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Informatieblad januari 2020 van de Seniorenvereniging KBO Aarle-Rixtel  
’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’”””””””””””””” 
 
Wensen 
(Ton Schepers, voorzitter)  

Hebt u geteld hoeveel goede wensen u de eerste dagen van het nieuwe jaar in ontvangst hebt mogen 
nemen? Hoeveel keer men u de beste wensen wenste? Hoeveel keer u te horen hebt gekregen dat 
men u een zalig, gelukkig, sprankelend, voorspoedig en vooral gezond 2020 wenste?  
Als u al geteld zou hebben bent u de tel al lang kwijtgeraakt. Sterker nog u hebt niet eens geteld.  
Het is een goed gebruik om elkaar aan het begin van een nieuw jaar het allerbeste te wensen.  
We doen het met een kaartje via de mail, sms, facebook of heel persoonlijk met een ferme handdruk. 
Zo doen we dat van kinds af aan, zo zijn we grootgebracht.  
Soms komen de gewenste wensen zonder dat we erbij stil staan uit. Ons leven gaat dan het hele jaar 
het gewenste gangetje.  
Niet voor iedereen is dat vanzelfsprekend. Net als goede voornemens komen wensen niet altijd uit. 
Integendeel zelfs. Voor sommigen van ons verliep 2019 ondanks alle goede wensen anders dan 
gewenst. 
In ieders kennissenkring, werden mensen, ook leden van onze vereniging, geconfronteerd met 
gebeurtenissen die men niemand wenst. Gebeurtenissen die je leven zoals je je dat had voorgesteld 
een ongewenste wending geven.  
Eens te meer realiseren we ons dan dat we de goede dagen soms te ongemerkt voorbij hebben laten 
gegaan. Je wenst die goede dagen dan terug als er kwade komen. 
Ik wens u en uw naasten voor 2020 vele goede dagen toe.  
Besef en geniet ervan op het moment dat ze er zijn. Ervaar het heden als je eigendom, de toekomst 
behoort aan het lot.  

 

 

 

 De 
SENIORENWIJZER           
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Uitnodiging nieuwjaarsbijeenkomst 
(Het bestuur) 

Graag nodigen wij u uit voor onze Nieuwjaarsbijeenkomst op zaterdag 18 januari 2020 van 14.30 tot 
17.00 uur in De Dreef. 

Een mooie gelegenheid om elkaar het allerbeste te wensen voor het nieuwe jaar en wij hopen dat 
velen van deze gelegenheid gebruik zullen maken. 

Onze amusementsgroep, die inmiddels in Aarle-Rixtel en omstreken meerdere geweldige optredens 
heeft verzorgd, is weer druk bezig geweest met de voorbereiding van hun nieuwe show en zoals elk 
jaar hebben wij de primeur.  

De titel van deze nieuwe show is: “Mi un tintje Brabants” en dat belooft zeker weer een spetterende 
middag te worden, die u beslist niet mag missen.  

Indien u niet voor eigen vervoer kunt zorgen, kunt u contact opnemen met Maria Hagelaar, telefoon 
383293. De kosten voor dit vervoer zijn € 2,00 en dient u contant aan Maria te betalen. 

Wij beginnen om 14.30 uur met een gezamenlijke toast op het nieuwe jaar. 

 

Kerstdiner bij Van der Valk 16 december 2019 
(Wiesje de Jong) 
 
Namens het Nationaal Ouderenfonds en Van der Valk waren wij uitgenodigd voor een kerstdiner in 
Eindhoven. Met vijf dames en vijf heren vertrokken we op een sombere, natte namiddag naar 
Eindhoven. Maar bij aankomst was het een en al verlichting in het mooie in kerstsfeer versierde hotel.  
We werden vriendelijk ontvangen en de zaal zat al snel vol met honderd genodigden.  
De bediening had het er druk mee, maar alles liep op rolletjes.  
We werden ook steeds toegezongen door twee dames en ze hadden een grote variatie aan 
kerstliederen. Iedereen mocht mee zingen, maar met een volle mond ging dat niet zo goed.  
Na een heerlijk toetje en een kop koffie werden we weer netjes thuisgebracht door Niecky en 
Antonet.  
Onze dank gaat uit naar het Nationaal Ouderen Fonds en Van der Valk. 
 

Tafeltennisclinic (rectificatie) 
 
In de seniorenwijzer van december hebben we reeds de tafeltennisclinic van de tafeltennisvereniging 
onder uw aandacht gebracht. De avond wordt gehouden op dinsdag 21 januari echter niet om 19.30 
uur zoals reeds aangekondigd maar om 19.00 uur.  
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Gekostumeerd Aauw Fiepenbal, carnaval voor onze senioren 

Op dinsdag 18 februari 2020 vindt in conferentiecentrum de Couwenbergh voor alle senioren van 
Ganzegat weer het gekostumeerde Aauw Fiepenbal plaats. 
De belangstelling voor de carnavalsmiddag voor senioren die door de carnavalsvereniging enkele 
jaren in de Dreef werd georganiseerd liep sterk terug. Daarom is vorig jaar voor het eerst besloten om 
in samenwerking met de Stichting Organisatie Carnaval Ganzegat het jaarlijks door de KBO 
georganiseerde Aauw Fiepenbal verder uit te bouwen.  

Evenals vorig jaar belooft het op dinsdagavond 18 februari weer een uiterst gezellige, laagdrempelige 
avond te gaan worden. In een ongedwongen sfeer zorgt een DJ  voor aangepaste en carnavaleske 
muziek. 
Natuurlijk maakt prins Paul d’n Uurste zijn opwachting.  De Prins wordt vergezeld door de oudere 
leden van de stichting organisatie carnaval Ganzegat. Tevens hopen we dat de dansmariekes in de 
gelegenheid zijn hun dansjes te vertonen. Enkele KBO leden verzorgen playback acts en Maarten van 
Brug zal in zijn bekende rol de lachers zeker weer op zijn hand weten te krijgen. 
Voor degenen die zich het mooist hebben verkleed zijn enkele ludieke prijzen beschikbaar.  

Kaarten voor deze avond, die om 20.00 uur begint, kosten € 5,00 per stuk waarbij een kopje koffie of 
thee en een hapje inbegrepen zijn.  

Kaarten voor deze avond zijn vanaf 6 januari 2020 te koop in conferentiecentrum de Couwenbergh of 
bij snoeperij Jantje.  

Wees er snel bij, Op=Op 

 
 

Laarbeeks compliment voor Piet en Tinie van Doren 

Op woensdag 27 november werden in het Dorpshuis in Mariahout 
de Laarbeekse Complimenten uitgereikt.  
Naast vele anderen Laarbeekse vrijwilligers behoorden Piet en 
Tinie van Dooren dit jaar tot de genomineerden. Beiden waren 
genomineerd voor hun brede inzet voor de Aarlese samenleving. 
In het verleden de carnavalsvereniging en de laatste jaren zijn het 
vooral de KBO en de buurt Kruikebeke waarvoor beiden zich 
verdienstelijk maken. Zonder nog de namen van Piet en Tinie te 

noemen werd de nominatie door Tinie Vlamings in een kort filmpje toegelicht. Daarna werden Piet en 
Tinie naar voren geroepen en na een kort interview mochten beiden uit handen van jurylid Gerda 
Jansen een levensmiddelenmand en een oorkonde in ontvangst nemen.  
Piet en Tinie van harte gefeliciteerd met dit verdiende compliment.  
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Nieuws van de werkgroep excursies 
(Theo de Jong) 
Onze eerste excursie in het nieuwe jaar brengt ons naar het Weverijmuseum Geldrop op 
29 januari 2020. 
We vertrekken om 13.30 uur met auto's vanaf de pastorie. 
Allereerst een mededeling van huishoudelijke aard, gezien de grote toename voor de excursies kan 
de inschrijving alleen plaats vinden op de dag van inschrijving, en de kosten hiervoor zijn voldaan. 

Het Weverijmuseum Geldrop werd op 16 juni 1983 opgericht door 
Dr.F.B.M. Verhagen en is met enkele vrijwilligers begonnen in een oud 
pand waar voorheen een kousenfabriek gevestigd was. 
Deze vrijwilligers waren zo enthousiast dat de basis was gelegd voor 
het huidige museum. We hadden vroeger Helmond textielstad, waar 
grote bedrijven gevestigd waren, hiervan zijn er nog slechts enkele 

over, ook Artex in ons eigen dorp is overgegaan op andere producten, zodat het weven hier ook 
aanzienlijk minder is geworden. 
In het Weverijmuseum laten ze ons nog zien hoe het weven nu en vroeger in zijn werk ging. 
Gidsen uit de textielbranche die ons hier rondleiden kunnen uitvoerig vertellen over het beroep van 
het weven en hun vak als echte enthousiaste wevers. 
In het pand bevinden zich weefgetouwen die van 20 tot wel 100 jaar oud zijn, waarvan de 
medewerkers ons laten zien hoe het weven op deze machines nog in zijn werk gaat. 
We hebben voor 2020 weer mooie excursies geselecteerd en denken dat ook hiervoor weer veel 
belangstelling bestaat. 
 
Opgave maandag 20 januari van 10.30 tot 11.30 uur, in het scouting gebouw, kosten  
€ 9.50 + € 2 autokosten. 
 
Poort gaat pas om 10.30 uur open. 
Excursies vertrekken altijd vanaf de pastorie.!!!! 
 

KBO-wandeling, rondom Rijpelberg en Brouwhuis, 16 km. 
(Pieter van Doorn) 
 
Deze 1e KBO-wandeling in 2020 is op Donderdag 16 januari 2020 vanuit Brouwhuis. 
Samenkomst op het kerkplein om 9.15 uur en voor het meerijden vragen we € 1,00 per persoon. 
 
Rijpelberg, in de volksmond vaak De Rijpel genoemd, is een woonwijk in het oosten van Helmond. In 
1978 werd begonnen met de bouw van Rijpelberg in het kader van de aanwijzing van Helmond 
als groeistad. Rijpelberg is een wijk met veel openbaar groen, dat soms bestaat uit stukken bos die 
reeds aanwezig waren voor de aanleg van de wijk. 
De in de wijk aanwezige fietspaden volgen het verloop van vroegere landweggetjes. 
In Rijpelberg vindt men ook het Broedersbos. dit bos was het buitenverblijf van de broeders van 
Maastricht, die in het centrum van de stad katholiek onderwijs gaven.  
Zij kochten het stuk grond in 1920 en bouwden er een tuinhuis.  
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Verder lieten ze het stuk grond omheinen en er werd een sloot omheen gegraven. In 1921 was het 
buitenverblijf, met de naam Maria-oord, af.  
Toen de wijk in de jaren 80 gebouwd werd, is door de gemeente besloten om van het Broedersbos 
een park te maken. 
De wijk is genoemd naar het even ten noordoosten gelegen buurtschap Rijpelberg. 
Van 1978 tot 1985 werd de wijk volgebouwd, een van de eerste stadsuitbreidingen van Helmond in 
oostelijke richting. Resten van de oorspronkelijke buurtschap Rijpelberg zijn nog te vinden ten oosten 
van de N279. 
 
Het historische Bruheze was een gehucht, bestaande uit enkele boerderijen aan de tegenwoordige 
Bruhezerweg. Later werden ook de omliggende gehuchten tot Brouwhuis gerekend.  
Nadat Brouwhuis tot een gemeenschap was uitgegroeid, die ook aan een tramlijn was gelegen, 
ontstond er behoefte aan een eigen school en kerk.  
De kerk, gewijd aan Onze-Lieve-Vrouw Middelares aller Genaden, kwam gereed in 1929, enkele 
honderden meters ten westen van het oude gehucht. 
Het was eerst een rectorale hulpkerk, die bediend werd door de Paters van het Heilig Hart van 
Jezus (SCJ), maar later ontwikkelde Brouwhuis zich tot een zelfstandige parochie. De paters 
stimuleerden de verering van de heilige Gerardus Majella, die een eigen kapel kreeg in de kerk. 
Spoedig ontstond er een bescheiden bedevaartsoord. In 1933 was er zelfs een soort processie naar de 
kerk van Brouwhuis.  
Na 1960 daalde de belangstelling voor de bedevaart en in 1970 werd ze  afgeschaft, hoewel de 
devotie tot de heilige Gerardus in zekere zin bleef bestaan. 
Rondom kerk, school en tramlijn ontstond een dorpskom.  
Vanaf de jaren 80 van de 20e eeuw kwam woningbouw en ontwikkeling van bedrijventerreinen op 
gang. De verlegging van de Zuid-Willemsvaart en de aanleg van de Rochadeweg waren onderdelen 
van dit plan. 
De dorpskom werd ingepast in de nieuwe woonwijk. Diverse verderaf gelegen gehuchten, zoals 
de Achterste Beersdonk, werden tussen 1995 en 2004 afgebroken om plaats te maken voor een 
bedrijventerreinen. Andere, zoals Peeleik, werden in de bestaande bebouwing ingepast. 
 
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 kunnen de paden droog en stoffig of nat en modderig 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 14 januari via e-mail; kbowandelen@gmail.com  
 

Excursie Omroep Brabant op 26 en 28 november 2019 
(Jan van Doren) 

Door het grote aantal aanmeldingen waren twee excursies nodig. De eerste op dinsdag  
26-11 en de tweede op donderdag 28-11.  Op beide dagen namen 22 personen deel aan de excursie. 
Na de hartelijke ontvangst kregen we, in de mooi ingerichte bedrijfskantine, een kop koffie of thee 
met een heus “Omroep Brabant” chocolaatje. Omroep Brabant is op 1 september 1996 begonnen 
met de eerste uitzending en sinds september 1997 worden ook tv-uitzendingen verzorgd.  
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Ze zijn momenteel gehuisvest in een erg mooi en ruim kantoorpand met twee verdiepingen. 
Velen van ons verbaasden zich over het grote aantal werknemers, er zijn maar liefst 150 personen in 
vaste dienst en daarnaast nog 100 freelancemedewerkers. 
Onze groep werd opgedeeld in twee groepjes van 11, onder leiding van de excursieleidsters Inge en 
Judy. 
Als eerste ging het groepje waar ik bij hoorde naar de radiostudio.  
We moesten daar muisstil zijn omdat op dat moment, live, het nieuwsbulletin werd uitgesproken. De 
nieuwslezer leest de tekst gewoon vanaf een blaadje.  
Er is echter steeds een tweede man bij die zorgt voor alles rondom de lezer.  
Reclames, begintune, indien gewenst ook opgenomen teksten van een correspondent, alles moet 
naadloos aansluiten. Zo werd er deze dag geschakeld met de Margriet Winterfair in den Bosch waar 
omroep Brabant ook, met een hele ploeg, aanwezig was. 
De radiostudio en alle andere opnamestudio ’s zijn uitstekend geïsoleerd tegen geluiden van buitenaf. 
Hetgeen natuurlijk ook wel nodig is met in de buurt, onder andere, het vliegveld van Eindhoven.  
De tweede studio die we bezochten was de voorbereidingsstudio voor opgenomen programma ‘s. 
Hier worden de opnames die elders gemaakt zijn bewerkt tot het gewenste resultaat.  
Bekend is dat voor een uitzending van een minuutje soms wel een halve dag nodig is. 
De studio voor de vormgeving is ook erg interessant en belangrijk.  
Hier wordt alles in elkaar gezet en voorbereid wat niet met een camera is opgenomen. 
Als bijvoorbeeld het weerbericht wordt uitgezonden zorgt deze afdeling voor de afbeeldingen die 
regenbuien of zonneschijn aangeven. Vaak worden dergelijke afbeeldingen ook getoond om bepaalde 
situaties te verduidelijken. 
Er zijn natuurlijk ook live uitzendingen, daarbij heeft men een hele ploeg ter beschikking.  
Denk daarbij aan de cameraman, de presentator, iemand voor het geluid en een redacteur.  
Bij nieuwsuitzendingen en dergelijke wordt gebruik gemaakt van Autocue.  
Terwijl het lijkt dat een nieuwslezer of presentator alles uit zijn hoofd weet te zeggen, leest deze, met 
behulp van dit systeem, de uit te spreken tekst van een, voor de kijker onzichtbaar, scherm.  
De afdeling nieuwsgaring is natuurlijk uitermate belangrijk.  
Nieuws wordt op velerlei wijzen verkregen. Zo heeft men bronnen bij de politie, bij de brandweer, 
regionale kranten en de NOS.   
Ook zijn er in diverse regio correspondenten die hun steentje, in deze, bijdragen.  
We bezochten ook de ruimte waar personen opgemaakt worden om op TV geschikt over te komen. 
Een visagiste kan ervoor zorgen dat ongewenste schitteringen of schaduwen vertekende beelden 
gaan vertonen.  
Ook is daar een ruime kledingkast met colbertjes en dergelijke.  
De presentatoren kunnen in hun gewone kloffie naar het werk en trekken voor de uitzending dan 
even iets nets aan.  
Het was een erg interessante excursie waardoor wij, als deelnemers aan deze excursie, ons voortaan 
voor kunnen stellen hoe het er daaraantoe gaat en wat er allemaal voor nodig is om tot een, zo 
perfect mogelijke, uitzending te komen.  
Tonnie Gijsbers dankte, namens ons allen, de beide dames voor hun duidelijke en toegewijde uitleg. 
Met een instemmend applaus gaven de deelnemers aan het daar volledig mee eens te zijn. 
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Verslag KCK in naar het Textielmuseum in Tilburg 
(Joke Relou) 
 
Met 17 personen zijn we op 3 december naar Tilburg getogen voor een bezoek aan het 
textielmuseum. 
Daar startten we met iets te nuttigen in het textielcafé en aansluitend vervolgden we met een 
rondleiding door 2 tentoonstellingen. 
                                        

Bijzonder mooi was de tentoonstelling “The Art of Lace” over het gebruik van 
kant in de haute couture met zo’n 40 exclusieve creaties van topontwerpers 
zoals Chanel, Dior, 
Louis Vuitton en Iris van Herpen.  
De tentoonstelling laat zien hoe modeontwerpers samen met kantmakers 
nieuwe toepassingen creëren. 
 
Minder spectaculair, maar wel minstens even mooi was de tweede 
tentoonstelling “Black & White in Kunst en Design” met bijzonder mooie 

kunstobjecten uit de eigen collectie. Verassend om te zien dat met textielgarens zoveel moois kan 
worden gemaakt.  
Verder is het opmerkelijk dat in een deel van het museum nog diverse machines (zowel oude als 
nieuwe) door vrijwilligers van het museum gedemonstreerd worden. 
 
Tegen vieren zijn we terug naar de Blokhut gereden, tijd voor een borrel om deze leuke dag gepast af 
te sluiten.  
 
 
Mutaties ledenbestand van 16 november t/m 15 december 

Nieuwe leden: 

De heer en mevr. M.v.d.Heuvel-Aarden  Aarle-Rixtel 

Overleden leden: 
Mevr. M. Wijnker-Sprangers    Aarle-Rixtel 
Mevr. M. Verbakel-Loomans    Aarle-Rixtel 
Mevr. N. van Rosmalen-Cornuijt   Aarle-Rixtel 
Mevr. J. Pezie- van der Weij    Aarle-Rixtel 
Mevr. M. Migchels-Sanders    Aarle-Rixtel 
Dhr. Th. Van Lieshout     Aarle-Rixtel 
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VOORLOPIG PROGRAMMA 2020 “OVERIGE ACTIVITEITEN” 
 
Nieuwjaarsbijeenkomst  18 januari 14.30 uur de Dreef 
Tafeltennisclinic   21 januari 19.00 uur Jan van Rixtelstraat 30 
Excursie Weverijmuseum  29 januari 13.30 uur Geldrop 
Training Samendementievriendelijk 12 februari 14.00 uur  de Dreef 
Aauw Fiepenbal   18 februari 20.00 uur de Couwenbergh  
 
DIVERSE GEGEVENS EN MAILADRESSEN 
- Voorzitter: Ton Schepers, Broekelingstraat 22, 5735HC Aarle-Rixtel. Tel.0492-382388. 
- Secretariaat: John Pezie, Phaffstraat 19, 5735 CM Aarle-Rixtel,  
   tel. 0492-382239,   e-mail: john.pezie@gmail.com 
- Penningmeester: Peter Groenendaal, Koudemaas 16, 5735 CW Aarle-Rixtel.  
  tel.: 0492-382156.  e-mail:  pgroenendaal@upcmail.nl 
- Bestuurslid: Maria Hagelaar-van Griensven, Het Klavier 4, 5735BK Aarle-Rixtel. 
   tel. 0492-383293 
- Bestuurslid: Bea van den Berk, Koude Maas 20, 5735CW Aarle-Rixtel. Tel. 0492-383673  
- Bestuurslid: Jacobine Wouters-van den Elsen, Broekelingstraat 18, 5735HC Aarle-Rixtel 
   tel.0492-382269 
- Redactie Seniorenwijzer: Maria Hagelaar-van Griensven 
- Inleveren kopij:  het Klavier 4  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: elswetten@gmail.com 
- Beheer- en agenda Blokhut en KBO ruimte ‘De Dreef’: John Pezie tel. 0492-382239. 
- Bankrekening:  Rabobank  Aarle-Rixtel,  rekening nummer NL22 RABO 0101 4119 95 
   t.n.v. Seniorenvereniging KBO Aarle-Rixtel.    
 - Ziekmeldingen:  Mia Rooijakkers, Het Patronaat 1,  5735 DZ Aarle-Rixtel, tel.: 0492- 381702. 
- Rijvaardigheidscursus  voor scootmobielen: Meld je aan bij SSL. 
   Stuur een mail naar info@scootmobielpark.nl of bel naar het secretariaat  0492-382947. 
 
LEDENADMINISTRATIE 

Opgave nieuwe leden, adreswijzigingen en wijziging e-mailadres bij de ledenadministratie: 
Niecky van den Berkmortel-van Hoof, telefoon: 0637471685 
Mailadres: nieckyvdb@gmail.com. 
De contributie voor 2020 bedraagt € 21,50 
Voor nieuwe leden na 1 juli is de contributie € 10,75. Opzegging lidmaatschap: schriftelijk vóór 
1 december 2020. 

 

Inleveren van kopij voor seniorenwijzer van februari voor 23 januari 
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VASTE ACTIVITEITEN 

Maandag 
Bridgen (ook in de zomer) 

Vanaf 
13.30 

Locatie 
Blokhut 

Contactpersoon 
Jos de Vries 

Tel.nr. 
381912 

Computerinloop 13.30 De Dreef Rinus Nooijen 386116 
Hulp en advies voor pc, tablet, laptop en telefoon. e-mail:kbolokaal1@gmail.com 

Gymnastiek 13.30 De Dreef Tonnie Verleisdonk 
 

382073 
 

Koersballen 14.00 De Dreef Mieke v. Dommelen 
Jo Zomers 

382387 
383407 

Dinsdag 
Bridgecursus (okt/febr) 

 
09.30 

 
Blokhut 

 
Toon Relou 

 
386133 

Fietsen (vanaf maart) 13.30 Kapel Jan Janssen 381775 
Yoga 13.30 De Dreef Nelly Sanders 523391 
KCK 1ᵉ dinsdag /mnd vlgs afspraak Blokhut Huub Giesen 381703 
Beeldhouwen (v.a.maart) 
Woensdag 

09.30 Blokhut Huub Giesen 381703 
 

Biljarten 09.30 De Dreef Huub Giesen 381703 
Prijskaarten 13.30 Blokhut Frans Verschuuren 536919 

Niet in juli/aug 

Quilten 09.30 De Dreef    
 Even weken sept t/m april 

Excursies 13.30 Pastorie  Tonnie Gijsbers  382412 
 Woensdagmiddagen volgens jaarplan (zie seniorenwijzer) 

Donderdag 
Yoga 

 
09.00 

 
De Dreef 

 
Riet Biemans 

 
382218 

Wandelen (8km) 09.30 Kerkplein Henk van Beek 381851 
 1ᵉ Donderdag v.d. maand 

Wandelen (16 km) 09.15 Kerkplein  Willem Hendriks 
 Pieter v. Doorn 

382188 
382210 

 3ᵉ donderdag van de maand 

Inloop/handwerken 09.30 De Dreef  Nellie Schepers  382528 
Kienen 14.00 Blokhut  Mieke v. Dommelen  382387 
 1ᵉ en 3ᵉ donderdag van de maand 

Vrijdag 
Biljarten 

 
09.30 

 
De Dreef 

 
Huub Giesen 

 
381703 

Schilderen/tekenen 09.30 De Dreef Anne v.d. Ven 06-1181721 
 Vrijdagmorgen in de even weken 

Computerinloop 13.30 De Dreef Rinus Nooijen 386116 
 Hulp en advies voor pc, tablet, laptop en telefoon. e-mail:kbolokaal1@gmail.com 


