Nieuwsbrief juni 2021 ASV / KBO

Aalster Senioren Vereniging
Redactie:
Martin Asveld, martinasveld44@gmail.com, 06-54967029
Cor van Mosseveld, cvanmos@xs4all.nl , 06-29477734
Vanmorgen, vrijdag 21, is er in verband met de laatste
versoepelingen overleg geweest tussen de beheerders van ’t Hazzo
en enkele bestuursleden van de ASV. Meegenomen werden de nog
bestaande Corona-risico’s, de verbouwing van ’t Hazzo en de
onmogelijkheid om iets te drinken.
De voorlopige conclusie is dat er tot eind augustus geen activiteiten
georganiseerd worden door de ASV in ’t Hazzo. Mocht dat
veranderen, dan houden wij u daarvan door een (ingelaste)
nieuwsbrief op de hoogte.
Gaat er dan helemaal niets gebeuren? Jawel, onze partner,
Paramount, mag onder voorwaarden weer open en wil dat luister
bijzetten door een Open Dag op 1 juni, zie hiervoor verder in deze
Nieuwsbrief.
Verder gaan wij weer fietsen.
Helaas is de eerste fietstocht al
bezig of achter de rug als u deze
Nieuwsbrief gedrukt ontvangt. De
bekende fietsers zijn inmiddels via
een speciale mail op de hoogte
gesteld en hun is ook gevraagd om
anderen op de hoogte te stellen.
Het fietsen kent twee
organisatoren. De een, Tom
Strijbosch, gaat twee maanden met
vakantie en de ander,
ondergetekende, komt zojuist uit
het ziekenhuis met achterlating van
een stuk long.
Dus:
Woensdag 26 mei Fietstocht 40-50 km. Vertrek 13.00 uur bij ’t
Hazzo (net voor de vakantie van Tom)
Woensdag 23 of 30 juni Fietstocht, nadere bijzonderheden
volgen.
Voor de agenda
Woensdag 13 oktober: ASV dag.
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Over de leden
Verjaardagen juni 2021 (boven de 85)
Gondje van Schaik
Ria Stekhuizen
Henk van de Boom
Mevr. Trienekens – Bell

11 juni
14 juni
18 juni
28 juni

91 jaar
90 jaar
89 jaar
86 jaar.

Verder is Nellie Hezemans op 11 mei 88 jaar geworden zonder dat wij dat in de Nieuwsbrief
vermeld hebben. Een fout in het ledenbestand. Wij feliciteren haar hierbij alsnog met onze
excuses.

Overleden
Jan van Lindert 87 jaar
Leentje van Leuven-Hendrix 91 jaar
Nellie Meulenbroeks- Teunissen 77 jaar.
Wij wensen de nabestaanden veel sterkte bij de verwerking van dit verlies
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Weet u nog, een nieuwe voorzitter?
Het dorp Waalre had de Zusters van Barmhartigheid, die de meisjes uit dat dorp het
een en ander moest leren (een Waalrese vriendin had daar overigens een andere,
minder neutrale naam voor), in Liempde hadden we de Ursulinen. Behalve de
meisjesschool hadden ze ook de bewaarschool onder hun hoede. Misschien kennen
anderen de kleuterschool, maar wij moesten naar de bewaarschool. We gingen daar
twee jaar naar toe en die school was nog gemengd. U moet dan niet denken aan
kringgesprekken en zo, maar links zaten jongens in banken en rechts meisjes.
De bewaarschool stond onder leiding van twee nonnen, zuster Augustina en zuster
Gondolinda. Zuster Augustina was lang en mager en zuster Gondolinda was kort en
dik en ze hadden allebei een bloedhekel aan jongetjes.
In mijn herinnering moesten we meestal matjes vlechten. U weet wel, dunne stroken
gekleurd papier zo door elkaar vlechten dat het leek op door elkaar gevlecht
gekleurd papier. Of misschien weet u het ook niet. In ieder geval bij een aantal
boerenzonen met vereelde handen scheurde dat papier al als ze er naar keken. En
dan kregen we straf. De zusters hadden geen zin om te kijken bij welke jongen
precies dat papier scheurde maar lieten alle jongetjes met de handen over elkaar
stilzitten. Dat lukte natuurlijk niet en de zusters liepen dan rond om de jongetjes die
bewogen een tik te geven.
Onze hele lagere schooltijd door werden we geslagen en dat werd redelijk gelaten
geaccepteerd. Ook in gezinnen werd veel geslagen. In onze middenstandsbuurt met
kleine gezinnen viel dat mee, het gebeurde wel, ook vaak door de moeders, maar in
de grotere gezinnen hoorde dat er wel zo’n beetje bij.
De bewaarschool had een voorplein, speelplaats kon je het eigenlijk niet noemen,
met een muur er om heen met daarin een klein poortje. Op een dag kwamen Joke,
Huub en ik bij de school en die poort was dicht. Volledig in paniek besloten we ons (
Joke was een jongen) te verstoppen tot de school uit was en dan gewoon naar huis
te gaan. We verstopten ons in het Kattestraatje achter een stapel bomen, die daar
lagen voor de klompenmakerijen. We werden gevonden en naar school gebracht
zonder verdere problemen.
Het Kattestraatje was een onverhard straatje in een dorp met Inmiddels wel
verharde wegen. Ik kom hier op terug.
Later moesten de wegen in Liempde straatnamen krijgen en daarbij werd meestal
gebruik gemaakt van bestaande namen. Een van die wegen was wijd en zijd
bekend als Broekdijk, maar de commissie vond een straat genoemd naar een broek
volstrekt ongepast. Een broek, daar kan van alles achter zitten.
Weer veel later moest ook het Kattestraatje, waar geen huizen aan stonden, toch
een naam krijgen. Het gemeentebestuur vond Kattestraat absoluut niet deftig
genoeg, het deed ook teveel denken aan het gebruik van de lokale jeugd van een
stille donkere plek midden in het dorp voor u weet wel.
Mijn vader heeft toen nog een gedicht geschreven, afgedrukt op de eerste bladzijde
van het lokale blaadje, over het behoud van het Kattestraatje. Het mocht niet baten.
Het Kattestraatje heet nu Oude Kerkpad, een zijpad Cattestraat, godbeterhet met
een C.
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Beste mensen van de KBO / Aalster Senioren Vereniging,
Tijd om weer eens wat leuks te doen!
Al ruim 10 jaar bieden wij met heel veel plezier leuke lessen aan. Samen sporten en bewegen in
een gezellige en ontspannen omgeving. En in deze tijden ook vooral een veilige omgeving.
We willen graag iedereen van de KBO in de gelegenheid stellen om eens kennis te komen
maken met ons en onze club. We organiseren daarom een leuke les waarbij iedereen op zijn of
haar eigen niveau mee kan doen.
We staan inmiddels bekend om onze lekker koffie en cappuccino dus dat regelen we ook voor
jullie !!!!!
Dinsdag 1 juni om 13.00 uur zien we jullie graag. Opgeven kan via Bert , Kbo-

bert@kpnmail.nl of telf. 2220062, Martin, KBO.aalst@gmail.com tel 06-54967029
of info@paramountfitness.nl
Groetjes Leon en Hélène
Paramount Fitness Waalre
De Pracht 4
www.paramountfitness.nl
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040 – 22 17 255
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info@paramountfitness.nl

