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Redactie:  

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

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

De Aalster Senioren Vereniging heeft als doel om te zorgen dat alle  

senioren uit ons dorp een zo goed mogelijk leven hebben. Ook 

andere partijen zijn daar mee bezig en wij willen er voor zorgen dat 

iedereen op de hoogte is van wat die anderen daarbij te bieden 

hebben. 

Het wordt zo ook steeds moeilijker om in deze maatschappij te leven 

zonder internet.  

Zo werd ik op een zaterdagmiddag getest op het coronavirus en heb 

daar tot op heden geen telefonisch of emailbericht gekregen  

gekregen. Wel stond zondagmorgen om negen uur op mijn Digid dat 

ik negatief was.  

Er is zoveel waarvan wij vinden dat u dat moet weten dat de 

kennismaking met de nieuwe voorzitter en met name met zuster 

Augustina en zuster Gondolinda een maand uitgesteld moet worden.  

 

Computercursus 
 
In het vorige nummer hebben we een bericht opgenomen over “met 
digitale vaardigheden meer contact met de omgeving”. Hiervoor 
hebben zich in totaal meer dan 200 ouderen aangemeld, een 
prachtig resultaat.  
De ASV heeft sinds jaar en dag al een eigen cursus over het 
omgaan met de computer. Die wordt gegeven door Peter Kivits, 
sinds de lockdown via Zoom. Het leuke hiervan is dat je met een 
groep gelijkgestemden samen bezig bent met de mogelijkheden en 
problemen van de digitale wereld.  
Problemen met Zoom worden opgelost. Neem daarvoor contact op 
met Peter, PeterKivits1948@hotmail.com . Ik, Martin Asveld, wil 
eventueel ook behulpzaam zijn.  
Aanmelden bij Jeanne Willems, 06-51833151.  
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Goed voor Mekaar Waalre:  
dé plek voor vrijwilligerswerk en informele hulp 
 
Zoek je iemand die af en toe koffie met je wil drinken, een boodschap voor je wil doen of 
je naar een afspraak wil brengen?  Ben je mantelzorger en kun je wel wat ondersteuning 
gebruiken? Heb je andere hulpvragen of wil je juist graag vrijwilligerswerk doen? Bij 
Goed voor Mekaar Waalre ben je met dit soort vragen aan het juiste adres! 
 
Saskia van den Broek, coördinator van Goed voor Mekaar Waalre, vertelt: “Mensen kennen 
vaak wél onze naam maar weten niet wat we precies doen. Dat kan ik me voorstellen want het 
lijstje is lang. Onze bekendste activiteit is waarschijnlijk het begeleid vervoer, de dienst waarbij 
onze vrijwilligers mensen die niet meer mobiel zijn naar afspraken brengen. Dat kan gaan om 
medische afspraken, zo krijgen we nu regelmatig vragen voor ritjes naar de vaccinatielocaties 
van de GGD. Maar het kan ook gaan om andere ritten, bijvoorbeeld voor een bezoek aan een 
kennis. Verder helpen we mensen -meestal tijdelijk- met het doen van de boodschappen en 
met kleine, eenvoudige klusjes in en om het huis.  

 
Minder bekend is misschien dat je ook bij ons 
terecht kunt wanneer je op zoek bent naar een 
bezoek- of belmaatje, en als je mantelzorger bent 
en je behoefte hebt aan een luisterend oor. Verder 
coördineren we ouderensociëteit Neffe de Kerk in 
Waalre-dorp en de activiteiten Waalre in 
Beweging en Wandelen in de Wijk. En ook de 
seniorenvoorlichters die op huisbezoek gaan bij 
inwoners van 75 jaar en ouder, vallen onder de 
paraplu van Goed voor Mekaar Waalre. Vanwege 
corona liggen deze huisbezoeken helaas al een 
tijdje stil maar we hopen de draad snel weer op te 

kunnen pakken. 
 
Ook met andere vragen kun je contact met ons opnemen. Denk bijvoorbeeld aan vragen over 
maaltijdvoorzieningen, dagbesteding of hulp bij het invullen van formulieren, geldzaken, 
achterstanden en schulden. Want als wij zelf niet kunnen helpen, dan doen wij in ieder geval 
ons best om door te verwijzen naar de plek waar je wél moet zijn. 
 
Maar je kunt natuurlijk ook bij ons aankloppen als je als vrijwilliger iets voor een ander wil 
betekenen. Wij helpen graag bij het vinden van een passende vrijwilligersklus!” 
 
Goed voor Mekaar Waalre is telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 9.30 
tot 12.00 uur op telefoonnummer 06 – 25 76 24 22. Mailen kan via 
info@goedvoormekaarwaalre.nl. En je kunt ons volgen via onze website 
www.goedvoormekaarwaalre.nl en via onze Facebook.com/GoedvoorMekaar. Vanwege de 
coronamaatregelen kun je voorlopig nog niet terecht bij ons loket in Het Huis van Waalre.  
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Lezingen 
De Volksuniversiteit Waalre biedt belangstellenden een aantal gratis toegankelijke lezingen aan 
via Zoom, steeds van 20.00-21.00 uur: 

1. 30 maart 2021 Grenzen en Grenspalen door Geert Krijnen 
(zie de door de spreker aangeleverde nadere informatie) 

2. 18 mei 2021 Biodiversiteit in Waalre en wat jij er zelf aan kunt bijdragen door Peter Blei 
3. 8 juni 2021 Zandsculpturen door Joris Kivits 

Aanmelden via de website van de Volksuniversiteit www.volksuniversiteitwaalre.nl 

 

Over de leden 

Verjaardagen april ( boven de 85) 

 
Joke van der Linden  1 april  89 jaar 
 
Riet Dirkx    7 april  87 jaar 
 
De heer van Lindert   14 april 87 jaar 
 
Ben van Doormalen   25 april 86 jaar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Overleden Leden 

 

De heer Leo  van Nassau op de leeftijd van 76 jaar en de heer Geert Evers op de 

leeftijd van 91 jaar.  

Wij wensen de nabestaanden veel sterkte bij dit verlies. 
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Buurtbus 

Wij ontvingen dit bericht van Saskia van de Broek en vonden het belangrijk genoeg om dit ook in 

onze nieuwsbrief op te nemen. 

Hallo allemaal, 

Even een berichtje om jullie te laten weten dat de Buurtbus Waalre vanaf vandaag weer rijdt, 

volgende de coronaregels van Hermes. Er waren technische aanpassingen nodig maar nu is de 

Buurtbus van alle gemakken voorzien om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Zo 

zijn er kuchschermen, luchtfilters en ventilatie aangebracht. Om een veilige afstand tussen de 

chauffeur en reizigers te creëren mogen er maximaal zes personen in de bus zitten. 

  

De Buurtbus rijdt volgens een vaste route op vaste tijden (dienstregeling). Langs de route die 

de buurtbus rijdt, kunnen reizigers op elke gewenste plaats in- en uitstappen, mits de 

verkeerssituatie het toelaat. Door het opsteken van de hand kunnen mensen de chauffeur 

kenbaar maken dat ze willen instappen. Bij het uitstappen kunnen mensen tijdig aan de 

chauffeur aangeven waar ze willen uitstappen. Het is niet noodzakelijk om van een halte 

gebruik te maken. De chauffeur kan echter niet van de vastgestelde route afwijken. Meer 

informatie is te vinden op: www.buurtbuswaalre.nl 

Met vriendelijke groet,  

Saskia van den Broek 

Coördinator Goed voor Mekaar Waalre 
+31625778925 

 

Team GoedvoormekaarWaalre  

Verder weinig nieuws, we kunnen zowel binnen als buiten nog geen activiteiten 

organiseren.  

 

 

 

 

  

 

 

 

Wij wensen iedereen prettige paasdagen en hopen dat met de lente er betere tijden komen. 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.buurtbuswaalre.nl%2F%3Ffbclid%3DIwAR0GJWZCwuNdopuADyTV6dTX_zL_9Van0RmztM-mipDnfiR98SXVtgc4nvk&h=AT2wXXxwzfTZvk3295tiOHSoeErZEW5AGCHxVVIBkkaV2z-Ck7V0r9HzT5NMApS7z50hnorecrD2eDNnRFQJIcwM9mT1MnE0K5K4beXXTRnCthZbib6JMms_LQv97Mq4uzmc&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT2ifflaJfWNaWftEJBgvRUTts7TiCU3CaLtPm9LL6qr341t67U-z1biK85-VY4pZduSwDkJmVJa5b-GLvAwX8qNnNPjGsb89QZHh0x_0poAnTRJe0LmP3g0AxMJTdrHEDqbNj7hJo5u6po35W5Msi0PUiCgk59QWljeCTAmfz6qPfZ1MqegOAFdRPHkfY63Xh2P3xI

