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Informatieblad van de Seniorenvereniging KBO Aarle‐Rixtel Kersteditie/Januari 
“”””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””” 
 

Beste leden 
(Ton Schepers, voorzitter) 

En weer loopt er een jaar ten einde. Hoe gaat het trouwens met ieder van jullie in deze bizarre tijden?  
Tijden waar we helaas doorheen moeten. Het vraagt veel van ons allemaal.  
Uit enquêtes blijk dat velen van de ouderen zich eenzaam voelen en activiteiten missen waarbij ze 

elkaar weer kunnen zien en spreken.  
In de feestmaand december merken we nog eens extra hoe corona ons leven beïnvloedt.  
Net als Sinterklaas zal de Kerst en Oud & Nieuw anders zijn dan in andere jaren.  
We mogen minder bij elkaar komen en zeker met de komende feestdagen in het vooruitzicht raakt 

dat ons nog eens extra.  
Onze KBO-kerstviering en traditionele Nieuwjaarsbijeenkomst kunnen niet doorgaan. 
Meer nog dan anders is corona tijdens de feestdagen een gast die niet welkom is. 
Voor velen worden daarom de donkere dagen voor Kerstmis donkere dagen met Kerstmis. Maar we 

moeten vooruit blijven kijken en zeker de moed erin houden.  
En….er gloort hoop aan de horizon. Als we de berichten mogen geloven zijn er vaccins in aantocht en 

staat onze leeftijdsgroep behoorlijk voor in de rij op momenten dat ze veilig kunnen worden 

toegediend.  
Tot die tijd kunnen we niets anders doen dan er ons bij neerleggen.  
Namens het bestuur wens ik u ondanks alles fijne feestdagen toe en spreek de hoop uit dat u en uw 

naasten ook in 2021 gezond mogen blijven.  

 

 

 

 De 
SENIORENWIJZER  
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Het verhaal van een Kerstboom 
(Ton van de Kam) 

Het hele jaar sta ik heerlijk in het bos, niet in een standaard, gewoon lekker los. 
De hele familie gezellig om me heen allemaal net als ik op één been. 
Maar dan komt december, fijn voor de mensen; wij bomen kunnen wel iets anders wensen. 
Mannen met bijlen nemen ons te pakken, staan doodleuk je hele familie om te hakken! 

Daarna liggen we op een hoop in de wagen, ik lig bovenop dus mag ik niet klagen. 
Bij de handelaar liggen we op de grond, een nare ervaring, als je eerst stond! 
Dan het gezeur van klanten over ons figuur: we zijn veel te vol, te kaal of te duur… 
Er gebeurt heel wat voordat men besluit: ze pakken je bij je nek en schudden je uit! 

Je verlangt naar de plek vanwaar ze je haalden, per klant verlies je tientallen naalden. 
Maar het ergste komt als je bent verkocht, wat men dan uithaalt is zeer vergezocht. 
Je wordt in een hoek van de kamer geplant met een piek op je kop en een bal in je hand. 
Pas tegen de avond is men met je klaar: ik zit onder de kaarsjes en engelenhaar. 

Ik denk: dat is dat en terwijl ik geeuw komt ma met de spuitbus vol onechte sneeuw! 
Ze had zitten piekeren onder het eten wat ze toch aan mij was vergeten. 
Zo sta ik een aantal dagen voor gek en dan halen ze mij opnieuw van mijn plek. 
Alles gaat eraf want ik word afgetuigd, ik voel me vrij en mijn hartje juicht! 

Dan pakken ze me beet, ik ben wat verwonderd; ik word zondermeer het raam uitgedonderd. 
Zeker 11 jongens rennen op mij af, slepen mij naar huis in een snelle draf. 
Eindelijk zijn we er na een half uurtje en gooien ze mij ineens in een schuurtje. 
Daar ben ik niet de enige boom ik ben bij familie en denk dat ik droom!! 
 
Op een avond gaan we weer op een hoop, samen met de buurman waar ik tegenaan kroop. 
Dat is het laatste wat ik weet……. daarna wordt het verschrikkelijk heet!!!!! 
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Let op als je de kerststal opbouwt! 

 

Voor iedereen die dit jaar een kerststal wil opzetten, rekening houdend met 

de momenteel geldende regels:  

Jezus, Maria en Jozef = 1 huishouden, maar dan wordt het krap. 

Daarnaast zijn er de herders (volgens de traditie ten minste 2) plus de 3 

wijzen.  

Als we aannemen dat de (minimaal) 2 herders geen familie van elkaar zijn en 

de 3 wijzen niet samenwonen in een gedeeld appartement, dan zijn er in totaal ACHT mensen uit ZES 

huishoudens! 

Wat kun je doen? 

Voeg de drie wijzen pas op 6 januari toe en stuur de herders op 5 januari naar huis.  

Laat een briefje invullen met naam, adres, aankomst‐ en vertrektijden, plaats 

desinfectiemiddeldispensers en heel belangrijk….., markeer duidelijk de afstanden voor de stal en de 

regels voor eenrichtingsverkeer met plakband. Vergeet niet om beveiliging voor de ingang te 

plaatsen. 

Alvast fijne feestdagen! 

 

Beste biljarters 
(Toon Relou) 

Het biljarten is ons onmogelijk gemaakt door het hardnekkige corona virus. 
Het laatste bericht van premier Mark Rutte geeft geen goede vooruitzichten om op korte termijn te 
kunnen herstarten. 
Natuurlijk hadden we het anders gewild. 
We hopen dat op korte termijn, als de vaccinaties op gang komen het snel de goede kant op gaat. 
2020 Is en blijft een uitzonderlijk jaar, wij als ouderen slaan ons daar wel doorheen. 
Uiteraard mis ik het gezellig samen zijn en het biljarten, daar zal ik niet de enige in zijn. 
De komende feestdagen zullen ongetwijfeld anders verlopen dan we gewend waren, maak er iets 
leuks van. 
Hou vol en blijf gezond!!!! 

Prettige feestdagen en een voorspoedig 2021. 

 

 



We wensen eenieder toe dat er snel betere �jden 
mogen komen een mooie Kerst 

en een nieuw jaar 
om van te dromen !

Met lieve groeten Joke en Jan van Doren

Wij willen alle leden van 
KBO Aarle-Rixtel , 

een warme en 
gezonde kerstgroet 

toe wensen 
Wilma en Frans Hagelaar

Wij wensen alle kbo leden 
en het bestuur 
een fijne kerst 

en een gelukkig nieuwjaar 
Piet en Antoinet rovers

Wij wensen jullie mooie 
Kerstdagen 

en een goed en posi�ef 2021.
Jan en Joke Claassens-Vink

Wij wensen iedereen 
fijne Kerstdagen en een 

goed 2021, en hopen dat het 
coronavirus snel verdwijnt 

zodat alles weer een beetje 
normaal wordt.

Groetjes van Ad en Tinie Vlamings

In dit jaar van veel beperkingen 
vanwege Corona wil ik alle leden 
van de KBO toch hele fijne 
Kerstdagen wensen en dan 
heel snel en hoopvol naar een 
gelukkiger 2021 !!!
José Vereijken-van Heijst

Ik wens het bestuur en alle 
leden van de KBO hele fijne 
Kerstdagen en een heel 
goed en vooral gezond 
Nieuwjaar. 
Riek Bekx

Wij wensen alle KBO leden 
een coronavrij 2021 

Ine en Jan v.d Westelaken

Het is nog nooit zo donker 
geweest, maar het wordt 
al�jd weer licht. 

Jo.M

Voor de laatste dagen van 
het jaar, veel gezelligheid 
met elkaar.
Voor de 365 dagen die dan 
volgen, veel geluk en weinig zorgen. 
Fijne Kerstdagen en een 
Gelukkig Nieuwjaar 
Gewenst door Thijs en Jean Engelen 
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Excursiegroep 
(Els, Carla, Theo en Tonnie) 

Dag allemaal. Een kort berichtje van de excursiegroep. 
Helaas hadden we maar een excursie dit jaar, en wel textielmuseum Geldrop. 
Alle andere excursies kwamen te vervallen in verband met het Coronavirus. 
De geplande excursies die dit jaar vervallen zijn proberen wij in het nieuwe jaar opnieuw in te 
plannen, al zal januari zeker nog te vroeg komen. 
Wij wensen het bestuur en alle leden fijne feestdagen en een gezond, gelukkig en laten we hopen 
actief 2021. 

 

Beste fietsmaatjes van de KBO 
(Het fietsclubje) 

Wat een jaar hebben we achter de rug, niet fietsen, na de zomer weer wel fietsen, een paar mooie 
tochten gehad maar toen moesten we weer stoppen.  
Het valt voor niemand mee. Nog een geluk dat we zoveel zon hebben gehad dat verzacht de pijn.  
Nu kun je niet buiten zitten, maar gelukkig wel binnen met een kerstboom met lichtjes aan, kaarsjes 
aan dat geeft ook wel een sfeertje in deze moeilijke tijd.  
Wij hopen dat we volgend jaar weer fijne fietstochtjes kunnen maken met mooi weer.  
Het zal een stille kerstmis en nieuwjaar worden, maar gelukkig geen vuurwerk!!!   
Let een beetje op elkaar, bel zomaar even iemand op, dat is ook gezellig.  
Toch fijne dagen en een gezond 2021. 

 

Wandelen ook in deze Coronatijd, gewoon doen! 
(Henk van Beek) 

Het afgelopen jaar hebben we maar een beperkt aantal keren in groepsverband kunnen wandelen.  

Echter de voorgaande jaren des te meer. In grotere groepen wandelen is helaas nu niet mogelijk, 

maar het mooie is, dat je zelf op elke gewenst moment de wandelschoenen kunt aantrekken!  

De talloze maandelijkse wandelingen die we ondertussen samen hebben beleefd, kunnen hiertoe als 

inspiratiebron dienen. Binnen een straal van een paar kilometer zijn er talloze prachtige (kortere) 

wandelingen te maken. Degene die regelmatig mee hebben gewandeld, kunnen dat beamen. 

Een wandeling door de natuur geeft je de nodige ontspanning, een gevoel van vrijheid en levert je ook 

heel wat bijzondere beleefmomenten op. En dat neemt het coronavirus niet van je af!  

Dus, wandelen? Gewoon doen! 



2020 was voor iedereen een 
moeilijk jaar

Daarom vind ik dit een leuk gebaar
Om jullie op deze manier een 

mooie kerst te wensen
En vooral te hopen op een 

goed en gelukkig nieuw jaar!
Berthilde  van Thiel.

Wij willen iedereen een 
vreugdevolle kerst toewensen 

en een vredig nieuwjaar, 
waarin we weer vrij zijn 

om iedereen te ontvangen. 
Paula en Jo Mager

Wij wensen alle leden van 
de KBO in Aarle-Rixtel, 

vooral de contactpersonen 
en mensen uit mijn wijk 

een gezond en coronavrij 2021 toe! 
Ook het bestuur de beste wensen 

en ga zo door!
Henk en Mia Rooijakkers

Wij wensen allen een zalig 
kers�eest en een 

gelukkig nieuwjaar.
Ger en Angelien Crielaars

Wij wensen iedereen 
ondanks de regels, 

een fijne kerst en een 
gezond nieuwjaar.

Frans en Henny van Rosmalen

Maak er ondanks Corona
toch maar een gezellige kerst
van en wij hopen op een 
gezond en weer gezellig 
samenzijn in 2021 

Truus en Ad van de Ven

Wij wensen alle leden fijne 
Kerstdagen en een
Voorspoedig en vooral 
een gezond 2021.

Anny en Ton Schepers

Ik wil allen een fijne kerst 
wensen alsmede een 
gelukkig en 
voorspoedig 2021.

Ger Peeters

Pieter en Willem, dank voor 
de leuke wandelingen. 
Wens jullie  en alle wandelmaatjes 
een vredige Kerst en al wat 
wenselijk is, maar vooral 
gezondheid voor 2021! 
Annie Govers

Bij deze wens ik alle leden van KBO 

Aarle-Rixtel pre�ge feestdagen 

en een goed en gezond nieuwjaar 

toe. Ik hoop jullie allemaal volgend 

jaar zo snel mogelijk weer te mogen 

begroeten �jdens onze ac�viteiten.

 John Pezie
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Stille nacht, tovernacht‐  
Een kerstverhaal over ware vriendschap 
Het was koud, die nacht. Een ijzige wind joeg de sneeuw op en de mensen die nog buiten waren 
haastten zich. Thuis brandde het vuur in de haard. De tafel was gedekt, de kaarsen waren 
aangestoken. Het was kerstnacht. 
Nog maar één enkele man liep door de verlichte straten. Zijn rug was gebogen en hij liep maar voort 
door de sneeuw en de kou, zonder zelf te weten waarheen hij ging. Niemand wachtte op hem.  
Riton had geen familie en geen thuis. 
De mensen keken naar hem als hij voorbijging. Hij lette er niet op. Zonder achterom te kijken, 
vervolgde hij zijn weg. Hij floot zachtjes voor zich heen en de sneeuwvlokken bleven in zijn baard 
hangen. 
 
Toch was hij niet alleen in die ijzige nacht... Een hondje liep achter hem aan. Waar kwam hij vandaan? 
Om zijn nek had hij een halsband met een ster. 
Toen Riton het hondje zag, begonnen zijn ogen te stralen. "Ben je verdwaald? Dan kunnen we beter 
bij elkaar blijven." De hond keek hem aan. 
Beschut onder de takken van een grote spar pakte Riton een stuk brood uit zijn rugzak en sneed het in 
tweeën. "Hier!" zei hij met een glimlach. "Het is een mager maaltje voor een avond als deze, maar 
meer heb ik niet." 
 
Omdat het Kerstmis was vertelde hij een verhaal dat hij als kind heel mooi had gevonden. Daarna 
floot hij nog wat. Ook de wind floot. Steeds luider en luider, steeds kouder en kouder. "Kom," zei 
Riton. Hij zette de kraag van zijn oude, versleten winterjas op. "Laten we schuilen in die hut." 
Ze zaten daar een hele poos, lekker warm in het stro. Toen klonk er opeens een stem: "Schrik niet en 
luister. Ik ben geen hond. Ik ben een tovenaar." 
"Jij? Een tovenaar?" zei de oude man verbaasd. 
"Vanavond heb ik mezelf in een hond veranderd, omdat ik degene die goed voor me zou zijn wilde 
belonen," zei de tovenaar. "En jij bent de enige die goed voor me was. Om je te bedanken zal ik je 
liefste wens vervullen. Vertel me wat die wens is." 
"Ik wil geen grote dingen en ik heb niets nodig," zei Riton. "Maar ik heb altijd al een hond gewild." 
 
De tovenaar dacht lang na. Was dat Ritons liefste wens? Toen besloot hij dat hij graag de beste vriend 
van de oude man wilde zijn. En hij gaf voorgoed zijn toverkracht op. 
Heel vroeg de volgende ochtend verliet de oude man de hut om verder te trekken. En zijn vriend, de 
hond, volgde hem. 
 

 
 

 



Mijn grootste wens is dat wij 
allemaal de kracht mogen 

ontvangen om posi�ef te kunnen 
blijven denken in deze Corona �jd!! 

Fijn Feestdagen en een 
Gezond 2021!! 

Koosje Tilborghs

Wij wensen bestuur en leden 
een warme en liefdevolle 
kerst en bovenal een gezond 
2021. 
Toon en Ria Bekkers.

Ineke en Peter Groenendaal 
wensen jullie pre�ge 

kerstdagen en een 
gelukkig en gezond Nieuwjaar

Zoals elk jaar wensen we iedereen 
Fijne Kerstdagen en Gelukkig Nieuwjaar! 
2020 zullen we ons blijven 
herinneren als een bijzonder jaar 
waarbij we hebben ervaren wat 
er echt toe doet.
Voor 2021 wensen we iedereen het 
allerbeste, vooral een goede 
gezondheid en mooie gezellige �jden 
met elkaar. Leo en Serva Migchels

Wij wensen alle leden  een 
vrolijk kers�eest, 
een gezond nieuwjaar 
en warme vriendschap voor elkaar.
Fijne dagen 
Wies en Hans Schakenraad

Vanaf de Koude Maas brengen 
wij u een warme Kerst- 

en Nieuwjaarsgroet.
Bea van den Berk / 
Arie van Heukelom

Wij wensen voor iedereen een 
fijne kerst en een gezond 
en crea�ef 2021
Anne en Cor van de Ven

Voor alle fietslie�ebbers,
Wij hopen dat jullie de maand 
december goed doorkomen en 
dat we volgend jaar weer een 
gelukkig maar vooral een 
gezond spor�ef jaar krijgen, 
De organisa�e van het fietsclubje

Voor allen Liefde, Gezondheid 
en Hoop want die zijn nergens 
te koop.

Ferry en Jeanne van der Vleuten

We wensen iedereen een fijne 
rus�ge kerst en een beter 2021

Maria v.d. Pu�en
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Kerst(prijs)puzzel 

 

Breng letters uit de puzzel over naar de hokjes met het corresponderende nummer.  

Horizontaal: 1 katachtig roofdier 5 imitatie 10 sporthemd 11 gedeelte 13 grote bijl 14 boerenbezit 16 
boom 18 pausennaam 19 muzieknoot 20 troubadour 23 overdreven 24 dierentuin in Amsterdam 26 fut 
27  snedig  29  voorspoed  31  rustteken  32  afslagplaats  bij  golf  34  eikenschors  36 moerasvogel  37 
grappenmaker 39 amfibie 40 boomvrucht 41 gravin  van Holland 42 kort  geleden 43 Europeaan 44 
loterijbriefje  46 woonboot  48  huidverdikking  51  zoete  lekkernij  53 moeder  van  Jezus  55  plechtige 
gelofte 57  luchtsprong 59 plus 60  fiets met  hulpmotor 63 Eerste  Kamer 64 muurholte 66 groet 67 
Bijbelse priester 68 een zeker iemand 69 nauw 71 vervallen woning 72 keukengerei 73 kampeerwagen. 

Verticaal: 1 speciale speelkaart 2 indien 3 Japans bordspel 4 pl. in Duitsland 6 werelddeel 7 a priori 8 
slangvormige vis 9 Grieks eiland 10 slagvaardig 12 claxon 14 zienswijze 15 loofboom 16 stuk grond 17 
drankadem  20  Chinees  gerecht  21  scheepstouw  22  deel  v.h.  oor  25  schouwburg  28  vernieler  30 
schoenvorm 31 ontvangkamer 33 pl. in Gelderland 35 opvulmiddel 36 incident 38 deel v.e. korenhalm 
42  uit  naam  van  43  groot  hert  45  snack  met  ham  en  kaas  47  gefrituurde  vleesrol  49  claim  50 
onverschrokkenheid  52  brandbaar  mengsel  54  geestdrift  55  in  hoge mate  56  aanwijzend  vnw.  58 
mannenstem 61 woestijnbron 62 profeet 65 vruchtennat 68 glorie 70 Frans lidwoord 71 knokploeg. 

  



Wij wensen bestuur en leden 
van de KBO, alsmede hun naasten, 

een gezond, liefdevol en ook 
ac�ef 2021 toe.  

Hopelijk mogen wij elkaar 
op korte termijn weer ontmoeten!  

Ber en Annie Jacobs

Ondanks de moeilijke �jd 
wensen we iedereen een 
gezond en voorspoedig 2021.

Frans en Betsie Coppens

Natuurlijk wil ik alle leden van 
KBO Aarle-Rixtel en met 
name ook het bestuur, 
een mooie kers�jd wensen, 
ondanks alle trubbel die Corona 
met zich meebrengt.
Hanny Schooneveld

Graag wil ik iedereen een 
liefdevol kers�eest toewensen 
en een gezond 2021. 

Maria Hagelaar

Een warme kerstgroet wens 
ik jullie toe. 

Fijne feestdagen en een 
voorspoedig 2021 in 
goede gezondheid. 
Tonnie Verschuuren

Voor 2021 hoop ik dat we met de evenementen 
commissie weer veel te kunnen organiseren. 
Dat de blokhut en De Dreef weer vaak 
gebruikt worden ....... 
We hebben niet voor niks zo'n fijne 
accommoda�e .......met een grote koelkast , 
een fijne keuken en een mooi zaaltje. 
Ik hoop ook dat we naar Den Heikant 
kunnen om na gedane arbeid lekker 
samen te eten met een glaasje ...... 
in het zonnetje . Oh wat heb ik dit gemist. 
Jacobine Wouters 

KBO
Aarle-Rixtel



7 
 

De oplossing van de kerstpuzzel kunt u in sturen naar swkbo.aarle.rixtel@gmail.com of in de 

brievenbus bij Maria Hagelaar, Het Klavier 4. Onder de goede inzenders worden enkele prijsjes 

verloot. 

 

Op zoek naar leuke dingen in het leven 

Toegegeven, het is niet de makkelijkste periode om de leuke kant van de kleine dingen te zien. De 

dagen zijn korter, de nachten langer en het weer werkt meer tegen dan mee. Zeker nu we zo goed als 

vastgeklonken zitten aan de bank, de horeca tot nader order gesloten is en we onze sociale contacten 

moeten beperken. 

Maar waar een deur sluit, gaat een raam open, luidt het cliché. Bij de pakken neerzitten is de 

makkelijke optie, maar je kunt jezelf ook uitdagen om de leuke dingen in het leven te zien. En in 

tegenstelling tot wat we vaak hopen en verwachten, hoeven dat niet altijd grootse dingen te zijn. Het 

kan zelfs iets kleins zijn. Iets heel kleins. Minuscuul. Niet zichtbaar voor een ander. 

Want we kunnen wel allemaal onder een dekentje op de bank afwachten tot het weer wordt zoals we 

willen. Maar we kunnen de tijd ook benutten om het leven eens uit een ander perspectief te zien. 

We hebben hieronder enkele kleine dingen op een rijtje gezet, die het waard zijn om nog eens extra 

naar te kijken, te ervaren, te voelen, te proeven en aandacht te geven. 

 Langzaam ontspullen; we hebben allemaal veel spullen in huis die we niet gebruiken en niet nodig 

hebben. Gooi elke dag één overbodig ding weg. 

 Een kaartje of brief schrijven en die meteen op de bus doen. Als je bedenkt hoe leuk het is om 

post te krijgen, wordt het al minder erg om de moeite te nemen er eentje te schrijven. 

 Een drie‐boeken‐uitdaging. Stel jezelf tot doel om drie steengoede klassieke boeken uit te lezen 

totdat dit hele gedoe voorbij is. 

 Bedenk dat het geweldig is om een fijn huis als ‘thuis’ te hebben. 

 Dankzij internet voelen kinderen, kleinkinderen en verre vrienden nu dichterbij dan ooit. 

 Je dagelijkse wandeling en kijk hoe de natuur door de seizoenen heen verandert. Of maak een 

avondwandeling en gluur overal naar binnen. 

 Vakantiefoto’s bekijken en de daarbij behorende herinneringen ophalen 

 Begin een dankboekje. Er gaat ook heel veel goed en er is nog steeds veel om dankbaar voor te 

zijn. En de wetenschap is er duidelijk over: wie dagelijks opschrijft waar hij dankbaar voor is, voelt 

zich beter. 

Weet je wat, hang slingers op, gewoon omdat het kan, ook al is er niemand jarig. Normaal is het 

allemaal toch niet, dus laten we dan van het abnormale maar het beste proberen te maken. 
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KCK 
(Het trio van de KCK) 

Ook de KCK heeft sinds de corona alle activiteiten moeten laten vervallen net zoals bijna alle andere 

werkgroepen.  

We hopen dat over enkele maanden het normale leven weer terugkomt en onze museumbezoeken 

weer door kunnen gaan. Daar zien we met verlangen naar uit.   

Omdat persoonlijke ontmoetingen niet mogelijk zijn willen we vanaf deze plaats iedereen hele fijne, 

warme feestdagen toewensen en een gezonde toekomst in 2021. 

 

Lange wandelingen  
(Willem en Pieter) 
 
2020….. Wat een jaar was dit, een jaar waarin het woord Corona een echte hype werd en er vele 
nieuwe woorden kwamen die hiermee in verband stonden, niet dat we daar op zaten te wachten 
maar toch… 
Zoals het voor bijna alle activiteiten binnen de KBO geldt, hebben ook de lange wandelingen een 
ongekend jaar doorgemaakt, een jaar waarin alles anders was, slechts 3 van de 12 geplande 
wandelingen gingen door dit jaar, jammer. 
Maar denk maar zo, wat in het vat zit verzuurt niet dus ook de geplande wandelingen niet. 
Wat 2021 ook moge brengen, we weten het niet, maar hopelijk weer het oude normaal. 
Wat wij wel weten is dat we iedereen van harte toe wensen: 
Een Mooi en Gezond Wandeljaar 2021 

 

Contributie 2021 
(Peter Groenendaal, penningmeester) 

De contributie is ook voor volgend jaar vastgesteld op € 21,50. Wij zien ons niet genoodzaakt om een 

verhoging toe te passen.  

Dit bedrag wordt eind januari 2021 afgeschreven van de rekening van de leden met een automatische 

incasso. 

Wij willen u in herinnering brengen dat degenen, die geen incasso‐opdracht hebben afgegeven, zelf 

na 1 januari 2021 € 21,50 moeten overmaken naar bankrekeningnummer van de KBO: 

IBAN NL 22 RABO 0101 4119 95 t.n.v. KBO Aarle-Rixtel.  
Als u nog gebruik wilt maken van een automatische incasso, kunt u een formulier bij de 
penningmeester aanvragen.    

 



9 
 

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. 
‐ Belastinginvulservice: Henk van Zundert, Blauwe Schutplein 17, 0492‐383448 henkvzun@gmail.com 
 

Ledenmutaties van 16 november t/m 15 december 
Overleden 
De heer Ad Biemans        Aarle‐Rixtel 
Mevr. Wilma van Brug‐Wigmans    Aarle‐Rixtel 
De heer Tinie Janssen       Aarle‐Rixtel 
 

Opzeggingen 
De heer Andre Klomp       Aarle‐Rixtel 
Mevr. Diana van de Laar‐Adriaans    Aarle‐Rixtel 
 

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 17 januari 2021 
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VASTE ACTIVITEITEN 
I.v.m. corona zijn de meeste activiteiten gestopt. Voor informatie s.v.p. de betreffende contactpersoon bellen. 

Maandag 
 

Vanaf  Locatie 
 

Contactpersoon  Tel.nr. 
 

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  Thea Faust  382463 

 

Biljarten  09.30  De Dreef  Toon Relou  386133 
Prijskaarten  13.30  Blokhut  Frans Verschuuren  536919 

Niet in juli/aug 

Quilten  13.30  De Dreef   Franca Moors  06‐20157113 
  Even weken sept t/m april 

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

Donderdag 
Yoga 

 
09.00 

 
De Dreef 

 
Jacqueline Sterken 

 
06‐31508953 

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 

 
Toon Relou 

 
386133 

Schilderen/tekenen  09.30  Blokhut  Anne v.d. Ven  06‐51181721 
  Vrijdagmorgen in de even weken 

Computerhulp alleen op   afspraak    Rinus Nooijen  386116 
  Hulp en advies voor pc, tablet, laptop en telefoon.e‐mail:kbolokaal1@gmail.com 
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