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1. INLEIDING 
 

 
Het jaarverslag is een verplicht document waarin de secretaris  verslag doet, naar de leden toe, 
van de activiteiten van het afgelopen jaar. Tevens is er ieder jaar een door de penningmeester 
samengesteld financieel jaarverslag om namens het bestuur rekenschap af te leggen over de 
financiële stand van zaken. Beide verslagen worden tijdens de jaarvergadering aan de leden 
getoond. Daarna worden de leden verzocht deze beide verslagen goed te keuren. 
 
2. DE ORGANISATIE 
 

Seniorenvereniging KBO-Aarle-Rixtel is een vereniging met volledige rechtspersoonlijkheid en 
ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Oost-
Brabant. 
Zij zet zich in voor de belangen en het welzijn van alle senioren in Aarle-Rixtel in het algemeen en 
voor de leden in het bijzonder. 
Het is een organisatie van alleen vrijwilligers en kan haar doelen alleen bereiken door hun inzet 
en betrokkenheid. 
De vereniging heeft als doelstelling het ontplooien van activiteiten, die de volwaardige participatie 
van ouderen in de samenleving bevorderen.  
Zelfstandigheid, zelfredzaamheid, saamhorigheid en opbouw van onderlinge netwerken staan 
daarbij centraal. 
Bijzondere aandacht is gewenst voor activiteiten die ook aantrekkelijk zijn voor haar wat jongere 
leden, de zogenaamde “Babyboomers” die zijn geboren na 1945.  
 
Wij zijn een afdeling van KBO Brabant, die ook wel “De Bossche Bond” wordt genoemd. 
Door uw lidmaatschap van Seniorenvereniging KBO Aarle-Rixtel bent u tevens lid van KBO 
Brabant, de grootste seniorenbond in Brabant. KBO Brabant bestaat uit 313 afdelingen die 
verdeeld zijn over 27 kringen. KBO Brabant heeft in totaal ongeveer 135.000 leden. 
Op landelijk niveau worden onze belangen door KBO Brabant behartigd.		
 
 
3. DE KERNTAKEN VAN Seniorenvereniging KBO AARLE-RIXTEL ZIJN: 
 

 - Opkomen voor de belangen van 50-plussers op lokaal niveau; 
 - Een goed ouderenbeleid bevorderen in de gemeente Laarbeek en trachten invloed uit  
  te oefenen op dit gemeentelijk beleid via lidmaatschap van de Seniorenraad. 
 - Een groot aantal activiteiten ontwikkelen en in stand houden, zodat uitermate  
  zinvolle tijdsbestedingen kunnen worden aangeboden; 
 - U met ons clubblad “De Seniorenwijzer” en het blad “Ons”, dat uitgegeven wordt door  

KBO-Brabant, of anderszins informeren over ter zake doende ontwikkelingen en aan-
trekkelijke aanbiedingen; 

 - U persoonlijke ledenservice bieden, bijvoorbeeld door middel van de belasting-invulhulpen, 
vrijwillige ouderenadviseurs (VOA) en cliëntondersteuners WMO, die speciaal hiervoor door 
KBO-Brabant zijn opgeleid; 

 -  U via de ledenpas interessante kortingen bieden op bijvoorbeeld de basisverzekering  
     ziektekosten.   
 
 
4. DE AFDELING AARLE-RIXTEL 
 

De afdeling Aarle-Rixtel is een vrijwilligersorganisatie met 666 leden, waarvan 6 bestuursleden en 
90 vrijwilligers. 
De Algemene Ledenvergadering vormt het hoogste, besluitvormende orgaan binnen de afdeling 
en wordt gevormd door het bestuur en alle leden van Seniorenvereniging KBO Aarle-Rixtel.  
 
 



 
5. ACTIEPUNTEN / AFSPRAKEN 
 
Huisvesting 
 
De blokhut 
 

Het is fijn te kunnen melden dat we in de blokhut van scouting een prima nieuw onderkomen 
hebben gevonden en daar meerdere van onze activiteiten kunnen voortzetten en uitbreiden. 
Bij deze bedanken we de Scouting voor hun welwillende medewerking. 
 
 
De Dreef 
 

We werden in 2012 door de gemeente Laarbeek in de gelegenheid gesteld om een ruimte in 
gemeenschapshuis “De Dreef” te huren, waar alle bestuursvergaderingen worden gehouden en 
waar ook de computer- en quiltactiviteiten en de inloop op donderdag plaatsvinden. Ook vinden 
elders in de Dreef veel van onze vaste activiteiten plaats. 
De ruimte valt volledig onder onze verantwoordelijkheid.  
De verhuur van deze ruimte is in 2019 overgegaan van de Gemeente naar Hans Gerritse, 
beheerder van de Dreef.   
 
Graag bedanken we Frans Coppens voor zijn inzet tijdens onze evenementen in de Dreef. 
Zonder zijn inzet en zijn geluidsinstallatie kwamen we niet ver. 
Ook danken wij Hans en Annie Gerritse van de Dreef voor hun inzet bij onze activiteiten. 
 
 
BESTUUR	2018	

 
1. SAMENSTELLING 
 

 In het bestuur hebben de volgende personen zitting: 
 - Dhr. Ton Schepers                         : voorzitter 
 - Dhr. John Pezie                                         : secretaris 
 - Dhr. Peter Groenendaal                 : penningmeester                        
 - Mw. Maria Hagelaar  : bestuurslid 
 - Mw. Jacobine Wouters-van den Elsen  : bestuurslid 

- Mw. Bea van Berk                                           : bestuurslid 
 
 
2. TAKEN INDIVIDUELE BESTUURSLEDEN 
 

-  Dhr. Ton Schepers in 2018 herkozen als voorzitter voor de periode van 3 jaar. Buiten het 
 feit dat hij betrokken is bij nagenoeg alle activiteiten van onze vereniging, vertegen- 
 woordigt hij onze vereniging ook in de Seniorenraad en de Dorpsraad.                                      

Vanuit het bestuur is hij de contactpersoon voor meerdere werkgroepen. 
 
- Dhr. John Pezie is sinds maart 2013 secretaris en verantwoordelijk voor het secretariaat, 
  de coördinatie van de activiteiten in de pastorie, blokhut en de Dreef, opstellen en bijhouden  
 van de jaaractiviteitenlijst en jaarplanning.  
     Tevens contactpersoon vanuit het bestuur voor meerdere werkgroepen.  
     Hij werd in 2019 herkozen voor een derde termijn van 3 jaar.  
       
 -  Dhr. Peter Groenendaal is in 2016 gekozen in het bestuur en sinds de jaarvergadering 
 van 2016  penningmeester. Hij is tevens onze 2e vertegenwoordiger in de Seniorenraad. 
 Hij is, als lid van het Evenemententeam, mede verantwoordelijk voor de organisatie van alle 
 ontspanningsmiddagen en avonden.  
 Vanuit het bestuur is hij de contactpersoon voor meerdere werkgroepen. 
 Hij werd in 2019 herkozen voor een tweede termijn van 3 jaar. 
       



-  Mw. Maria Hagelaar is sinds 2012 algemeen bestuurslid en herkozen voor een tweede termijn  
van 3 jaren in 2018.  
Zij is lid van het Evenemententeam. Verder vertegenwoordigt zij onze vereniging in diverse 
overlegorganen.  
Vanuit het bestuur is zij de contactpersoon voor de Seniorenwijzer, Bedevaarten en meerdere 
werkgroepen. Zij is lid van onze Ouderen educatiecommissie en organiseert mede onze 
themamiddagen.  

 
-  Mw. Jacobine Wouters-van den Elsen is sinds 2014 algemeen bestuurslid en werk- 
 zaam in meerdere gebieden. Lid WG “vaste activiteiten”, Lid van de Organisatie 
 Dag van de Ouderen en het Evenemententeam. Netwerkcoach. Vanuit het bestuur is zij de 

contactpersoon voor diverse werkgroepen. Zij werd in 2017 herkozen voor een tweede termijn 
van 3 jaar. 

 
-  Mw.  Bea van den Berk is in 2017 aangetreden als 6e bestuurslid in de hoedanigheid van 

algemeen bestuurslid. Ze is lid van het Evenemententeam en lid van de organisatie Dag van 
de Ouderen. Zij verzorgt de groepsmail. Vanuit het bestuur is zij de contactpersoon voor 
meerdere werkgroepen. Zij organiseert de kartrekkers- , contactpersonen- en nieuwe 
ledenbijeenkomsten. Ze is lid van onze Ouderen-educatiecommissie en organiseert mede 
onze themamiddagen. Medio 2018 is haar taak in de Ouderen educatiecommissie 
overgenomen door Hans Kuijpers. 

 
-  De ledenadministratie valt onder het penningmeesterschap en is in 2019 gedelegeerd naar  

Mw. Niecky van den Berkmortel-van Hoof. 
     Zij doet tevens de administratieve organisatie voor de bezorging van de Seniorenwijzer en  het 

magazine “Ons”.  
 
 
3. VERGADERINGEN / EXTERN OVERLEG 
 

Er zijn in 2019 twaalf bestuursvergaderingen gehouden om een groot aantal zaken te bespreken 
en te regelen. Tevens werd er in januari wederom een brainstormbijeenkomst gehouden om onze 
toekomst te toetsen aan het bestaande beleidsplan. Er waren meerdere afstemmings-
vergaderingen. Waar nodig werd gebruik gemaakt van de afspraken- en besluitenlijst, zodat 
gemakkelijk achterhaald kon worden welke afspraken er met betrekking tot bepaalde onder-
werpen gemaakt zijn.  
Belangrijk om te weten is verder, dat wij vertegenwoordigd zijn in verschillende overlegorganen, 
commissies en werkgroepen in Laarbeek, met name : 
 

- de Seniorenraad  
- de Oudereneducatiecommissie 
- de Organisatie Dag van Ouderen 
- netwerkversterking 
 
Het bestuur, of deel daarvan, kwam samen bij de presentatie voor nieuwe leden, de kartrekkers-
bijenkomst, het contactpersonenoverleg, jaarvergadering 2018, de vrijwilligersavond en de KBO-
besturendag Laarbeek,  
 
4. ALGEMENE LEDENVERGADERING 2019 
 

De 67e jaarvergadering heeft plaatsgevonden op woensdag 3 april 2019 in MFC  “De Dreef”.  
Deze vergadering werd door 73 leden bijgewoond. Een prachtig verslag van deze vergadering, 
wederom aan de hand van Ria Bekkers, verscheen in de Seniorenwijzer van mei 2019. 
De notulen, gemaakt door John Pezie, hebt u als bijlage ontvangen bij de uitnodiging voor de 
jaarvergadering van 2019. 
 
Aftredend en herkiesbaar in 2019 was onze secretaris Dhr. John Pezie en onze  penningmeester, 
Dhr. Peter Groenendaal. Zij werden bij acclamatie herkozen voor een periode van 3 jaar.  
 
 



LEDEN	
 
Onze seniorenvereniging heeft op 1 januari 2019 666 leden: 392 vrouwen en 267 mannen.  
(incl. 10 gastleden excl. 7 abonnees) 
 

 De leeftijdsopbouw is als volgt: 
 

• Vrouwen 
• t/m 60 jaar                                4 
• tussen de 60 en 75 jaar       203 
• boven de 75 jaar                  185 
•  
• Mannen 
• t/m 60 jaar                                1 
• tussen de 60 en 75 jaar       144  
• boven de 75 jaar                  122 

 

   
Kort  samengevat: 
 

  Gemiddelde leeftijd van alle gewone leden:      Vrouwen: 75,41   Mannen: 75,62 
  Gemiddelde leeftijd bij lid worden laatste jaar   Vrouwen: 69,74   Mannen:  73,13 
   

 
Reden beëindiging lidmaatschappen laatste jaar 
 
Overlijden             15 
Opzeggingen        23 
Verhuizingen          2 
Overigen                3   
 
 
 
 
COMMISSIES	/	WERKGROEPEN		2018	

Om onze vereniging goed te laten functioneren zijn een groot aantal vrijwilligers nodig en een 
aantal goed functionerende commissies en werkgroepen. Alleen dank zij de inspanning van al die 
vrijwilligers kunnen wij de leden de vele activiteiten aanbieden.  
 
De seniorenvereniging kent de volgende werkgroepen/commissies (in willekeurige volgorde): 
 

- De Evenementen commissie, waarin zitting hebben Peter Groenendaal, Bea van den Berk, 
Maria Hagelaar, Jacobine Wouters, Marijke Janssen en Ad Verleg. Zij zorgen voor de 
organisatie van de ontspanningsmiddagen en -avonden. 

 
 

 -  De vaste activiteiten, 22 in totaal, die geleid worden door vrijwilligers met een grote  
mate van deskundigheid.  
Voor de namen van de contactpersonen verwijzen wij naar de rubriek “Vaste Activiteiten” in de 
maandelijkse Seniorenwijzer. 

    Deze  activiteiten zijn voor alle leden toegankelijk. Mocht een bepaalde activiteit zijn 
    volgeboekt, bijvoorbeeld omdat het onwerkbaar wordt met teveel deelnemers, dan wordt  
    getracht om voldoende leden enthousiast te maken voor het vormen van een nieuwe 
    groep. 
 
- Andere activiteiten gedurende 2019. 
     5 vaste activiteiten: 
     Nieuwjaarsbijeenkomst, voorjaarsactiviteit, zomeractiviteit, najaarsactiviteit, kerstviering. 

Verder:  jaarvergadering 2019, wekelijkse fietstochten, 2 dagfietstochten, dagreis Monschau, 2 
bedevaarten (Handel en Mariahout), 7 excursies, deelname en bijdrage aan Ten Blakke, 
superseniorenmiddag, deelname aan de dag van de Ouderen. 



 

-   Oudereneducatiecommissie, de werkgroep die themabijeenkomsten organiseert waar, door   
deskundigen, bijzonder nuttige informatie wordt verstrekt over allerlei zaken die van belang zijn 
voor onze geestelijke en lichamelijke gezondheid en waar actuele zaken worden besproken 
over velerlei maatschappelijke onderwerpen. 
Verantwoordelijk voor de organisatie Mevr. Maria Hagelaar en Hr. Hans Kuijpers.  
Activiteiten in 2019: Presentatie “laatste levensfase”, Presentatie “Dementie” vervallen wegens 
te weinig inschrijvingen, Dag van de Ouderen, Filmcyclus. 
 

-   Ouderenadviseur,  2 ouderenadviseurs waarop onze leden een beroep kunnen doen.  
Onze adviseurs hebben via KBO Brabant een opleiding gevolgd om leden, die problemen 
hebben, de kortste weg te wijzen naar de oplossing voor het probleem. 
Onze adviseurs werken vanuit onze eigen vereniging en zijn  aan geen enkele	instantie 
verantwoording verschuldigd.	Privacy is gewaarborgd.	

 De adviseurs kunnen rechtstreeks benaderd worden of via het secretariaat.  
- Netwerkcoach  Jacobine Wouters is hiervoor opgesteld. 

 
 

- Belastinghulp, Henk Rooijakkers heeft helaas, om gezondheidsredenen, begin 2019 moeten 
stoppen en wij hebben een goede vervanger voor hem gevonden: Hr. Henk van Zundert. Als 
assistentie nodig is bij de invulling van uw belastingaangifte, dan neemt betrokkene in principe 
contact op met een administratiekantoor of een familielid of kennis. Het kan voorkomen dat 
het, bijvoorbeeld om financiële redenen, niet mogelijk is om voornoemde hulp te regelen. In 
dat geval adviseren wij betrokkenen om contact op te nemen met het secretariaat. Deze zal, 
als het bruto jaarinkomen beneden een door de Bossche bond vastgestelde grens blijft, voor u 
een invulhulp regelen.  

  
 
 

-   Computerclub. De cursussen zijn vervallen wegens te weinig animo.                
 Leden kunnen, als ze pc problemen hebben, zich melden bij de PC inloop op maandag- 
 en vrijdagmiddag. 
 

-   Informatieblad “De Seniorenwijzer”. 
 Maandelijks wordt voor onze leden een informatieblad samengesteld onder de naam 

“De Seniorenwijzer”. De redactie was tot juni in handen van Tonnie Verschuuren en Ber 
Jacobs. Daarna namen Maria Hagelaar en Serva Migchels het van hen over. 

 
 

-   Extern overleg.  
 De gemeente Laarbeek kent onder meer de commissies   “Wonen en 
     Welzijn” en Oudereneducatie.   
 
- Seniorenraad. Ton Schepers en Peter Groenendaal zijn beide lid van deze raad. 
 

-   De Kunst- en Cultuurkring  (KCK) die in principe elke eerste dinsdag van de maand  
    een culturele activiteit voor haar leden organiseert. 
 
 

- De leden die de bezorging van ons informatieblad “De Seniorenwijzer” en  “Ons” 
 (maandblad KBO-Den Bosch) voorbereiden, alsmede de vele bezorgers die er voor  zorgen 
dat de bladen maandelijks punctueel worden bezorgd.    

 

-  De coördinatie van het ziekenbezoek van onze leden is in handen van mevrouw  
    M. Rooijakkers. Zo nodig regelt zij ook de overige attenties voor onze leden.  
 
 

- De maakster van onder meer de bijzonder mooie felicitatiekaarten die wij voor de 
 verschillende gelegenheden mogen gebruiken: mevrouw J. Zomers 
 
- Felicitatiebezoek 90 plussers. De dames Hetty Lemmens en Betsy Bakkers bezoeken 
 alle leden boven de 90 jaar als ze jarig zijn. 
 
- Onze gastvrouwen. Dit zijn de dames op wie we altijd een beroep kunnen doen tijdens onze 

bijeenkomsten in de Dreef voor het serveren van koffie, drankjes en het klaarmaken van 
broodjes en andere ondersteuning als we daarom vragen. 



 
Onze vereniging verkeert  in de gelukkige omstandigheid dat zij bij de grote verscheidenheid aan 
activiteiten een beroep kunnen doen op een groot aantal vrijwilligers. Niet minder dan 90 
medewerksters en medewerkers staan altijd klaar om er voor te zorgen dat alle activiteiten 
vlekkeloos kunnen verlopen.  
 
Dit keer willen we enkele vrijwilligers speciaal bedanken, omdat ze hun activiteiten beëindigen. 
Antonet Hendriks voor het verzorgen van de ledenadministratie , Jan en Joke van Doren voor het 
het beheer van de pastorie en Henk Rooijakkers voor zijn belastinghulp. 

 
 

ACTIVITEITEN			2018	
1. 	VASTE	ACTIVITEITEN	

	
-  Er zijn 22 vaste activiteiten.  
-  De vaste activiteiten zijn in principe toegankelijk voor alle leden.   
-  Voor sommige activiteiten is noodgedwongen een maximum aantal deelnemers           
vastgesteld. Het is mogelijk dat dit tot gevolg heeft dat belangstellenden op een wachtlijst 
geplaatst worden of moeten wachten tot er voldoende gegadigden zijn om met een nieuwe groep 
te starten.  
-  Omdat vaak kosten gemaakt moeten worden, wordt bij sommige activiteiten een geringe eigen 
bijdrage gevraagd. 
-  Het is altijd raadzaam om vooraf even contact op te nemen met de begeleider of de 
contactpersoon.  
-  De activiteiten worden veelal alleen gehouden gedurende de maanden  september t/m juni (het 
verenigingsjaar).		

    	
		
																																	ACTIVITEITEN		EN		ALGEMENE	INFORMATIE	2018	
	

	

VASTE		ACTIVITEITEN:	
Activiteit	 	 Opmerkingen	 	 	 	 	 Contactpersonen				Telefoon			
1.	Bridge	 	 Blokhut.	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	 	 Blokhut.	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	 	 	 Blokhut:	1e	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.	Prijskaarten	 	 Blokhut.	Iedere	woensdagmiddag	 	
																																															Vanaf	11	september.	 	 				13.30	uur	 Frans	Verschuuren								536919	
		 																																Niet	in	juni	t/m	augustus	
11.	Quilten	 	 De	Dreef.	Woensdagmiddag	2x.										13.30	uur		 Joukje	Pezie	 										382239	



	 	 	 per	maand,	volgens	schema	tot	eind	mei	 																	
12.	Biljarten	 	 De	Dreef.	Woensdag-vrijdagmorgen					09.30	uur	 Huub	Giesen	 										381703	
13		Excursies	 	 Blokhut.	Woensdagmiddag	om	de	maand.		 	 Tonnie	Gijsbers	 										382412						
	 																	 				
14.	Inloop/Handwerken	 Dreef.	Iedere	donderdagmorgen					09.30	uur	 Mien	Aarts	 										381765									
15.	Kienen	 	 Blokhut.	1e	en	3e	donderdagmiddag			14.00	uur	 Dina	Loomans	 										777155	
16.	Wandelen	(lang)		 Kerkplein.	3e	donderdag	van	de	maand.	 		 Willem	Hendriks	en						382188		
																																															16	km															 	 	 						09.15	uur	 Pieter	van	Doorn											382210	
17.	Wandelen(kort)8	km.	Pastorie.	1e	donderdag	van	de	maand		09.30	uur	 Henk	van	Beek	 										381851	
18.		Kaarten	 															Blokhut.	Iedere	vrijdagmiddag																																									Frans	Verschuuren							536919								
		 	 															Vanaf	11	sept.,	m.u.v.	juni/juli/aug.							13.30	uur	 	
29.	Amusementsgroep	 Deelname	is	beperkt	 	 	 	 Jo	Zomers	 										383407	
20.	Scootmobiel-cursus					Oefenlessen	met	theorie	en	praktijk																													José	Zwanenberg										382947	
21.	Schilderen/tekenen	 Blokhut.	Iedere	even	week						 						09.30	uur	 	Anne	v.d.	Ven	 	0651181721									
22.	Bridgecursus		 Blokhut.	Elke	dinsdagmorgen		 						09.30	uur	 	Ger	Peeters	 										381961	
																																															Vanaf	nov.	Tot	half	maart																																																		Toon	Relou		 										386133					
								

 
	
 
 

	
2.		OVERIGE	ACTIVITEITEN		(ONTSPANNING	-	REIZEN	-	EDUCATIE	)	
Voor	details	wordt	verwezen	naar	her	Jaaroverzicht		“ACTIVITEITEN	2019”	
	
3.		CURSUSSEN	 	
Voor	details	wordt	verwezen	naar	her	Jaaroverzicht		“ACTIVITEITEN	2019” 
 
 TOT  SLOT 
 

Ook in 2020 zijn weer veel activiteiten in voorbereiding, die ongetwijfeld weer succesvol zullen verlopen, 
dankzij onze vele vrijwilligers. Nogmaals, wij realiseren ons dat de vereniging alleen kan bestaan door hun 
spontane inzet.  
Wij hopen u bij veel activiteiten weer te mogen ontmoeten, hetzij als deelnemer, hetzij als vrijwilliger.  
 

Persoonlijk dank ik u voor het door u in mij gestelde vertrouwen . 
 
Aarle-Rixtel, 4 maart 2020 
John Pezie, secretaris Seniorenvereniging KBO Aarle-Rixtel 

 


