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Nieuwsbrief november 2021 ASV / KBO 
 

Aalster Senioren Vereniging 
 

Redactie:  

Martin Asveld, martinasveld44@gmail.com, 06-54967029 
Cor van Mosseveld, cvanmos@xs4all.nl , 06-29477734 
 
 

Langzamerhand zijn we kennelijk op weg naar de vierde 

coronagolf. Kennelijk probeert de regering alle normale 

activiteiten door te laten gaan in de hoop dat de vaccinaties de 

zorg  voldoende ontlasten en met de vrees dat de 

vaccinatieweigeraars dat onmogelijk maken. We gaan voorlopig 

in iedere geval door met onze activiteiten. 

 De ASV is partner in het Locaal Preventie Accoord  “Gezond 

Waalre” , gericht op een gezonde leefomgeving en een gezonde 

levensstijl voor iedereen in deze gemeente. Lies Theuws is hierin 

onze vertegenwoordiger. Heel vreemd is dan wel dat bij een 

bijeenkomst over gezondheid er iemand is, die wel getest is op 

corona, maar nog geen uitslag heeft. Verder in de nieuwsbrief 

staat een stuk van de Wijk-GGD-ers. Wij hebben daar een 

gesprek mee gehad, oa over de mogelijkheden om voor ouderen 

meer geschikte (huur)mogelijkheden te vinden.  

Verder zijn we met de gemeente bezig om te proberen om de 

nieuwe ontmoetingsruimte in ’t Hazzo geschikt te maken voor 

onze activiteiten in samenhang met andere, die daar 

plaatsvinden.  

Eerder hebben wij in de nieuwsbrief ruimte gegeven aan “Goed 

Voor Mekaar Waalre ”. Iemand zei ons, dat “goed voor mekaar” 

het echt goed voor mekaar had. Maar wij gaan met concrete 

problemen van onze leden naar “Goed voor Mekaar” om te kijken 

hoe we daar verder mee kunnen.  

 

Op 29 oktober is  de volgende bestuursvergadering en daarin 

hopen we wat concrete besluiten te nemen, waarover we u verder 

zullen informeren.  

 

Taalpuristen vragen zich wellicht is wie de wij is in deze 

inleidingen, maar dat weten wij ook niet precies.   

 

Blz 1 

Van de Redactie 

 

Blz 2 

Activiteiten november 

Over de leden 

 

Blz 3 

Opleidingen  

KBO Brabant 

Wijk -GGD-ers  

 

Blz 4 

Wijk-GGd-ers. 

Alzheimer café 

 

 

 

  

 

http://www.kbo-aalst.nl/
mailto:martinasveld44@gmail.com
mailto:cvanmos@xs4all.nl


                                                                                  Website: www.kbo-aalst.nl           

 

Activiteiten November 
 

Elke maandag koersballen om 13.30 uur 

Elke maandag ontmoeten om  13.30 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 26 november van 14.00 tot 15.30 in Valkenswaard..  

Aanmelden voor 20 oktober  040-2220063 (Bert Baselmans) . Kosten € 7.50 

Minimaal een kwartier voor aanvang aanwezig zijn.  
              
Zie alle activiteiten in de Nieuwsbrief of via website en email. 
 
Kbo-bert@kpnmail.nl  of tel. 2220062  
 
 Noteer dit! 
 NL89 RABO 0101 1021 35 óók voor alle activiteiten 

Leden verwachten soms te veel van één jaar en te weinig van tien 

Over de leden 
 

Verjaardagen november boven de 85 
 

 
 
Anny van Doormalen  2 november  87 jaar 
An Möls   6 november  88 jaar 
Tony Maasakkers   7 november  90 jaar 
Wim Haenen   12 november  89 jaar 
Piet van de Vijfeijken 18 november  89 jaar 
Mies Hutjens   20 november  89 jaar 
Toon Slaats   20 november  88 jaar 
Hetty van Luyt  21 november  87 jaar 
Elly Bergmans  27 november  87 jaar 
 
Wij verwelkomen als nieuw lid mevrouw E.M. Vrijsen.  
 
De heer C. Möls is op de leeftijd van 90 jaar overleden. Wij wensen de nabestaanden veel sterkte 
bij de verwerking van dit verlies. 
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De ASV heeft behoefte aan nieuwe actieve vrijwilligers en misschien willen bestaande vrijwilligers 
zich verder bekwamen. KBO- Brabant begint weer met nieuw cursussen.  Als u belangstelling 
heeft kan Martin Asveld u nadere informatie toesturen 

• Cursus Cliëntondersteuner – opleiding bestaat uit drie dagen:  

• Cursus aanvullende Administratieve Ondersteuning voor VOA’s – opleiding bestaat uit 

één dag – er is nog ruimte voor een aantal nieuwe aanmeldingen  

• Cursus Vrijwillige Ouderenadviseur – opleiding bestaat uit drie dagen.   

• Cursus aanvullende Administratieve Ondersteuning voor VOA’s 

  

Informatie over een van de partners van het Lokaal Preventie Accoord 

Nieuwe leden:  
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    ALZHEIMER CAFÉ 

VALKENSWAARD/WAALRE 

Dinsdag 26 oktober :  

Dementie en beperkingen die het meebrengt 

De gastspreker op 26 oktober is Daniel du Corbier. Hij is werkzaam bij Valkenhof als 

Ergotherapeut en Cognitieve Revalidatie Therapeut. 

Zijn werk bestaat uit het ondersteunen en behandelen van mensen die in hun dagelijkse leven 

beperkingen ondervinden. Deze beperkingen kunnen zijn ontstaan doordat het lichaam en dus 

het hoofd niet meer goed werkt door bijvoorbeeld  dementie.  

De locatie is als vanouds café-zaal de Dommelstroom in Dommelen (Bergstraat 32). Het 

programma begint om 19.30 en eindigt om 21.00 uur. De zaal is open vanaf 19.00 uur. 

Toegang is gratis. 
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