Nieuwsbrief september 2021 ASV / KBO

Aalster Senioren Vereniging
Redactie:
Martin Asveld, martinasveld44@gmail.com, 06-54967029
Cor van Mosseveld, cvanmos@xs4all.nl , 06-29477734
De redactie zit midden in een aantal vakantie-activiteiten, vandaar
dat deze nieuwsbrief maar kort zal zijn. Binnenkort starten we in
ieder geval weer met onze activiteiten. Het bestuur is ook al lange
tijd niet volledig bij elkaar geweest en de eerste bestuursvergadering
zal 30 augustus zijn
Activiteiten september 2021

Inhoud
Blz1
Van de redactie
Activiteiten
september

Het nieuwe seizoen wordt op i september gestart met een barbecue
bij ’t Hazzo. U had zich hiervoor al opgegeven moeten hebben

Blz 2

Daarna
Vanaf 6 september elke maandag koersballen om 13.30 uur
Vanaf 6 september elke maandag ontmoeten om 14.00 uur
Vanaf 2 september elke donderdag kaarten om 13.30 uur

Blz 3

Kienen
De ruimte in ’t Hazzo die nu door de ASV gebruikt kan worden is
niet geschikt om in te kienen. U kunt in de Nieuwsbrief lezen
wanneer we weer beginnen met kienen.
Bowlen: vrijdag 24 september van 14.00 tot 15.30.
Aanmelden 040-2220063 (Bert Baselmans) . Kosten € 7.50.
Minimaal een kwartier voor aanvang aanwezig zijn.
Dinsdag 14 september busreis Weeribben kan wegens
omstandigheden niet doorgaan , dit wordt nu rondje Vreeswijk
zie aanmeldings formulier dit is een heel mooie bustocht.
Vertrek: 9.30 vanaf ‘t Hazzo
Fietsen
15 september en 29 september. Vertrek 10.30 bij ’t Hazzo.
De tochten zijn ongeveer 50 km lang.
Informatie activiteiten Kbo-bert@kpnmail.nl of tel. 2220062
Betaling alle activiteten NL89 RABO 0101 1021 35

Website: www.kbo-aalst.nl

Van de leden
’t Hazzo
Walking
voetbal/hockey
Blz 4
Busreis Vreeswijk

In het vorige nummer schreef Bert: “Als je de moed hebt om onvolmaakt te zijn is het leven een
stuk eenvoudiger”. Dat is niet altijd waar

Over de leden
Verjaardagen augustus boven de 85
Mien van Oirschot
1 augustus
Oorschot. Onze oprechte excuses.

85 jaar schreven wij, Mien werd 86 en heet Van

Verjaardagen september boven de 85

Riek van Geel

11 september

92 jaar

Mia van der Sanden

12 september

88 jaar

Netty Thijssen

15 september

87 jaar

Jeanny Noorlander

19 September

91 jaar

Henny Corbeij

19 September

87 jaar

Mevr,Janssen- Althuizen

24 september

94 jaar

Riet Berkmans

26 september

91 jaar

Bep Bouwknegt

27 september

86 jaar

Overleden
Jan Thijssen 89 jaar,
Piet Brouwers, 90 jaar,
Ria van den Bosch, 84 jaar

Website: www.kbo-aalst.nl

‘t Hazzo

Rechts ziet u de toekomstige wijkcentrum/sportkantine, waar wij gebruik van gaan maken. Zwart
daarboven wordt de vergaderruimte, die ook geschikt wordt voor cursussen. Zodra dit klaar is
wordt daar onze cursus Windows 10 gehouden. Het oranje zeildoek bedekt de resten van de
voormalige foyer. Op de voorgrond ziet u de fundering voor een van de appartementsgebouwen.

Voor wat oudere mensen is er straks de mogelijkheid om toch aan sport te doen. Wij ontvingen
de volgende mail
In het kader van de Nationale Sportweek ( 17-26 sept) wordt er o.a. Walking Football / Hockey
georganiseerd.
Er komt een proefles/clinic Walking Hockey en Walking Football! Het wordt als volgt:
•

Walking Hockey: maandag 20 september van 15 tot 16 uur

•

Walking Football: woensdag 22 september van 10 tot 11 uur

Het gaat om een éénmalige clinic, gratis. Na afloop kijken we wie er belangstelling heeft om dit
voor vast te gaan doen.
Locatie DVS sportpark, Aalst.

Website: www.kbo-aalst.nl

ASV AALST
DINSDAG 14 SEPTEMBER 2021

9.30 uur: Vertrek ’t Hazzo- Trolliuslaan

Een sluis is een waterbouwkundig kunstwerk in een waterkering tussen twee waterwegen met
een verschillend waterpeil, dat dient om water te keren, maar dat
door een beweegbaar mechanisme ook water of schepen kan
laten passeren. Wij kennen in Nederland diverse sluis types, de
meest bekende is de schutsluis. Deze zullen we vandaag ook zeker
passeren.
Vanaf uw opstapplaats rijden we naar ons koffieadres waar we u
een heerlijk kopje koffie met appelgebak aanbieden. Na de koffie
vervolgen we onze weg richting Vianen, waar we aan boord gaan
van onze rondvaartboot voor een prachtige drie uur durende boottocht. Aan boord wordt er
een heerlijke lunch geserveerd bestaande uit een kop soep, broodje kroket, broodje kaas, mini
rozijnenbol en koffie/thee/ melk.
Tijdens de lunch kan u gaan genieten van de prachtige omgeving die aan u voorbij komt.
Vanuit Vianen varen we (5 sluizen), via de Lek, Beatrixsluizen, Amsterdam Rijnkanaal, Zuidersluis
bij Jutphaas, Oud Vreeswijk en de Koninginnensluis weer terug naar Vianen. Deze vaartocht is
een mooie beleving. Onderweg krijgt u fijne informatie over de sluizen en eventuele schepen
die gepasseerd worden. Als we weer aangemeerd zijn in Vianen staat de touringcar voor u
klaar en gaan we aan de terugreis beginnen. Onderweg maken we nog een stop voor een
goed verzorg drie gangen diner om deze gezellige dag af te sluiten, waarna wij u retour
brengen naar uw opstapplaats
20.00 uur: Thuis.
Bij de reissom is inbegrepen:
•
•
•
•
•

Vervoer per luxe touringcar
2- kopjes koffie met appelgebak
Broodjeslunch
3- uur durende rondvaart
Het 3-gangen diner

Website: www.kbo-aalst.nl

Wij voeren deze dagtocht uit onder de dan geldende maatregelen opgesteld door de Nederlandse Rijksoverheid.
(dit kan eventueel invloed op het programma hebben

De prijs van deze leuke dagtocht bedraagt: € 74,50 p.p
Hebt u interesse dan kunt u zich d.m.v. onderstaand strookje opgeven voor 30 augustus bij
Bert Baselmans- Juliana de Lannoylaan 3 in Waalre 040-2220062
Bij betaling voor 30 augustus op NL89 RABO 0101 1021 35 hoeft u deze strook niet in te vullen

--------------------------------------------------------------------------------------------------AANMELDINGSSTROOK
Naam______________________________________________________________________________

Adres__________________________________________Telefoon____________________ _________

geeft zich met _____ personen op voor de dagtocht op 14 september 2021

Website: www.kbo-aalst.nl

