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Van het bestuur 

 

Onze fotograaf, Pepi Hanusch, wordt vaak gevraagd wanneer en 

hoe die foto’s ook bekeken kunnen worden. Welnu, sinds kort 

staan de eerste foto’s op de website. Naast oude foto’s van het 

60- jarig bestaan staan er foto’s op van de Openingsbijeenkomst 

van het nieuwe ’t Hazzo. Onderstaande foto is er een van.  

 

  
 

De foto’s zijn te bekijken op www.kbo-aalst.nl en dan bij 

contacten, foto’s. Een verslag van deze middag vind u verderop 

in deze Nieuwsbrief. 

OPROEP       OPROEP      OPROEP     OPROEP     OPROEP 

Zoals U elders in deze Nieuwsbrief kunt lezen, willen wij een 

aantal nieuwe activiteiten gaan organiseren. Daar kunnen we nog 

wat hulp bij gebruiken. Misschien bent U wel heel handig of hebt 

u een speciale hobby. Als u zich aanmeldt, gaan wij graag met U 

in gesprek hoe en wanneer U zou kunnen of willen helpen. Hoe 

meer  hulp, hoe lichter de last voor al onze vrijwilligers. 
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 ’t HAZZO  WEER OPEN 

Wat hadden we er lang naar uitgezien: weer bij 

elkaar komen. Eerst moesten we wachten op het 

afbreken van onze bekende ontmoetingsplek. 

Maar…………. we konden koersballen, kaarten 

kienen en zelfs een keer barbecueën. Niet dat de 

ruimte gezellig was; dat namen we voor lief. Er zou 

immers iets moois voor in de plaats komen. De 

bouw met de nodige aanpassingen vorderde 

gestaag, en toen……….  kwam corona. Een virus 

zorgde voor ziekte, afstand houden en heel veel 

eenzaamheid. 

Ja, dan is het een feest om elkaar weer te mogen en 

te kunnen ontmoeten. Een extra tintje: een geheel 

vernieuwde , fantastische ontmoetingsruimte. En die 

hebben wij met heel veel leden op feestelijke wijze , 

in gebruik genomen. Een fantastische middag met 

een glas champagne van uitbater Twan en heel veel 

verhalen, klaterend gelach en heerlijke hapjes. 

Tot verrassing van alle aanwezigen werd de middag 

afgesloten in paassfeer: voor iedereen een leuk 

ingepakt paasei. Wij bedanken A.H. hartelijk voor deze aangename attentie. 

Na deze feestelijke opening is onze ontmoetingsruimte binnenkort iedere dag open; niet alleen 

voor onze leden ook niet-leden zijn welkom. Er wordt nu gewerkt aan leuke, nieuwe 

activiteiten, maar ook de oude gaan dan weer van start bij/ in ’t HAZZO. Wij houden  U op de 

hoogte. 

Boven ziet u een foto van de paaseitjes. De onderste foto is van de producten van onze 

werkgroep op maandag, die voor € 200 verkochten.  
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Buitenactiviteten 

Wandelen op 18 mei vanaf 10.30, de afstand is ongeveer 7 km.  

Fietsen op 11 en 25 mei, ook vanaf 10.30, deze tochten zijn ongeveer 45 km. Vertrek in beide 

gevallen bij ‘t Hazzo   

 

Bustocht 

De bustocht naar Royal Delft gaat niet door. 

Het wordt deze prachtige dagtocht. 

 “Op ontdekking naar de nieuwe havens van Amsterdam”   op woensdag 1 

juni vertrek 9.15u aan de Trolliuslaan/ Primulalaan het bekende adres. ‘t 

Hazzo 

lees aandachtig het aanmeldformulier vul het in en betaal snel 

uw bankbetaling is ook u aanmelding dus hoeft u verder niets te doen.  

‘Wie het eerst betaald het eerst maalt’  

Vaste activiteiten 

ieder maandag koersballen en ontmoeten: 13.30u in ‘t Hazzo 

Iedere donderdag kaarten.       13.30u  in ’t Hazzo 

Woensdag 25 mei      13.30u. in ’t Hazzo. 

    “ 

Bowlen: altijd de laatste vrijdag van de maand 27 mei 2022-  14.00- 15.30u in Valkenswaard 

aanmelden voor 21 mei 2022 bij Bert Baselmans, zie hieronder 

Kosten € 7,50.  

Lees altijd de Nieuwsbrief.               

Zie alle activiteiten in de Nieuwsbrief of via website een mail. 

 

Kbo-bert@kpnmail.nl  of telf. 2220062 

 

De realiteit van ’t leven is zoals ‘t is, niet zoals men wil dat ‘t is.  

 

Alle betaling op dit banknummer. NL89 RABO 0101 1021 35 voor alle activiteiten 

Nieuw 

Op donderdag om 17.00 wordt er na het kaarten een frites-plus maattijd aangeboden voor  

€ 5,50. Dit is voor iedereen, niet alleen de kaarters. 

 

 
Nieuwsbrief per email. 

 
Alle leden met een emailadres dat bij het bestuur bekend is krijgt vanaf nu nieuwsbrief enige 
malen per email. Daarna zal gevraagd worden wie deze nieuwsbrief voortaan altijd per email wil 
ontvangen. Op deze manier is de ASV goedkoper uit en sparen we het milieu. 
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Algemene ledenvergadering 
Niet alleen onze activiteiten gaan weer van start, ook onze eerste  ledenraadpleging  na de 
versoepeling van corona maatregels, is inmiddels een feit. Heel wat leden hadden van de 
gelegenheid gebruik gemaakt om hun stem te laten horen op de woensdagnamiddag van 20 april 
2022.  
Het jaarverslag was zeer beknopt deze keer, omdat er de laatste twee jaar heel weinig 
georganiseerd kon worden. Natuurlijk heeft het bestuur zich ingespannen om kleine attenties te 
brengen met de kerstdagen. Daarvoor is de ontmoetingsclub veel uren ( thuis ) bezig geweest om 
er iets moois van de maken. Daarmee wilden wij  de leden laten weten, dat ze niet vergeten 
werden.  
Het financiële overzicht liet een positief saldo zien vanwege dezelfde reden: weinig activiteiten.   
Maar dat gaat  vanaf nu veranderen: er zijn en er kwamen veel nieuwe ideeën: dus de sfeer was 
gezellig en ontspannen. Ook daaraan had Wouter ( van A.H ) bijgedragen. Net als bij de opening  
van ’t HAZZO  zorgde hij, ( zonder rekening )voor lekkernijen  die gretig aftrek vonden.  
 
Bijeenkomst Wonen en Zorg 
Op 7 april vond op initiatief van de KBO kring Waalre een bijeenkomst plaats over wonen en zorg 
voor senioren. De gemeentelijke kringen zijn door KBO Brabant opgericht toen de gemeenten 
verantwoordelijk werden voor de uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), 
waarin onder andere de ondersteuning voor ouderen om langer thuis te blijven wonen  geregeld 
wordt. Kbo Waalre bestaat uit vertegenwoordigers van de Aalster Senioren Vereniging en de 
Senioren Vereniging Waalre.   
Het grootste probleem van de ouderen is eigenlijk de mogelijkheden om aantrekkelijke huisvesting 
te houden of te krijgen en daarbij de noodzakelijke voorzieningen en zorg te krijgen.  
Met andere ouderenorganisaties werd daarom een voorlichtingsbijeenkomst georganiseerd. De 
bedoeling is dat er twee bijeenkomsten komen, de eerste, die nu dus plaatsgevonden heeft moet 
een beeld geven van de bestaande situatie, de tweede bijeenkomst zou meer de gewenste 
ontwikkelingen moeten aangeven.  
Het geschetste beeld op de eerste bijeenkomst was inderdaad zeer somber. 
Voorzitter Leo Bisschops besprak de gevolgen van wat hij de dubbele vergrijzing noemde, er 
komen meer ouderen en ze leven steeds langer. Er zijn, toonde hij aan, straks gewoon niet 
voldoende mensen om de noodzakelijke zorg te verlenen.  
Wethouder Elisabeth Sjouw gaf voor Waalre geen meer optimistisch beeld. Met name stelde ze 
dat de gemeente geen mogelijkheden had om op korte termijn voldoende geschikte woningen te 
realiseren voor jongeren en  senioren. Zij noemde daarvoor het tekort aan personeel en aan 
bouwmaterialen. Ook werkte de bestaande regelgeving niet altijd mee. Ze gaf als voorbeeld een 
groot herenhuis, wat in vieren gesplitst zou worden, maar de parkeerverordening (1,2 
parkeerplaatsen per woning) maakte dat onmogelijk.  
Wooninc, de woningcoöperatie in deze regio gespecialiseerd in verhuur aan ouderen gaf uitleg 
over hun werkwijze en op welke wijze  ze de contacten met huurders en mogelijk toekomstige 
huurders wilden verbeteren.  
Uit een gehouden enquête bleek tenslotte dat ouderen het liefst in hun eigen huis bleven wonen of 
eventueel in een appartement en dat ze geen weet hadden van de ondersteuning, die ze 
bijvoorbeeld via de WSD konden krijgen.  
Kortom, werk aan de winkel. Ook voor de ouderenorganisaties. 
 
Overleden  leden 
 
De heer Henk Jongsma op de leeftijd van 82 jaar.  
Wij wensen de nabestaanden veel sterkte met de verwerking van dit verlies 
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