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Aalster Senioren Vereniging 

Redactie; 
Martin Asveld   martinasveld44@gmail.com  T: 06-54967029/040-2230505 
Wilma Plugers Albertus62@outlook.com  
  

Enquête onder “jongere leden” 
 
Aan deze enquête hebben 60 leden (ong. 70 jaar en jonger) meegedaan.  
Van de 45 formulieren (sommigen zijn partners) werden er 32 terugontvangen. Een heel 
mooi resultaat! Op de kennismakingsavond in het Hazzo waren zo’n 30 leden om elkaar, 
onder het genot van koffie met gebak en een drankje, te ontmoeten en te kijken naar de 
uitkomst van de enquête. De genoemde activiteiten waar men belangstelling voor heeft, zijn 
barbecue, bowling, boogschieten, biljarten, bloemschikken, creatieve workshops, dansen, 
darten, filmavond, fietsen, jeu de boules, kaarten, lezingen, motorrit, pubquiz, schaken, 
toneel/drama, excursies, wandelen en zeilen. 
Sommige activiteiten bestaan al, maar passen (nu nog) minder goed in de agenda van deze 
aanwezigen. Een aantal van de genoemde activiteiten hebben ook zeker geen wekelijks 
karakter.  
Iedereen was actief en dacht positief mee. Men gaf ook aan best zelf in staat en bereid te 
zijn activiteiten te initiëren en uit te voeren, fantastisch! 
Uiteraard is nog niet duidelijk hoe enthousiast andere leden zijn. De voortgang en 
uitnodigingen om mee te doen, zullen via de nieuwsbrief gecommuniceerd worden. Bij 
voldoende animo worden ze opgenomen in de jaaragenda. Hou de nieuwsbrief dus in de 
gaten! 
Mocht je hierover meer willen weten of ben je geïnteresseerd in het mee 
opzetten/organiseren van zo’n activiteit, neem dan gerust contact op met een van ons: 
Piet Verhoeven  06-81137484  piet.verhoeven@live.nl  
Thijs Vrijsen      06-13201136  thijsvrijsen@live.nl  
 

Motortoertocht 
 
Voor de motorrijders onder ons wordt een toertocht georganiseerd op 
woensdag 26 april. 
We verzamelen om 09.30 uur bij het Hazzo en vertrekken om 10.00 uur. 
Lekker toeren op een tocht van ongeveer 175 km door ons Brabantse land 
over landelijke wegen.   
 
Onderweg is een pauzeplaats voorzien, waar een eenvoudige, doch 
voedzame lunch kan worden genuttigd. (of je neemt een lunchpakket mee) 
Afhankelijk van het aantal aanmeldingen zal in 1 of meer groepjes worden 
gereden. 
 
Ook wanneer je niet mee zou kunnen, maar wel geïnteresseerd bent om een keer aan te 
sluiten, laat dit dan even weten. Daarmee krijgen we meer zicht op hoeveel motorrijders 
onze vereniging telt. 

 
Opgave tot 15 april bij Thijs Vrijsen, 06-13201136  thijsvrijsen@live.nl  
 

 

Nieuwsbrief april ’23 ASV/KBO    
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Programma Seniorencafé in ’t Hazzo april 2023 
 
In het seniorencafé “t Hazzo kunt u van maandag tot en met donderdag tussen 10.00 -12.00 
uur en 13.30 -17.00 uur terecht voor een kopje koffie en een praatje. 
 
Er worden diverse activiteiten georganiseerd door ASV/KBO, zie de agenda op de site van 
ASV/KBO. Ook niet-leden zijn welkom. 
Op de woensdagen hebben wij speciale activiteiten. Voor april staat op het programma: 
 

Woensdag 5 april Algemene Ledenvergadering, aanvang 13.30 uur  
Al onze leden zijn op deze middag van harte welkom om een overzicht te krijgen van de  
evenementen die het afgelopen jaar georganiseerd zijn door KBO/ ASV.  
 
Dit is de agenda voor de vergadering van 5 april 2023.Tot een week voor de vergadering 
kunnen nog nieuwe agendapunten schriftelijk of per email worden ingediend bij Martin 
Asveld. Tot die datum kunnen ook kandidaat bestuursleden worden voorgedragen.  
Vanaf 1 april kunnen de stukken opgevraagd worden bij de secretaris, José van Kleef. 
 
1. Opening en welkom.  
2. Vaststellen notulen van de ALV dd. 20 april 2022 
3. Financiën:  
 a. Jaarverslag van de penningmeester (zie bijlage) 
 b. Verslag Kascommissie 2022 
 c. Benoeming Kascommissie 2023 
 d. Vaststellen begroting 2023 
 e. Vaststellen contributie 2024 
4. Jaarverslag 2022 
5. Pauze met fotopresentatie activiteiten Aalster Seniorenvereniging na de CORONATIJD 
6. Bestuursverkiezing 
  Jeanne Willems en Lies Theuws treden af als bestuurslid.  

Het bestuur stelt voor om Wilma Plugers en Louise Hermsen als bestuurslid te  
benoemen.    

7. Vooruitzichten 2023 en verder. 

8. Rondvraag 
9. Sluiting met een drankje en vervolg fotopresentatie 

 
Woensdag 19 april Muziek- middag met een italiaans etentje 
Zie pagina vier voor de informatie en aanmelden. 
 

Woensdag 12 april Info- middag door huisarts Dr. R. Wittgen 
Deze middag gaan we in gesprek met   
gepensioneerd huisarts, Dr. R. Wittgen. 
Hij gaat ons bijpraten over ouder worden. 
Met een lach en een traan van de laatste jaren  
van ons leven een zinvolle tijd maken. 

Aanvang 13.30 uur 
 
 
Woensdag 26 april Kienen 
Ook op deze laatste woensdag van de maand is er weer een middagje KIENEN. Natuurlijk 
rekenen wij er ook nu weer op dat de deelnemers op een eerlijke manier de fiches op het  
goede nummer leggen en daardoor in aanmerking komen voor een leuke prijs.  
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Nieuwe leden;  Mevr.Korteknie, mevr. de Cocq-v Hoof, mevr.Compen, dhr.R.Dijkstra  
en dhr. en mevr. Meuleman 
Wij hopen u binnenkort op een van onze activiteiten te begroeten. 
 
Overleden: Benny Verberkt, (was jaren onze zieken bezoekster), mevr. Clasener en  
dhr. Mentink. 
Wij wensen de nabestaanden veel sterkte in deze moeilijke tijd. 

 
Vaste activiteiten (zie het jaarboekje voor meer gegevens zoals aanmelden en betalen) 

 
Iedere maandagmiddag koersballen, handwerken en ontmoeten vanaf 13.30 uur in ’t 
Hazzo. 
 
Iedere donderdagmiddag is het kaarten in “t Hazzo, aanvang 13.30 uur. 
Na afloop kan u gezellig aan schuiven aan tafel om samen een frietje met een snack te eten.  
Iedereen is welkom ook als je niet mee hebt gekaart ‘s middags.  
 
Op vrijdag 28 april gaan wij weer bowlen in het bowlingscentrum Valkenswaard. 
Aanvang 14.00 uur. Kosten € 7.50 voor 1,5 uur. Betalen een aanmelden voor 20 april o.v.v. 
Bowlen  
 
Fietsen, op woensdag 12 april om 10.30 uur gaan wij weer fietsen. 

 
Busreis op woensdag 17 mei  
Dit keer gaan wij naar Mechelen een mooie historische stad. Lees de flyer en meld je zo snel 
mogelijk aan want VOL = VOL! 
Je betaling is ook je aanmelding dan hoef je de strook niet in te leveren. 
 
Op donderdagmiddag tussen 13.00 uur en 16.00 uur kan je consumptiebonnen kopen voor 

gebruik bij activiteiten in ’t Hazzo. Zo is je consumptie goedkoper. 

 
 
             
 
Kwiek beweegroute 
Iedere dinsdag om 10.00 uur vertrek vanuit ’t Hazzo, ingang van de kantine is Prunellalaan 7, 
op dit adres staat met grote letters HAZZO. 
 
Wandelen en oefeningen met Ad Foudraine, Fysiotherapeut 
Op donderdag wandelt Ad Foudraine van Fysiotherapie Beusen Foudraine naar de bossen 
rondom Aalst .Ondertussen worden er oefeningen gedaan om fit te worden en te blijven. U 
bent te allen tijde van harte welkom om geheel kosteloos aan te sluiten. Aanvang 10.30 uur 
tot 11.30 uur. Start vanaf locatie Anna Paulownalaan 2 te Aalst Waalre. 
 
Gymmen in ’t Hazzo 
Iedere woensdagmorgen van 9.00 tot 10.00 uur of van 10.00 tot 11.00 uur. 
 
Uitnodiging nieuwe leden 
Op 3 mei worden de nieuwe leden uitgenodigd om te horen wat de Aalster Senioren 
Vereniging doet en wat de toekomstplannen zijn. Het bestuur hoort dan ook graag wat hun 
wensen en ideeën zijn en wat hun mening is over onze vereniging. 

 

Voor al je betalingen altijd NL 89 RABO 0101 1021 35 t.n.v. KBO Aalst en 

o.v.v. de activiteit 
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WOENSDAG 19 APRIL 

 ASV Muziekmiddag met Schuurmans & Schuurmans 

 

                                                                    
 
Joris en René (Schuurmans & Schuurmans) zijn een uniek duo. Bij het publiek weten ze de 
juiste snaar te raken. Laat u verrassen, en geniet van Hollandse smartlap tot Italiaanse 
opera. Van disco tot een rustige akoestische set. Door hun breed repertoire is niets te gek, 
en krijgt elk feest de juiste klank. 
 
U heeft ze al kunnen bewonderen in onder andere: De Efteling, Toverland, Centerparcs, 
Landal Greenparks, en in de bekendste dinnershow van Brabant. 
 
Schuurmans & Schuurmans brengen u op een sfeervolle wijze een geweldige middag met 
een interactief muzikaal programma.  
 
Dus gaan deze middag de voetjes van de vloer, maar je mag ook blijven zitten en genieten  
van de muziek van dit unieke duo. 
 
Aansluitend kunt u gezellig blijven eten en genieten van het Italiaanse pasta buffet met 
verschillende salades. 
 
Entree voor ASV leden €5,00, met buffet samen voor €14,50 
Entree voor niet leden: €7,00, met buffet samen voor €17,50 
 
Inclusief koffie met vlaai, bitterballen, nootjes enz. 
 
Drankjes zijn voor eigen rekening.  
 

Aanmelden voor de middag, entree en/of eten gelieve te doen vóór 16 april via betaling 

op rekeningnummer NL RABO 0101 1021 35 t.n.v. KBO Aalst onder vermelding 
Muziekmiddag 19 april en uw voorkeur.  
 

Aanvang middag 14.00          ’t Hazzo Prunellalaan 7    Aalst Waalre 
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