
 

1 
 

 

  de   

SENIORENWIJZER             
 

   
 
 
 
 
 
  

Informatieblad van de Seniorenvereniging KBO Aarle-Rixtel – november 2018. 
````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````` 

KERST- EN NIEUWJAARSBIJEENKOMST                                (Tekst Hagelkruis, zie pagina 6) 

(Het bestuur) 

 

Wij willen u alvast laten weten dat de Kerstviering zal plaatsvinden op dinsdag 18 december 2018.  

De Nieuwjaarsbijeenkomst op zaterdag 19 januari 2019. 

Meer informatie over de Kerstviering vindt u op pagina 8. 

DANSAVONDEN STOPPEN                                  

(Het  bestuur) 
 

Na het lezen van de aankondiging in de Seniorenwijzer van september hing het al in de lucht. Bij een 

te geringe belangstelling voor de maandelijkse dansavonden zouden Thea en Piet het besluit nemen 

om met de organisatie te stoppen. Zowel de laatste dansavond van het vorige seizoen als de eerste 

van het nieuwe seizoen werden zo minimaal bezocht dat het doek nu definitief is gevallen.  

Het dansen in de wintermaanden op de derde dinsdag van de maand is per direct gestopt. 

Jammer natuurlijk maar achter het organiseren van een activiteit waar te weinig belangstelling voor 

is kun je inderdaad beter een punt zetten.  Dat geldt trouwens voor iedere activiteit waarbij blijkt dat 

er geen ‘markt’ meer voor is. 

Het bestuur wil langs deze weg graag Thea en Piet bedanken voor de energie die zij in de 

dansavonden hebben gestoken en waarmee ze leden van onze KBO vele plezierige avonden hebben 

bezorgd. 

NIEUWS WERKGROEP EXCURSIES 
( Theo de Jong ) 
 

De volgende excursie op woensdag 28 november gaat naar 

het Doven Instituut in Sint–Michielsgestel.  

Vertrek is 12.15 uur met auto’s vanaf de pastorie. 

Dit instituut is opgericht in 1840 door priester  

Martinus van Beek en de zusters van de Choorstraat voor 

slecht horende en doof blinden.  

Al in 1828 gaf  priester Martinus van Beek  godsdienstles 

aan een viertal Gemertse doven door middel van 

gebarentaal, schrift en handalfabet.  
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De achtergrond voor het geven van deze lessen werd gedaan omdat deze mensen anders nooit de 

kennis kregen van een bijbel en dergelijke. 

Tot 1900 werd gebruik gemaakt van de gebarentaal. De betreffende geestelijke ontwikkelde nieuwe 

communicatiemiddelen en paste deze ook toe tot 1855. Toen werd een nieuwe spreekmethode 

ingevoerd het zogenaamde van Beek gebarensysteem, dat tot de dag van vandaag  nog steeds wordt 

gebruikt. 

Het instituut is gevestigd in een pracht kolossaal Neogotisch pand in Sint-Michielsgestel. 

Van dit instituut valt veel te vertellen maar dat laten we aan de begeleidende gidsen over.  

Ook benieuwd naar deze excursie, geef je dan op maandag 19 november op, in de pastorie vanaf  

10.30 uur tot 11.30 uur. 

De kosten zijn € 4.00 entree en € 3.00 vervoer, totaal € 7.00 te voldoen bij inschrijving.     

 
KBO WANDELING ‘RONDJE LEUDAL’ VANUIT HAELEN, 17 KM. 
( Pieter van Doren ) 
 

De KBO wandeling op donderdag 15 november is vanuit Haelen. 

Samenkomst op het kerkplein om 9.15 uur en voor het meerijden vragen we € 4,00 per persoon. 

Het Leudal is een natuurgebied in de provincie Limburg. Het is gelegen tussen de dorpskernen 

Haelen, Roggel, Neer, Nunhem en Heythuysen in de gemeente Leudal. Het natuurgebied omvat zo'n 

900 ha, waarvan een groot deel (500 ha) als reservaat beheerd wordt door Staatsbosbeheer. Midden 

in het gebied ligt de Sint Ursulamolen of Leumolen uit 1773 

(vernoemd naar Sint Ursula). Het is een watermolen, gebruikt voor 

graan en olie. Het Leudal is een zeer populair wandelgebied en 

wordt onder andere aangedaan door het Peellandpad, maar er zijn 

ook veel kortere wandelroutes welke beginnen vlakbij het 

Leudalmuseum, gevestigd in het bezoekerscentrum Leudal. 

Het museum geeft informatie over de flora en fauna, de 

archeologie, heemkunde en wat geschiedenis  

(met name tijdens de Tweede Wereldoorlog) van het gebied.  

De beekdalen in het Leudal zijn van een schilderachtige schoonheid. Ze 

zijn begroeid met grotendeels natuurlijk bos waarin ook de hazelaar, 

berk en wilg voorkomen. Tussen de bomen slingeren de Zelsterbeek en 

de Leubeek. Het water heeft de beekdalen in eeuwen tijd zo diep 

uitgesleten, dat ze soms op ravijnen lijken. Vanuit de Maas trekken 

vissen stroomopwaarts de beken in, op zoek naar ondiepe wateren om 

te paaien. Om ze voorbij de molens te voeren, zijn vispassages 

aangelegd. Op de overgang van hogere naar lagere gronden heeft afstromend regenwater holle 

wegen uitgesleten. 

De St. Servaaskapel ligt op een heuvel bij een oude bron. Het is een wit geschilderde kapel met een 

driezijdig gesloten koor en dakruiter. De kapel werd in 1892 gebouwd naar een ontwerp van 

J. van Groenedael en J. Franssen op de plaats van een oudere kapel. In 1916/17 kwam aan de 

apsiszijde boven de bron een natuurstenen overkapping tot stand. Daarop is een reliëf met  
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St. Servaas aangebracht. In 1971/72 en 1994 vonden restauraties plaats. De kapel heeft een groot 

venster met een sierspant. Verder bevinden zich op het terrein een overdekt bakstenen  buitenaltaar 

met beelden uit ca. 1960. Het beeld van St. Servaas is in 1994 gemaakt door T. Bertjens. 

Het is vooral voor de actieve senioren, die goed kunnen wandelen, we lopen met een gemiddelde 

tussen de 5 en 6 km/u. Denk aan goede wandelschoenen want we wandelen door natuurgebieden en 

afhankelijk van het weer kan het drassig en/of nat zijn.  

Het is verstandig om drinken en een lunchpakket mee te nemen voor onderweg. 

Het meelopen is voor iedereen op eigen risico. 

Aanmelden kan tot uiterlijk dinsdagavond 13 november a.s. via e-mail : 

 

kbowandelen@gmail.com 
 

VOORLICHTING VALPREVENTIE DOOR GGD 

 

Op woensdag 21 november a.s. zal de heer Chris Kinders van de GGD Brabant-Zuidoost voorlichting 

geven m.b.t. valpreventie. 

Mensen die zich goed voelen denken vaak dat meer beweging en extra maatregelen voor hen nog 

niet nodig zijn. Veel mensen weten ook niet wat die mogelijkheden zijn. 

Een val veroorzaakt vaak veel leed. Lichamelijk, door kneuzingen of een breuk, maar ook geestelijk. 

Ouderen die gevallen zijn, zijn vaak bang om opnieuw te vallen.  

Daarom deze voorlichting. 

Aanvang 14.00 uur in de Dreef. U bent uiteraard van harte welkom maar laat even weten of u 

aanwezig zult zijn, tel. 383293. 

Namens de educatiecommissie 

Maria Hagelaar. 

 

VERSLAG EXCURSIE DAF MUSEUM 

(Theo de Jong) 

 

Onder een stralende zon reden we met drie auto’s en dertien personen richting Eindhoven naar het 

Daf museum. We werden ontvangen door een gids die zelf 38 jaar werkzaam is geweest bij Daf en 

wist alles tot in de puntjes te vertellen over de bedrijf- en de personenauto’s. Zelfs de dames wist hij 

te boeien met zijn verhaal. 

Bij binnenkomst stond de eerste kleinste auto gestald.  Een eenpersoons driewieler van 80 cm breed, 

moest door elke deur kunnen om hem binnen te zetten. Hiervan is maar een exemplaar gemaakt en 

heeft een tijdje dienst gedaan in een circus en is  nu weer terug in het museum. 

We begonnen in de smederij waar de gebroeders Hub en Wim van Doorne  zijn begonnen. Vele oude 

machines staan hier nog uitgestald. In eerste instantie maakten de gebroeders  wat klein smeedwerk 

zoals fietsenrekken voor de spoorwegen en andere grote bedrijven. Hekken en poorten en allerhande 

constructies. 

mailto:kbowandelen@gmail.com
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Na enkele jaren gingen ze over  naar het maken van aanhangwagens en altijd was er wel iets in 

ontwikkeling. Ze ontwierpen onderstellen voor vrachtwagens en lieten daar de cabines voor bouwen. 

Het duurde niet lang en gingen zelf in België een fabriek openen om daar de cabines in eigen beheer 

te bouwen. Maar de gebroeders zaten niet stil en de variomatic werd  ontworpen. Dit is een traploze 

aandrijving voor personenauto’s, thans de automaat. Dit is in het museum allemaal te bewonderen, 

en vele Daf personenauto’s, alle types ooit gemaakt van leger voertuigen tot race- en rally auto’s. 

Ook  de rallywagens van Jan de Rooy Parijs Dakar staan gestald, te veel om op te noemen. 

Iedereen heeft genoten van deze excursie. Er werd afgesloten met koffie en een grote appelflap, 

We gingen omstreeks 16.00 uur weer geheel voldaan naar huis. 

 

 
VERSLAG KORTE WANDELING KBO 4 OKTOBER 

(Marijke Leenders-Migchels) 
 

Ommetje Torreven. 

De korte wandeling was naar Mariahout. 

Daar bewandelden we de ”ommetjes” en bezochten o.a. het Keelgras en passeerden het prachtige 

Torreven. 

De wandeling begon op het kerkplein van Mariahout met de 

beroemde Lourdesgrot. 

Op weg naar het Keelgras merkten we op dat er langs de weg 

veel bomen gekapt zijn. Het zullen wel zieke bomen geweest zijn 

die nu plaats moesten maken voor nieuwe bomen. 

Het Keelgras was eens een moerasgebiedje. Dat bestaat uit een 

afgedekte en beplante voormalige afvalstortplaats. Deze is 

ondergestopt. Dit is nu het hoogste punt van Laarbeek. 

Verder gingen we naar de Mosbulten. Dit gebied is op het einde van de 20e eeuw gecreëerd ter 

compensatie van de aanleg van de A50. Ten behoeve van natuurontwikkeling werden in dit gebied 

twee oorspronkelijke vennen weer hersteld. Het is een zeer 

aantrekkelijk gebied geworden met zeldzame planten.  

We wandelden langs een van de zorgboerderijen van 

Laarbeek. Via het bosgebied van Olen ging de tocht via het 

smalle Torreven weer terug naar Mariahout. Het Torreven 

“Torf” is laagveen, daar wordt moerklot gegraven. 

We liepen veelal op zandpaden. In de sloten was water maar 

dat is kanaalwater. Deze wandelingen zijn altijd heel leuk en 

interessant.  

We wandelen, kijken rond naar al het moois en buurten er op 

los. Deze wandeling is altijd zeer interessant omdat Henk van 

Beek daar zo goed over kan vertellen. Bedankt Henk! Voldaan gingen we huiswaarts.  
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VERSLAG KCK  IN SEPTEMBER  OP RIETVELD-SAFARI IN BERGEIJK 
(Francine Janssen) 
 

Op 4 september jl. togen we met 17 personen naar Bergeijk, een prachtig dorp in de Brabantse 

Kempen. Hier hadden we "De Rietveldsafari" geboekt. Onder leiding van een gids brachten we een 

bezoek aan meerdere unieke objecten, die Gerrit Rietveld in de jaren vijftig voor Bergeijk ontwierp, 

met als belangrijkste weverij "De Ploeg",  de fabriek waar de beroemde Ploegstoffen werden 

vervaardigd. Het gebouw  is een architectonische parel op gebied van licht, lucht en ruimtelijkheid. 

Halfronde sheddaken, grote glasgevels en open fabriekshallen karakteriseren het gebouw. Iconisch is 

de zaagtandgevel met diagonaal kleurenpatroon: een speelse verwijzing naar de Stijlbeweging. 

De directie van de Ploeg vond het belangrijk dat de arbeiders in een groene omgeving konden werken 

en recreëren. Tuinarchitect Mien Ruys, waarmee Rietveld veel samenwerkte, ontwierp een 12 ha. 

groot landschapspark rond de fabriek. 

Sinds 2007 worden er  geen (Ploeg)-stoffen meer geweven. Het gebouw heeft enkele jaren 

leeggestaan, maar na een restauratie in 2016 is er nu een ander bedrijf in gehuisvest en wel :  

Bruns BV een bedrijf dat gespecialiseerd is in inrichten van musea en tentoonstellingen.  

De fabriek met omliggend park is inmiddels een rijksmonument.  
 

 
                                                                                                                          -Weverij “De Ploeg”- 
 

Aan het begin van de weg naar Eersel  ligt “De Abri”.  Niet zomaar een bushalte, maar een van de 

grote meester Rietveld. Deze schonk hij aan Bergeijk, toen de eerste busverbinding kwam met 

Eindhoven (Ema-diensten). En het lijkt wel een 

echte bus. Let op de primaire kleuren en de manier 

waarop Rietveld daarmee werkte: vensters, 

verdeeld in vlakken met rood en geel glas. Ook de 

blauw geglazuurde stenen horen bij Rietvelds 

werkwijze.  

Verder nog de klok van Rietveld in het "Mien Ruys" plantsoentje. Omdat 

Gerrit Rietveld de meubelontwerper was (denk aan de wereldberoemde Rietveldstoel), moet je hier 

even letten op zijn karakteristieke montagetechniek. Dus Bergeijk is beslist een aanrader. 
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ONDERSTAANDE TEKST ONTVINGEN WIJ VAN KBO BRABANT. 
 

      

Belangen organisatie van senioren. 

Geachte heer Pezie, 

Nieuws 

Titel: 
 
Bridgecursus voor senioren  

Groepen: 
 
KBO Aarle-Rixtel. 

   

Onderstaande items zijn nieuw op KBO-Brabant:  

Op 6 november starten we een nieuwe bridgecursus, elke dinsdag om 09.30 uur in de Pastorie. 

Deze cursus is voor beginners en gevorderden. 

De cursus wordt gegeven door Ger Peeters en Toon Relou en is geheel gratis voor KBO leden. 

Gastleden van andere KBO’s betalen eenmalig € 10,00. 

U kunt zich aanmelden bij: Ger Peeters tel: 0492-381961, Toon Relou  tel: 0492-386133. 

 

Met vriendelijke groet, 
De moderator van de KBO BRABANT. 
 
 
 
 

  

 

  

   

   

https://www.kbo-brabant.nl/nieuws.php?action=view&Nieuws_Id=9239&otp=78aa1fa6b591a58b9dd8a39bf55d7c73290c7a01
https://www.kbo-brabant.nl/
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VOORLOPIG PROGRAMMA 2018  BETREFFENDE JAARLIJKSE ACTIVITEITEN. 

 

ONTSPANNING /REIZEN/TRIPS  
Woensdag             28 november  Bezoek aan Doven Instituut St. Michielsgestel. 

                                                                                              Inschrijving 19 november in de pastorie vanaf                                                                            

                                                                                             10.30 uur tot 11.30 uur. Kosten € 7,00 te voldoen 

                                                                                              bij inschrijving. (Zie pag.1 en 2) 

                                                                                             Vertrek met auto’s 28 november om 12.15 uur 

                                                                                             vanaf de Pastorie.                                                

                                                                

Dinsdagmiddag   18 december  Kerstviering. Zie pagina 8. 

 

EDUCATIE/KUNST- EN CULTUUR 
Donderdag                            15 november              Kunstlezing: “Het Mauritshuis’ een schatkamer  

                                                                                              met een parel, maar ook met een koeienvlaai. 

Dinsdag                                 27 november               Filmcyclus. Locatie Dorpshuis in Lieshout.                                            

 

Woensdagmiddag             21 november  Valpreventie. Presentatie wordt gegeven  

                                                                                             door de GGD. Aanvang 14.00 uur in De Dreef.  

                                                                                             Met vooraanmelding. Zie pagina 3. 

Donderdag 2019             17 januari  ‘High Sociëty’ 

Zaterdag                                     19 januari  Nieuwjaarsbijeenkomst. In MFC De Dreef. 

                                                                                              Meer informatie in de volgende seniorenwijzer. 

                                                      14 februari  Een lust voor het oog, wat je mooi vindt.                                                                          

De lezingen worden gehouden in het Ontmoetingscentrum van Beek en Donk aan de Otterweg 27. 

Voor KBO leden bedragen de kosten bij inschrijving direct voor alle 4 de lezingen € 20,00. 

Voor niet KBO leden € 25,00 voor direct alle 4 de lezingen. 

CURSUSSEN 
PC-cursus starters     Alleen op aanvraag. Melden op maandag- en 

        vrijdagmiddag in de PC ruimte van De Dreef. 

        Info: Rinus Nooijen (0492-386116) 

Bridge cursus   vanaf 6 november Iedere dinsdagmorgen. Locatie de Pastorie 

                                                                                              van 9.30 tot 11.30 uur.    

        Info: Toon Relou (0492-386133). Gastleden van 

        andere KBO’s betalen eenmalig € 10,00. 

 

 



 

8 
 

 
DIVERSE GEGEVENS EN (MAIL) ADRESSEN 
 

- Redactie: Tonnie Verschuuren, De Vinken 15, 5735 EM Aarle-Rixtel, tel.: 0492-382151  

- Inleveren kopij:  De Vinken 15  of per mail:  swkbo.aarle.rixtel@gmail.com 

  (denk aan de punten) 

- Website: www.kbo-aarle-rixtel.nl Contactpersonen Angela Willemsen, e-mail:  

  willemhuf@gmail.com en Els van Wetten, e-mail: elsvanwetten@gmail.com 

- Secretariaat: John Pezie, Phaffstraat 19, 5735 CM Aarle-Rixtel, tel. 0492-382239,  

  e-mail:john.pezie@gmail.com 

- Beheer- en agenda Pastorie en KBO ruimte ‘De Dreef’: John Pezie, Phaffstraat 19, 5735 CM          

- Penningmeester: Peter Groenendaal, Koudemaas 16, 5735 CW Aarle-Rixtel. tel.: 0492-382156. 

   e-mail: pgroenendaal@upcmail.nl 

   Bankrekening:  Rabobank  Aarle-Rixtel,  rekening nummer IBAN NL22 RABO 0101 4119 95  

   t.n.v. Seniorenvereniging  KBO Aarle-Rixtel.     

 - Ledenadministratie: Antonet Hendriks, Piushof 4, 5735 PM  Aarle-Rixtel, tel.0492- 382188 

   e-mail:  antonet.hendriks@kpnmail.nl  

 - Dagelijks beheer Pastorie Joke en Jan van Doren, Schoolstraat 10, tel.: 0492-381780  

   e-mail:  janenjokevandoren@outlook.com 

 - Ziekmeldingen:  Mia Rooijakkers, Het Patronaat 1,  5735 DZ Aarle-Rixtel,  tel.: 0492- 381702.  

    

KERSTVIERING DINSDAG 18 DECEMBER 2018 

Na een prachtige zomer en een mooie, kleurige herfst, staat de winter weer voor de deur. 

Een winter waarin er korte dagen zijn en lange donkere avonden, maar waarin we het 

ook gezellig kunnen maken met haardvuur en kaarsjes. 

Een winter waarin ook het Kerstfeest natuurlijk weer wordt gevierd.  

Zoals gebruikelijk willen we alle KBO-leden graag uitnodigen voor een gezamenlijke 

kerstviering op dinsdag 18 december a.s. in De Dreef.  

In een geheel in kerstsfeer gebrachte Dreef verwachten wij u om 14.00 uur voor een gezellige 

kerstbijeenkomst. Wij ontvangen u graag met een lekker kopje koffie/thee, zorgen voor  passende 

muziek en een mooi kerstgedicht. Natuurlijk blijft er nog voldoende tijd over om onder het genot van 

een drankje gezellig met elkaar te praten. Ook de loterij die vorig jaar in goede aarde viel, zal deze 

middag zeker niet ontbreken. 

Wij verwelkomen u graag om 14.00 uur en sluiten de middag af rond 17.30 uur met een 

worstenbroodje. 

In verband met de organisatie is het voor ons noodzakelijk dat we van te voren weten hoeveel  

KBO-leden die middag aanwezig zullen zijn. De bijdrage voor deze middag is € 2,50. Deze bijdrage 

besteden wij volledig aan een loterij met prachtige prijzen aan het einde van de middag. 

Meldt u zich tijdig, dat wil zeggen uiterlijk 27 november 2018 aan voor deze kerstviering! 

 

mailto:swkbo.aarle.rixtel@gmail.com
http://www.kbo-aarle-rixtel.nl/
mailto:willemhuf@gmail.com
mailto:pgroenendaal@upcmail.nl
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U kunt zich per e-mail opgeven bij pgroenendaal@upcmail.nl ; u dient dan het verschuldigde bedrag 

van € 2,50 over te maken naar rekeningnummer NL 22 RABO 0101411995 t.n.v. Seniorenvereniging  

KBO Aarle-Rixtel met vermelding  “kerstviering”.   

Uw inschrijving geldt pas als het bedrag op onze rekening staat. 

Aanmeldstrookje vindt u op pagina 10. U kunt ook het antwoordstrookje samen met € 2,50 bezorgen 

bij: 

Bea van den Berk Koudemaas 20 

Maria Hagelaar Het Klavier 4 

Ad Verleg                                Baroniestraat 2 

Jacobine Wouters Broekelingstraat 18 

 

Inschrijvingen en betalingen dienen uiterlijk 27 november 2018 in ons bezit te zijn. 

Indien het  voor u niet mogelijk is met eigen vervoer te komen, dan kunnen wij dat voor u regelen 

tegen een vergoeding van € 2,00; hiervoor graag contact opnemen met Maria Hagelaar; 

tel. 0492 383293. 

 

 

CONCERTBEZOEK BIJ PHILHARMONIE ZUIDNEDERLAND 

De philharmonie zuidnederland organiseert en stimuleert sinds jaren concertbezoek in 

Muziekgebouw Eindhoven. Speciaal voor KBO-afdelingen hanteren wij een kortingsregeling. 

Deze regeling geeft   € 5,- korting op de normale toegangsprijs en is geldig voor 

abonnementsconcerten van philharmonie zuidnederland in Muziekgebouw Eindhoven.  

                 

Online bestellen individuele kaarten  

U kunt individuele kaarten bestellen met een actiecode. Volg onderstaande instructie. 

www.muziekgebouweindhoven.nl / kies concert / kies plaats / bevestig stoelkeuze / vul bij 

winkelmandje actiecode KBO1819 in / uw korting wordt automatische verrekend. 

Telefonisch bestellen 

T 040 244 20 20 / meld actiecode KBO1819 

Kaarten bestellen voor groepen: 

Kaarten voor groepen kunt u reserveren via anita.goedhart@philharmoniezuidnederland.nl onder 

vermelding van uw volledige NAW-gegevens. U kunt in de e-mail u aangeven welk concert, hoeveel 

kaarten en aangeven wat uw voorkeur voor plaatsen u heeft. Wij zorgen dat er een voorlopige 

blokkade gezet wordt. Uiterlijk twee weken voor de concertdatum dient u het definitieve aantal 

kaarten door te geven. U kunt de kaarten laten uitdraaien, dan worden ze met rekening naar u 

toegestuurd, of u kunt de kaarten afhalen bij het ticketbureau van Muziekgebouw Eindhoven.  

Voor het opsturen van de kaarten betaalt u € 2,50. 

 

 

mailto:pgroenendaal@upcmail.nl
http://www.muziekgebouweindhoven.nl/
mailto:anita.goedhart@philharmoniezuidnederland.nl
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Arrangementen op maat 

Sinds dit seizoen is het ook mogelijk om een arrangement op maat te boeken voor groepen vanaf  

10 personen. Een arrangement kan zijn: een ontvangst voor aanvang van het concert met uitleg over 

het concert door bijvoorbeeld een musicus van het orkest, of een borrel na het concert. Of u heeft 

zelf een idee. In overleg kunnen we kijken wat we voor u kunnen realiseren. 

Reserveren 

Voor reserveringen voor groepen en arrangement op maat neem s.v.p. contact op met 

Anita Goedhart. 

E anita.goedhart@philharmoniezuidnederland.nl 

T 088 1660 719 (tijdens kantooruren)  

En verder: 

De kortingen zijn niet geldig bij Sterrang kaarten; niet van toepassing op reeds gekochte kaarten of in 

combinatie van andere aanbiedingen; er wordt geen korting gegeven op de verplichte theatertoeslag 

van € 4,25 per ticket (€ 1,50 servicekosten en € 2,75 pauzedrankje); vol = vol. 

Mocht u nog vragen hebben of meer informatie willen, bel of mail gerust. 

Ik hoop u te ontmoeten bij een van de concerten van philharmonie zuidnederland. 

Indien u geen e-mail meer wil ontvangen van philharmonie zuidnederland, kunt u dat aangeven via e-

mail. 

Met vriendelijke groet, 

Anita Goedhart 

Marketing & Communicatie 

 

 

 

 

Opgave kerstviering dinsdag 18 december 2018 
 

Naam :…………………………………………………………………………………. 
 

Tel. Nr. ………………………………………………………………………………….. 

 

E-mail adres ………………………………………………………………………………….. 

 

meldt/melden zich hierbij aan voor de Kerstviering. 

 

 

 

mailto:anita.goedhart@philharmoniezuidnederland.nl
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    ACTIVITEITEN EN ALGEMENE INFORMATIE 

 
 

VASTE  ACTIVITEITEN: 
 
Activiteit  Opmerkingen     Contactpersonen    Telefoon   

1. Bridge  Pastorie. Iedere maandagmiddag     13.30 uur Jeanne Kemme           381781 
                                               Ook in de zomermaanden        
2. Koersballen  De Dreef. Iedere maandagmiddag      14.00 uur Mieke van Dommelen  382387     
                                       en Jo Zomers           383407 
3. Gymnastiek  De Dreef. Iedere maandagmiddag      13.30 uur Tonnie Verleisdonk       382073    
                                                     Jeanne van Veghel        381921   
4. Beeldhouwen  Pastorie. Iedere dinsdagmorgen       09.30 uur Huub Giesen                  381703 
5. Yoga   De Dreef. Iedere dinsdagmiddag         13.30 uur Nelly Sanders           523391  
6. Yoga   De Dreef. Iedere donderdagmorgen   09.00 uur Riet Biemans           382218 
7. KCK   Pastorie: 1

e
 dinsdag van de maand                                Huub Giesen                  381703 

                         Vertrek op afspraak.              
8. Fietsen  Elke dinsdagmiddag    Jan Janssen                     381775 
   (zomerperiode)  Vertrek vanaf de Kapel, Bosscheweg  13.30 uur 
9.Computerinloop    De Dreef. Iedere maandag- en      13.30 uur email:  kbolokaal1@gmail.com                         
                                               vrijdagmiddag. Hulp en advies betreffende uw           Rinus Nooijen          386116        

                                        PC, tablet, laptop, telefoon, computerprogramma’s, 
Linux, Instructies, foto-bewerken  en verwante zaken.             
Vragenbeantwoording 

10. Dansen                 De ‘Couwenbergh’ 3
e
 dinsdag van de   Thea v.d.Ven  en 

   maand september t/m april       20.00 uur Piet Leijten           514193 
11. Prijskaarten  Pastorie. Iedere woensdagmiddag                                Frans Verschuuren       536919    
                                               Vanaf 9 september.      13.30 uur  
                                  Niet in juni t/m augustus 
12. Quilten  De Dreef. Woensdagmiddag 2x per    13.30 uur  Joukje Pezie           382239  
                  maand, volgens schema tot eind mei.  
13. Biljarten  De Dreef. Iedere woensdag- en  
                                               vrijdagmorgen                                          09.30 uur Huub Giesen           381703 
14  Excursies  Pastorie. Woensdagmiddag om de maand.   Tonnie Gijsbers           382412                       
                                 Voor programma: zie seniorenwijzer 
15. Inloop/Handwerken Pastorie. Iedere donderdagmorgen      09.30 uur Mien Aarts           381765         
16. Kienen  Pastorie. 1

e
 en 3

e
 donderdagmiddag    14.00 uur Mieke van Dommelen  382387             

17. Wandelen (lang)  Kerkplein. 3
e
 donderdag van de maand.   Willem Hendriks en      382188  

                                               16 km                        09.15 uur Pieter van Doorn           382210 
18. Wandelen(kort)8 km.  Pastorie. 1

e
 donderdag van de maand  09.30 uur Henk van Beek           381851 

19. Kaarten                 Pastorie. Iedere vrijdagmiddag 
                   Vanaf 11 sept., m.u.v. juni/juli/aug.      13.30 uur Frans Verschuuren  0492-536919        
20. Ontspanningsgroep Deelname is beperkt    Jo Zomers           383407 
21. Schilderen/tekenen Pastorie. Iedere even week             09.30 uur Anne v.d. Ven      0651181721         
22. Bridgecursus  Pastorie. Elke dinsdagmorgen         09.30 uur       Ger Peeters           381961 
                                                                                                                                             Toon Relou            386133     
 
        

 Inleveren van kopij voor de Seniorenwijzer van december  graag voor 17 november 2018               


