
Website: www.kbo.aalst.nl 

 

Nieuwsbrief augustus 2021 ASV / KBO 
 

Aalster Senioren Vereniging 
 

Redactie:  

Martin Asveld, martinasveld44@gmail.com, 06-54967029  

Cor van Mosseveld, cvanmos@xs4all.nl , 06-29477734 

In deze Nieuwsbrief kunt u lezen hoe wij de activiteiten in het 
seizoen 2021-22 willen opstarten. Op dit moment gaan we er van uit 
dat dit alles nog mogelijk is. Mocht dit veranderen dan hoort u dat 
van ons. Overigens is het zo, dat ieder zijn eigen 
verantwoordelijkheid moet nemen. Hopelijk kunnen wij ouderen dat 
beter dan sommige jongeren.  
Wij willen met enige regelmaat organisaties aan het woord laten in 
deze nieuwsbrief, die belangrijk kunnen zijn voor senioren. Eerder 
heeft Goedvoormekaar zich voorgesteld. Nu is de beurt aan De 
Pracht over de Prachtdag. 
 
Activiteiten september 2021 
 
Wij starten de activiteiten op woensdag 1 september met een BBQ 
Zie aanmeldformulier. 
 
Vervolgens  deze activiteiten. 
Koersballen:                 Maandag  6 september  13.30u. in ‘t Hazzo  
Creativiteit en ontmoeten Maandag 6 september 14-00 u in ‘t Hazzo:          
Kaarten:                    donderdag 2 september13.30u. in ‘t Hazzo“                       
Bowlen:                        vrijdag 24 september zie Nieuwsbrief 
september    
Kienen: zie Nieuwsbrief september 
Daarna, ieder maandag koersballen en ontmoeten. 
Iedere donderdag kaarten. 
 
Dinsdag 14 september busreis zie aanmeldingsformulier vertrek om 
8.30u 
Wel vroeg maar het is anders een te lange reis, een heel mooie 
bustocht. 
 
Lees altijd de Nieuwsbrief.            
Informatie activiteiten Kbo-bert@kpnmail.nl  of telf. 2220062  
 
 Noteer dit! 
 NL89 RABO 0101 1021 35 voor alle activiteiten 
 
Fietsen: woensdag 25 augustus 10.30 vertrek bij ‘t Hazzo 
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Beste ASV leden,                                                             

Het jaar 2020 maar ook 2021 zal nog lang in ons geheugen blijven als een tijd waarin wij zien 

hoe kwetsbaar wij zijn als senioren. 

Onze overheid/ gemeente kan zulke problemen niet alleen oplossen, dus daar kunnen we niet 

op terugvallen 

Ook wij beseffen dat wij steeds meer op elkaar aangewezen zijn en hebben ook een 

eigen verantwoordelijkheid. 

ASV streeft met de gemeente naar een goed gemeentelijk seniorenbeleid.  

 

Laten wij dit afspreken, dat wij er zijn voor elkaar nu en alle jaren die nog komen gaan 

Wat waren wij eenzaam deze anderhalf jaar 

In deze Corona tijd groeide ons grijze haar  

De eenzaamheid sloeg toe bij veel senioren 

Een ongelijke strijd dat was veel te horen 

Voor velen van ons was dit een heel zware tijd 

Nu zijn wij van Covid-19 hopelijk bevrijd. 

En zijn wij toe aan een leuke activiteit. 

 

Voor de eerste ASV activiteit na Corona is gekozen voor een BBQ-op woensdagmiddag 

1 september in ’t Hazzo. Laat je deze middag verrassen!! 

Aanmelden zo snel mogelijk, wel vóór 20 augustus. 

Je bent van harte welkom vanaf 15.00u. Ontvangst met een kopje koffie/thee en iets lekkers 

erbij. 

Bij mooi weer kun je lekker rustig buiten zitten en op afstand luisteren naar mooie 

achtergrondmuziek en natuurlijk bijpraten over de tijd dat wij elkaar gemist hebben. 

Aanvang van de BBQ is om  ± 16.30 u. tot 18.00u 

Je bepaalt zelf op welk tijdstip je komt. 

 

Levenswijsheid voor deze dag.  

Als je de zon in je hart laat schijnen, is dat op je gezicht af te lezen.     

 

 Over de leden 
Nieuwe leden 

Wij verwelkomen de heren Erik Koster en Johan Schippers 

 

Verjaardagen augustus boven de 85  
  
Mien van Oirschot  1 augustus  85 jaar 
Annie Peijnenburg  14 augustus  88 jaar 
José Coppens  15 augustus  91 jaar 
Cor Möls   18 augustus  90 jaar 
Leida van Dijk  19 augustus  88 jaar 
De heer Ludwig  19 augustus  86 jaar 
Joep van Dam  20 augustus  93 jaar 
Piet Brouwers  22 augustus  91 jaar 
Leny Markerink  24 augustus  98 jaar 
 



Website: www.kbo.aalst.nl 

In juli is er geen nieuwsbrief verschenen omdat er tegen de verwachting geen nieuws was. Toch 

willen we deze jarigen ook van harte feliciteren . 

 

Verjaardagen juli boven de 85 

 
Jo van Asperdt  8 juli    88 jaar 
Jo van Geel   9 juli   90 jaar 
Corrie Vermeijlen  9 juli   85 jaar 
De heer Theuns  23 juli   85 jaar 
 

 
PrachtDag: senioren sociëteit  
 
De PrachtDag heeft na deze coronaperiode weer ruimte voor nieuwe gasten. In een huiselijke 
sfeer zorgen we voor gezelligheid en een gevarieerd aanbod van activiteiten. 
In de ochtend ontmoeten we elkaar bij de koffie met de krant en wordt er door de liefhebbers 
gewandeld of een spelletje gespeeld. 
Tussen de middag is er een lekkere warme lunch. 
Daarna is er een divers aanbod van activiteiten. 

Hierbij houden we 
rekening met de 
interesses van onze 
gasten. Wat denkt u van 
een muzikale middag met 
onze belevenistafel. Een 
concert van Andre Rieux , 
of een klassiek concert, 
opera, musical  of 
verzoekplaten. Het is 
allemaal mogelijk met 
onze belevenistafel. In 
deze toverdoos zitten ook 
mooie herinneringen van 
vroeger. Ook kan er 
gebiljart worden en buiten 
kunnen we gebruik maken 
van de Jeu de Boule baan 
of relaxen op het terras.  
Nu er weer meer mogelijk 
is gaan we ook naar 
buiten voor kleine 
uitstapjes in de omgeving.   
Ons motto is: gezelligheid 
voorop, niets moet, veel 
kan. 

Vindt u het leuk om samen met anderen een gezellige dag te hebben ,kom dan langs voor een 
kopje koffie om de sfeer te proeven. Op maandag en woensdag rond 10.30 bent u van harte 
welkom. Neem gerust een bekende mee.  
De prijs bedraagt €12;00  per dag, of €8;00 voor een halve dag.  
Voor meer informatie bel de Pracht 040-2217400 of mail naar  
secretaris@de Pracht.nl  
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Beste ASV-leden 
Woensdag 1 september starten we het nieuwe ASV seizoen met een BBQ 
Deelname kost € 15,50 per persoon. 
Je keuze voor woensdag 18 augustus inleveren bij : 
Gerry Piketh Frederik Hendrikstraat 66 
Mia Strijbos, Alexanderstraat 20 
Jeanne Strijbos, Irenelaan 2B 
Bert Baselmans, Juliana de Lannoylaan 3 
 
Mailen mag ook: Kbobert@kpnmail.nl  
 
Betalen bij aanmelding of bij voorkeur overmaken op NL 89 Rabo 0101 1021 35 ovv BBQ 
 
Let op:per persoon 2 a 3 stuks vlees/vis 
 

naam Dhr Mevr 

   

Hamburger   

BBQ-worst   

Gemarineerde kipfilet   

Gemarineerde speklap   

Tilapia provencal   

 
.  Rundvlees huzarensalade     

.  Pasta salade    

. Rauwkostsalade met tuinkruiden    

.  Stokbrood met kruidenboter    

.  Diverse sausen    

.  Fruitsalade     

.  Een heerlijk ijstoetje met wat fruit in schaaltjes na    
    
Wij hopen dat de ZON aanwezig is    
Laat hem deze dag schijnen heel gewis    
Zodat je kunt genieten van deze dag    
Wel met een heel mooie gule lach    
Dan lacht het leven je weer tegemoet    
Ook als leven, soms pijn doet    
ASV. Activiteiten: je toeverlaat  
 
Als je de moed hebt onvolmaakt te zijn is het leven een stuk eenvoudiger  
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