatregelen.
Dus alleen toegang met geldige QR-code. 
Wordt bij binnenkomst gecontroleerd!

 
 

https://mailchi.mp/57ba12602994/pvge-awv-nieuwsflits-7967493?e=[UNIQID]


Vrijdagmiddagborrel

Ook de borrelmiddag op de derde vrijdag van de maand, dus deze week de
19e november, gaat door. Deze middag start om 14.30 uur in Harba Lorifa,
Pastoor Heerkensdreef 20, Valkenswaard. 
Ook hier, zoals bij alle horeca, alleen toegang met geldige QR code. Deze
wordt gecontroleerd door het personeel van Harba Lorifa.

Oproep
 
 
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 
 
 

Deze NieuwsFLITS! verschijnt per e-mail op onregelmatige momenten en bevat berichten die niet
meer op tijd in onze reguliere papieren Nieuwsbrief geplaatst konden worden. 
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PVGE Aalst-Waalre en Valkenswaard 

Peter Oolbekkink, secretariaat PVGE-AWV 
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