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Martin Asveld, martinasveld44@gmail.com, 06-54967029
Cor van Mosseveld, cvanmos@xs4all.nl , 06-29477734
Er is weinig nieuws te vermelden. De regering is plotseling erg
optimistisch over de corona-epidemie, maar er zijn nog geen
versoepelingen, die ons de mogelijkheid geven om verantwoord
activiteiten op te starten.
Als het kan willen in ieder geval weer gaan fietsen en mogelijk ook
gaan wandelen.
’t Hazzo wordt verbouwd, zoals jullie kunnen zien. Voor het hele
bouwproces zou het makkelijker zijn als was in september weer
gebruik willen maken van het gebouw. In overleg met de gemeente
is er toch voor gekozen om zodra het mogelijk is toch activiteiten op
te starten.
Vooral door de inspanningen van de Waalrese KBO komt daar ook
vooruitgang in de mogelijkheden om Het Klooster te gaan gebruiken
door de verenigingen.
Voorlopig is er ook geen mogelijkheid om een algemene
ledenvergadering te houden, we kunnen dan ook niet met jullie van
gedachten wisselen over bij voorbeeld de financiële situatie van de
vereniging. Die is in ieder geval niet zorgwekkend.
Omdat er ook geen bestuursvergaderingen zijn is het moeilijk om
concrete plannen voor nieuwe activiteiten.

Website: www.kbo.aalst.nl

Inhoud
Blz1
Van de redactie ,
Paassurprise
Blz 2
Paassurprise
Van de leden
Gedicht

Ook met Pasen wilden we laten zien, dat we toch een vereniging zijn en bij elkaar horen. Onze
eigen huisdichter, Bert Baselmans zorgde voor een inspirerend gedicht en vooral Jeanne en
Tom Strijbos zorgden voor de paassurprise en onze Onsbezorgers accepteerden blijmoedig het
extra werk. Wij blijven aan elkaar denken.
Over de leden
Verjaardagen mei (boven de 85)
Piet Leijten
Gusta de Kock
Wil Babonnick
Mevrouw Ludwig
Rietje Bohré
Annie Bohrenberger

4 mei
8 mei
8 mei
9 mei
14 mei
17 mei

92 jaar
93 jaar
87 jaar
87 jaar
89 jaar
92 jaar

Zij worden allen van harte gefeliciteerd
Overleden
Mevrouw Elly van Bommel
Wij wensen de nabestaanden veel sterkte bij dit verlies.
Nieuwe leden
De heer en mevrouw R. en J. Jolie
Van harte welkom

Gezond verstand in deze corona tijd.
Dat is waar iedereen ook ASV voor pleit
Zodat wij senioren niet door het ijs zakken
Maar onze activiteiten weer op kunnen pakken
Dan volgt er vanzelf weer blijheid!
Zijn wij weer trots op onze vrijheid.

“ Alles komt goed”

Website: www.kbo.aalst.nl

