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Nieuwsbrief december 2021 
 
Ypsilon afd. Eindhoven & de Kempen.  

Vanwege corona vervalt de ledenvergadering van dinsdag 14 december aanstaande; de 
contactavond van dinsdag 11 januari 2022 laten we ook NIET doorgaan. 

Voor de jaarplanners: 

De regioavonden van Ypsilon afd. Eindhoven & de Kempen in 2022 

In relatief gewone tijden iedere 2e dinsdag van de maand om 19.30 uur in het 
Inspiratiecentrum van GGzE, Grote Beekstraat 8,  5626 NE Eindhoven; bij P6 zijn voldoende 
parkeerplaatsen. 

xxx januari vervalt 
8 februari 
8 maart 
12 april 
10 mei 
14 juni 

xxx juni zomervakantie 
xxx juli zomervakantie 
13 september 
11 oktober  
8 november  
13 december 

 

Redactioneel 

Nee, geen ledenvergadering op 14 december. Ik hoop niet dat iemand er nog op gerekend had, 
maar het bestuur vindt het niet verantwoord om nog zo vlak voor de kerst een eventuele 
besmettingsbron te zijn. Er is ook besloten om de ledencontactavond van 11 januari 2022 over 
te slaan en pas in februari bij elkaar te komen. 
 
De jaarvergadering wordt door het uitvallen van 14 december weer een jaar doorgeschoven. 
Eind 2020 zaten we met hetzelfde probleem ….. Op zich heeft dat bestuurlijk niet zoveel 
consequenties, alleen hebben we dan komend jaar geen officiële voorzitter maar een interim 
voorzitter in de persoon van Wil van der Laak. Het is gebruikelijk dat het bestuur tijdens de 
jaarvergadering een nieuwe voorzitter voordraagt en dat de leden daar hun oordeel over 
uitspreken. Daarna pas hebben we een ’echte’ voorzitter. Intussen kan Wil gewoon met de 
hamer slaan om de orde te handhaven tijdens de bestuursvergaderingen en onze regio-
vergaderingen. Meedenken met nieuwe ontwikkelingen en problemen gaat ook gewoon door.  
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Een heel vervelende consequentie van de afgelaste jaarvergadering is dat we nu niet echt 
afscheid kunnen nemen van Jan Wouters als voorzitter. Hij heeft die taak een aantal jaren 
geleden met een beetje druk van ons op zich genomen. Jan vond dat toen goed mits we hem 
’voorzitter ad interim’ gingen noemen. Hij wilde immers eigenlijk niet echt voorzitter zijn. 
We hebben als bestuur een uitstekende voorzitter, sorry voorzitter ad interim, aan hem gehad. 
Gelukkig blijft hij wel naar de regioavonden komen als het enigszins kan en daar zijn we blij 
mee. Jan was er ongeveer vanaf de beginperiode van onze afdeling (1986!) altijd bij om onze 
leden met raad en daad bij te staan, nieuwe leden te ontvangen en vooral een luisterend oor te 
zijn voor onze leden.  
 
Ook Toon Scheijvens treedt terug als bestuurslid. Vreselijk jammer, zijn mening deed er toe. 
Maar gezondheid gaat ook bij Toon voor en daar moeten we begrip voor hebben al kost dat  
moeite.  
Toon blijft gelukkig wel bereid om tijdens de regioavonden te komen en met name de 
avonden waarop we een spreker hebben. Toon schrijft dan voorlopig nog het verslag van die 
avonden ter publicatie in het Regionieuws of de Nieuwsbrief. We blijven zoeken naar 
opvolging maar een betere vinden dan Toon zal moeilijk worden. 
 
Geen nieuwe voorzitter dus dit jaar, geen mooi afscheid van twee scheidende bestuursleden 
en geen hapje en een drankje. Jammer. Corona is een langdurige spelbreker. Maar als ik naar 
het afgelopen jaar kijk, dan zijn de avonden die we wel bij elkaar konden komen twee 
lichtpunten geweest.  
Ik wil jullie dan ook geweldige kerstdagen toewensen, die in alle rust verlopen, en een 
geweldig uiteinde met een nog beter begin. Dat 2022 ons weer de gelegenheid geeft om vaker 
bij elkaar te komen. 
 
Olga Berger 
___________________________________________________________________ 

Inleveren kopij 

Inleveren kopij voor het volgende regioblad: voor 28 januari 2022. 
OlgaMariaBerger@gmail.com  (nieuw mailadres!!!) 
 

Diensten FACT-/POD-teams  

De FACT-teams en de POD-teams zijn van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur 
bereikbaar op telefoonnummer 040-410 04 51. Buiten deze tijden kunt u zich in geval van 
nood wenden tot huisarts/huisartsenpost, crisisdienst of eventueel 112. 

 

Het bestuur wenst u: 
Fijne feestdagen, gezondheid, geluk en voorspoed in 
het nieuwe jaar! 


