Nieuwsbrief oktober 2021 ASV / KBO

Aalster Senioren Vereniging
Redactie:
Martin Asveld, martinasveld44@gmail.com, 06-54967029
Cor van Mosseveld, cvanmos@xs4all.nl , 06-29477734
Inmiddels is het seizoen voor de Aalster Senioren Vereniging weer
in volle gang. Fietsen, koersbal, ontmoeten en kaarten zijn weer
begonnen. Voor het overige is het wachten op de heropening van
het vernieuwde ’t Hazzo.
Sommige dingen kunnen niet wachten en daarom vieren we de
ASV - dag in het Huis van Waalre. Is dat bij de gemeente vroegen
we aan de uitbater, Patrick van der Meijden. Neen, zei hij, want wij
werken bijvoorbeeld op zondag en de gemeente niet.
De ASV-dag is op zondag, onder andere omdat het Huis van Waalre
dan beter bereikbaar is en er makkelijk dichtbij geparkeerd kan
worden. Bovendien wil de ASV al langer ook op zondag iets voor
haar leden doen.
Verder gaan wij natuurlijk de heropening van ’t Hazzo ook feestelijk
vieren.
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De Algemene Ledenvergadering zal in april gehouden worden, u
krijgt tijdig alle stukken. Ook komt er weer een
vrijwilligersbijeenkomst en een bijeenkomst voor nieuwe leden. We
willen op deze bijeenkomsten graag nieuwe ideeën horen, nieuw
plannen voorleggen en ook een beroep doen op nieuwe vrijwilligers.
Een functie zouden we al heel graag
snel ingevuld zien en dat gaat over wat
tegenwoordig communicatie heet. Wij
zoeken iemand die samen met de
webmaster zorgt voor de nieuwsbrief,
de website en contacten met de pers
en eventueel andere zaken, die hij of zij
wil ontwikkelen. Inlichtingen bij Martin
Asveld, zie hierboven.

Website: www.kbo-aalst.nl
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Wandelfysio
Wij kregen het volgende bericht en verheugen ons met Ellen Beusen. Ik weet hoe belangrijk
bewegen voor senioren is.

We zijn verheugd te kunnen melden dat “De Wandelfysio” weer begonnen is.
Onder leiding van Ad Foudraine een uur lang wandelen en oefenen in het groen van Aalst.
Iedere donderdag van 10.30 tot 11.30 uur.
Verzamelen aan de zij-ingang van ons pand aan de Anna Paulownalaan 2.
Voorlopig lopen we gratis……over een aantal maanden vragen we weer € 2,-- per wandeling.
Activiteiten in oktober
Elke maandag koersballen om 13.30 uur
Elke maandag ontmoeten om 14.00 uur
Elke donderdag kaarten om 13.30 uur
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 29 oktober van 14.00 tot 15.30.
Aanmelden voor 20 oktober 040-2220063 (Bert Baselmans) . Kosten € 7.50
Minimaal een kwartier voor aanvang aanwezig zijn.
Lees altijd de Nieuwsbrief.
Zie alle activiteiten in de Nieuwsbrief of via website een mail.
Kbo-bert@kpnmail.nl of tel. 2220062
De aarde biedt voldoende om ieders behoefte te bevredigen maar niet ieders
hebzucht. Gandhi.

Noteer dit!
NL89 RABO 0101 1021 35 óók voor alle activiteiten

Website: www.kbo-aalst.nl

Website: www.kbo-aalst.nl
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“ De moeite waard “
Beste-leden,
Graag uitnodiging wij jullie uit op onze.

Jaarlijkse ASV/KBO-feestdag
Zondag 24 oktober- 2021
Wij beginnen deze middag om 11.30 uur toch in
HET Huis van Aalst-Waalre, omdat ’t Hazzo nog niet klaar is.
Met een overheerlijke koffietafel.
Ter opluistering van deze sfeervolle middag is er een muzikale omlijsting.
Met muziek uit vervlogen tijd in een sfeervolle ambiance, zo wordt het weer een gezellige,
veelzijdige en vrolijke middag heel ontspannend en het meezingen van Nederlandstalig
liedjesprogramma misschien ook nog een leuk dansje op deze middag.
Een leven zonder dromen is als een tuin zonder bloemen.
De kosten verbonden aan deze middag bedragen € 12,50 per persoon
Geniet van deze ASV/KBO-dag laat deze niet aan je voorbijgaan, vul de strook in en geef je
op!! vóór woensdag 17 oktober vanaf dan bent u verzekerd van ’n plaats.
-------------------------------------------------------------------------------------------Dhr/Mevr ………………………adres……………………………..
Neemt graag met ….persoon/personen deel aan deze ASV-dag
O Het verschuldigde bedrag wordt contant betaald bij inlevering van deze
strook
O Het verschuldigde bedrag is/wordt overgemaakt op bankrek.
NL89RABO 01011.02.135 o.v.v.. ASV-dag.
(betaling per bank vóór 17 okt. dan hoeft u de strook niet in te leveren )
Deze strook inleveren vóór 17 oktober a.s. bij:
Gerry Piketh Fr. Hendrikstraat 66 / Mia Srijbos Alexanderstraat 20
of Bert Baselmans Jul de Lannoylaan 3
Mailen mag ook kbo-bert@kpnmail.nl

“Dankbaarheid is de kortste weg naar geluk.

Website: www.kbo-aalst.nl

Dat smaakt naar meer!
Met een leuk clubje lekker in
beweging in de buitenlucht.
Wat hebben we veel plezier
gehad tijdens de proeflessen
Walking Hockey en Walking
Football. Met dank natuurlijk
aan Hedy van Woesik en
Harry Lubse voor de fijne
trainingen.
Ook zin om mee te doen?
Dat kan tijdens nóg een
aantal gratis proeflessen.
• Walking Hockey is op
dinsdag 28 september
en dinsdag 5 oktober van 14 tot 15 uur. Aanmelden via: tc@dvshockey.nl
• Walking Football is op woensdag 6 oktober van 10 tot 11 uur. Aanmelden via:
secretaris@dvs-voetbal.nl
Of kom gewoon naar de Aalstervelden.

Website: www.kbo-aalst.nl

Over de leden
Nieuwe leden
De heren Koster, Schippers en Ten Hoor, mevrouw Donkers en de heer en
mevrouw van Heugten.
Verjaardagen oktober boven de 85

Theo van de Bergh

1 oktober

86 jaar

Loes van de Stokker

14 oktober

87 jaar

Netty Thijssen

15 oktober

87 jaar

William Goethals

22 oktober

89 jaar

Ellen Engelbert

23 oktober

88 jaar

Mevrouw van de Goor

28 oktober

88 jaar

Annie Janssen

28 oktober

86 jaar

André Rieu
Een van de meest populaire musiekgebeurtenissen ter wereld is het optreden van André Rieu op
het Vrijthof in Maastricht. Wij zijn in de gelegenheid om dit in juli bij te wonen. Het totale pakket,
busreis, diner en concertbezoek kost ongeveer € 150. Heeft u hiervoor belangstelling geef dat
dan zo snel mogelijk op bij Bert Baselmans, Kbo-bert@kpnmail.nl of tel. 2220062. Bij
voldoende belangstelling komt er een definitieve aanmelding.
Barbecue
Op 1 september werden de activiteiten van de ASV
weer opgestart met een Barbecue in en buiten ’t
Hazzo.
Er waren een zestigtal deelnemers, die duidelijk blij
waren om weer bij elkaar te zijn en samen activiteiten
te ondernemen.
.

Website: www.kbo-aalst.nl

