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Informatieblad seniorenvereniging KBO Aarle-Rixtel oktober 2021
UITNODIGING JAARVERGADERING
Namens de voorzitter nodig ik u allen van harte
uit om deel te nemen aan de
Algemene Ledenvergadering, welke zal worden
gehouden op

In 2021 wordt de kascommissie derhalve
gevormd door dhr. H. Brouwers en
Mevr. P. Mager-van Lierop.
Uit de aanwezige leden wordt een nieuw
reserve lid gekozen.

WOENSDAG 10 november in “DE DREEF”
8.
De vergadering begint om 14.00 uur. De zaal
gaat open om 13.30 uur.
Uw aanwezigheid wordt zeer op prijs gesteld.
Mocht u verhinderd zijn, dan graag even
afmelden bij de secretaris
(john.pezie@gmail.com) (382239) Phaffstraat 19
AGENDA:
1. Opening door de voorzitter
2.

Mededelingen.

3.

Goedkeuring verslag jaarvergadering d.d. 4
maart 2020.

4.

Jaarverslag secretaris (verkort) / vaststelling
jaarverslag.

5.

Financieel jaarverslag 2020 door de
penningmeester.

6.

Verslag kascommissie door de heren
J. Seijkens en H. Brouwers.

7.

Benoeming kascommissie 2021.
De kascommissie werd in het verenigingsjaar
2020 gevormd door de heren J. Seijkens en
H. Brouwers. Aftredend is Hr. J. Seijkens.
Reserve lid is Mevr. P. Mager-van Lierop.

Bestuursverkiezing.
- Aftredend en herkiesbaar zijn Ton Schepers
Maria Hagelaar-van Griensven
- Uitbreiding bestuur met een extra lid.
Kandidaat Mevr. Niecky van den Berkmortelvan Hoof.
Tot uiterlijk 2 dagen voor aanvang van de
vergadering kunt u kandidaten voordragen.
De kandidaatstelling schriftelijk in te dienen
bij dhr. John Pezie,
De kandidaatstelling moet door minimaal 5
leden ondertekend zijn en worden vergezeld
van een schriftelijke bereidverklaring van de
voorgestelde kandidaat.

9. Rondvraag en sluiting.
Ter vergadering wordt de agenda uitgereikt.

Uw stem is opnieuw geld waard bij
het Rabo Club Support
Ergens tussen 4 en 25 oktober krijgen alle leden
van de Rabobank Helmond-Peel-Noord een brief
van de bank. In de brief wordt gevraagd om
stemmen uit te brengen op uw favoriete
vereniging of club. Op basis van het aantal
uitgebrachte stemmen krijgt een club of
vereniging ook dit jaar een financiële bijdrage van
de bank. Een bijdrage die wij goed kunnen
gebruiken en ten goede komt aan onze leden.
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Natuurlijk doen wij als KBO Aarle-Rixtel ook
weer mee aan deze actie.

De schilders togen naar het bekende
Montmartre-plein wat hiervoor gezellig was
ingericht. Na een technische uitleg van Ria hoe je
met 3 basis-kleuren veel kleuren kunt maken,
begon eenieder aan zijn experiment. Het was
verrassend om te zien hoe creatief onze leden
zijn. Ook het creatief zijn met papier was heel
leuk om te doen, evenals het Kuub-spel, het
golven en de andere activiteiten.

Hoe meer stemmen we krijgen, hoe meer onze
penningmeester in zijn nopjes zal zijn. Moedig uw
vrienden en kennissen aan om ook minimaal één
keer op KBO Aarle-Rixtel te stemmen.
Op korte termijn ontvangt u de nodige informatie
van de Rabobank.
Alvast hartelijk dank voor uw stem!!!

Ondertussen kon eenieder genieten van een
drankje, wat wel in de smaak viel met dit weer.
Ook het buffet zag er weer prima uit en het was
allemaal perfect geregeld zodat er niet teveel
mensen bij elkaar stonden. Hierna kregen we
allemaal nog een lekker ijsje dat zich goed liet
smaken.

Activiteitendag KBO Landgoed d’n
Heikant, woensdag 8 september
(Ria Bekkers)

Na nog even nagenieten kwam er een eind aan
deze superleuke dag waar iedereen met plezier
aan terugdenkt. Hartelijk dank voor deze
geweldige organisatie.

Met 28ᵒ was het een stralende dag voor de KBO
voor deze activiteit.
Er hadden zich 190 leden aangemeld, die in
opperbeste stemming waren en allemaal getest
werden op de nodige vaccinatie.
Na het welkomstwoord van onze voorzitter
waarin hij ons mededeelde dat er sinds 18 januari
2020 geen activiteiten van de KBO meer hadden
plaatsgevonden, vertelde hij ook dat alle
activiteiten doorgingen, alleen het hilarische
dansen met Jansen was geannuleerd.
De gastvrouw Rita gaf daarna een duidelijke
uiteenzetting hoe alles in zijn werk ging.
Na koffie met heerlijke vlaai konden de mensen
even lekker hun verhaal kwijt, wat heel belangrijk
is na zo’n lange tijd zonder contacten.
Hierna begaven de mensen zich naar de
betreffende activiteiten waarvoor zij zich hadden
aangemeld.
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Benodigdheden:
400 gram kipfilet (in blokjes)
1 zakje gyroskruiden
1 bakje champignons (in plakjes)
2 preien (fijngesneden)
1 paprika, rood of groen (in blokjes)
1 zakje champignoncrèmesoep
1 pakje roomkaas met kruiden paturain of
boursin)
Rijst en salade.

Vrijwilligers gevraagd
(John Pezie)
Zoals jullie weten delen wij met Scouting AarleRixtel de ruimtes van de blokhut.
Het onderhoud en schoonhouden van het
gebouw en de ruimte er omheen wordt door
Scouting vrijwilligers gedaan.
Zij hebben te kennen gegeven dat ze hulp kunnen
gebruiken en zouden graag enkele KBO’ers willen
toevoegen aan hun ploegjes. Mocht u
geïnteresseerd zijn in tuinonderhoud, snoeien en
maaien (evt. met machines) en kleine
mechanische- of elektrische klusjes, meldt u zich
dan aan bij John Pezie (0492-382239)

Bereiding
De kipfilet met de gyroskruiden bestrooien en
laten intrekken, daarna met wat olie het vlees
aanbraden, de prei erbij doen, even laten slinken
en dan de champignons en paprika toevoegen.
Het zakje champignoncrèmesoep (zakje voor 1
liter water) aanmaken met een halve liter water (
LET OP ) erbij doen en even laten pruttelen.
De roomkaas als laatste erin laten smelten.
Serveren met rijst en een salade.
Eet smakelijk!

Ook voor het schoonhouden van onze kleine
KBO-ruimte zoeken we iemand die daar eens per
2 weken een anderhalf uur aan kan besteden.
Ter informatie: De buitenramen van het hele
gebouw worden door een bedrijf
schoongemaakt.

KBO wandeling vanuit Bakel door het
Bospark, lengte 16 km.
(Pieter van Doorn)
Donderdag 21 oktober
We vertrekken om 9.15 uur vanaf het
parkeerterrein bij de kerk in Bakel.
I.v.m. corona wordt iedereen verzocht om met
eigen vervoer te komen.

Rijst met kip.
(Ingestuurd door Mien de Koning)
Een heerlijk en gemakkelijk recept

Dit park is gesitueerd op het Landgoed Bakel.
Hierop zijn onder andere de (voormalige) Jan de
Witkliniek en verpleeghuis Sint Jozefheil
gevestigd.
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De wandeling start vanaf het plein, over het
gildepad wat om de kerk loopt en voert ons via
diverse paden, door bossen en het buitengebied
naar het bospark.
In het bospark gaat de wandeling over
wandelpaden en zijn er in het park meerdere
recreatieve voorzieningen zoals een dierenpark,
kabouterbos, de kruiden en moestuin, een vijver
en een vlindertuin.

wandelaars waarderen het ten zeerste.
Even terug gewandeld naar de Langeakker om
wederom via landwegen de velden in te trekken.
Ter plaatse uitleg gekregen over het 'natte'
proefproject (van de familie Swinkels) met

Het is vooral voor de actieve senioren, die goed
kunnen wandelen, we lopen met een gemiddelde
van 5 km/u. Denk aan goede wandelschoenen
want we wandelen door natuurgebieden en
afhankelijk van het weer kunnen de paden
droog/stoffig dan wel nat/modderig zijn.
Het is verstandig om drinken en een lunchpakket
mee te nemen voor onderweg.
Het meelopen is voor iedereen op eigen risico.
Opgeven uiterlijk dinsdag 19 oktober.
Aanmelden alleen via onderstaand emailadres
kbowandelen@gmail.com

lisdodden, die te gebruiken zijn als
isolatiemateriaal ten behoeve van de
woningbouw. De wortels als veevoer, maar die
moeten wel blijven voor de continuïteit van de
plant. Ook de rest van de plant is verder te
gebruiken. Ook nog gewezen op de tuinderij
Antoniushoeve, die in het bezit is gekomen van
Het Brabants Landschap, maar waar een regeling
is getroffen met de pachter/gebruiker.
Ook staat er nog een mobiel kippenhok. Leuk
idee.
De natuur is verder zeer mooi, mede door de
aanwezigheid van de Schevelingse loop en de
Goorloop. Ook hierbij wist Henk de nodige uitleg
te geven over het verloop.

KORTE WANDELING
donderdag 2 september 2021
(Hans van Roy)
Gelukkig, na een hele tijd met allerlei
coronaregels, nu eindelijk weer een korte
wandeling.
Henk (van Beek) had al aangekondigd dat we in
de omgeving bleven, dus gewoon om 9.30 uur
samenkomen op het kerkplein. Omdat ik geen
auto mocht rijden was ik op de fiets vanuit
Stiphout gekomen. Goed op tijd, zodat ik nog
even het kerkhof op kon lopen, alwaar ik niet de
enige wandelaar was.

Even wandelen op de verharde weg (Kasteelweg)
waarbij we de pluktuin Mooy passeren en
wederom de velden in langs het water. Vooral de
Goorloop hebben we enige malen gevolgd, maar
de paden waren niet al te best te belopen zodat
enkelen van ons moeilijk liepen en eerder
vermoeid werden. We liepen uiteindelijk richting
Jonker Karellaan en via de gronden van Broos
Biemans naar de Croylaan en daar door een
ondiepe sloot naar de oprijlaan van het kasteel.

Even later vertrok een grote groep enthousiaste
wandelaars via de kerkepaden en de Klokstraat
naar de Broekelingstraat en daar het veld in.
Henk wilde daar wat uitleg geven over de
gebieden Broekeling en Valkendijk: 'het bosje van
de familie Van den Heuvel' met toelichting dat er
niet was herbeplant, maar de natuur zijn werk
had laten doen, het bezit van Het Brabants
Landschap en de akkers van 'Verschure', waar op
dit moment zoete aardappels groeien. Ook het
blad van die plant kan tegenwoordig gebruikt
worden.
Henk wilde er geen IVN-tocht van maken, maar
toch…… de kennis van Henk is geweldig en de

Tenslotte naar Laag Strijp en via de Buizerdstraat,
Valkendijk en Broekelingstraat naar de Klokstraat,
Dokter Timmerslaan, Kapelpad en tenslotte naar
het beginpunt aan de Dorpsstraat.
Ik heb veel straatnamen genoemd, maar dat
moest ook wel met zo'n lange tocht. Voor
enkelen iets te ver, maar daarvoor excuseerde
Henk zich. We waren vermoeid, maar voldaan.
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Van onder naar boven in het schema is een
globale tijdsindeling gegeven. We moeten dan
denken aan miljoenen jaren geleden, maar ook
duizenden jaren: b.v. het “ontstaan” van wat we
tegenwoordig “De Landbouw” noemen wordt
gesitueerd rond 10.000 jaar vóór onze jaartelling.

Henk werd door eenieder van harte bedankt voor
deze mooie tocht.
Ik kon nog even naar de kaasboer lopen en
vervolgens met enige moeite op de fiets om
nogmaals via het mooie Croy naar huis te gaan.
Tot een volgende keer.

Enfin, deze stof was en is “spek naar mijn bek”;
maar, toen broer Gijs de vraag stelde die ik
hierboven aangeef, besefte ik plots dat ik met
enige voorzichtigheid moest vertellen, omdat hij
zich wel had ontwikkeld tot een prima vakman in
“het bouwen”, maar zich nooit bezig had
gehouden met vraagstukken die in ‘dè buukste’
worden beschreven.

Bruur, wa is dè vur ’n buukske?
(Door Piet van Wetten)
Het was op mijn verjaardag in 1966 of 1967:
tegenover mij zat aan onze woonkamertafel mijn
broer Gijs, 44-45 jr. oud. Op tafel had ik een
boekje laten liggen, nadat ik erin gelezen had:
“Het Verschijnsel Mens” van de Franse priester
(Jezuïet) Pierre Teilhard de Chardin.

Ik haalde de godsdienstlessen aan zoals die
vroeger op de lagere school werden gegeven: de
catechismus: “Waartoe zijn wij op Aarde”? “Wij
zijn op Aarde om God te dienen en daardoor in
de Hemel te komen”. Gijs knikte als blijk van
herinnering. Er werd toen ook verteld dat in de
Hemel gegeten werd met Gouden borden en dito
bestek. De eerste Mens was Adam (een man) die
“gemaakt” was uit een homp klei waarin God
leven blies; toen die “zielige” man zich wat
eenzaam voelde werd hij in slaap gebracht, er
werd een rib uit zijn lichaam “genomen (???)” en
daar werd een vrouw van gemaakt, enz., enz..

In 1966 was ik begonnen aan
een architectenopleiding in
Tilburg: zaterdags de gehele
dag gericht op ontwerpen,
dinsdagsavonds theoretische
lessen waaronder Sociologie
en Filosofie. Het vak Sociologie
werd gegeven om je meer
inzicht te laten verwerven in
menselijk gedrag bij wonen,
werken, onderwijs, sport, etc. Filosofie was zeer
nuttig om je denkvermogen te vormen.

Ik zei tegen mijn broer: “Dit is een z.g.
beeldverhaal, maar jij begrijpt ook wel dat er
NOOIT een mens gemaakt is uit een brok klei en
dat er NOOIT een vrouw gemaakt is uit een
mannenrib. Dit boekje beschrijft de ontwikkeling
van ‘leven-op-aarde’ en daarin is nergens plaats
voor een maakproces van een Adam en een Eva”.
Gijs keek me aan en zei: “Wilde gij zegge dè dè
verhaal van Adam en Eva nie wor is”? Toen ik zei
dat bij ‘even logisch nadenken’ toch duidelijk is
dat zoiets absoluut niet heeft plaatsgevonden en
dat het een verhaal is om ‘die schieronbegrijpelijke ontwikkeling van het-leven-opaarde’ voor veel mensen behapbaar te maken.

In een van de lessen Filosofie was de naam Pierre
Teilhard de Chardin genoemd door de docent;
ook werd er globaal aangegeven waar die man in
zijn leven mee bezig was geweest, na zijn
priesterstudie. Hij had zich gericht op Geologie
(onderzoek naar de Aarde) en Paleontologie
(onderzoek naar natuurlijke sporen in fossielen)
en was dus duidelijk geen zielzorger, en dat beviel
het kerkelijk gezag uiteraard niet zo goed! Er
wordt beweerd dat hij om die reden op studiereis
werd gestuurd naar o.a. China. Met andere
wetenschappers onderzocht hij daar fossielen die
tevoorschijn kwamen bij opgravingen.

Mijn broer vloekte stevig en zei (heel boos): “Dan
hebbe ze ons aaltijd mar wa wijsgemakt”; waarop
ik zei dat het een mooi verhaal is en dat het er
eigenlijk niet toe doet “hoe het zo gekomen is”.
Dat diepgravende onderzoek naar het ontstaan
van leven is interessant voor mensen die daar
graag over nadenken. Ik heb ook verteld dat ik
daar graag over nadacht, zonder nerveus te
worden. Hij keek me onderzoekend aan toen ik
zei dat ik denk dat niemand kan duiden waar een
Hemel is, of een Vagevuur, of een Hel. Dat ik daar

P.T. de Chardin heeft vele boeken geschreven,
waarin hij o.a. probeert een verbinding te maken
tussen ‘dode’ materie en ‘geest’. Toen hij in een
schema liet zien hoe zijns inziens de opgang van
het leven op aarde zich heeft voltrokken, werd ik
enorm geboeid. Hij schetst de ontwikkeling van
leven-op-aarde in het algemeen, op basis van
gevonden en onderzochte fossielen. In de
bovenste lagen van de plantengroei en levende
wezens geeft hij o.a. aap- en menssoorten weer.
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ook niet in kan geloven omdat die begrippen zo
achterhaald zijn.

Bridge-cursus voor senioren
(Toon Relou)

Als een wielrenner hier zegevierend over de
eindstreep komt gereden, maakt hij vaak een
gebaar naar boven, als wil hij iemand of iets
bedanken en wijst naar “De Hemel”. Als een
wielrenner in Australië zegevierend over de
eindstreep komt doet hij hetzelfde: maar hij wijst
dan in tegenovergestelde richting. M.a.w. die
veronderstelde Hemel is wel erg groot. Hij zou
ook een dankend gebaar kunnen maken naar
God, en aangezien die overal aanwezig kan zijn,
zoals dat vaak beweerd wordt, is dat gebaar op
zijn plaats.

Op 2 november start ik met de bridge-cursus.
Elke dinsdag om 09.30 uur in de “Dreef” te AarleRixtel.
Deze cursus is voor beginners en gevorderden.
Wordt gegeven door Toon Relou.
De inschrijfkosten bedragen € 10,00, ook niet
leden zijn van harte welkom.
U kunt zich aanmelden bij: Toon Relou tel; 0492386133.

Broer Gijs en ik hebben, samen met anderen,
enkele heerlijke borrels gedronken; het was
tenslotte mijn verjaardag en elk jaar opnieuw wil
ik graag die dag gedenken dat mijn Moeder mij
op aarde heeft “gezet”. Dat zou ook mogelijk
geweest moeten zijn voor een zusje dat ik nooit
gekend heb, waar geen foto’s van zijn: dat zusje
werd op 9-jarige leeftijd plots blind en stierf korte
tijd daarna in een Utrechts ziekenhuis na een
vreselijke hersenoperatie: in 1937 was de
medische techniek nog niet in staat om echt
humaan te handelen. Ook mijn broer Frans, waar
we veel foto’s van hebben, heeft te weinig
verjaardagen kunnen vieren: op 33-jarige leeftijd
was het leven voor hem in 1968 over; later
vertelde een specialist dat met de huidige

Excursieverslag van de K.C.K.
(Toos Verhoeven)
Op dinsdag 7 september hebben we een bezoek
gebracht aan Appeltern.
Er waren wel 20 kunstenaars die hun werk
tentoonstelden. De verscheidenheid was zeer
groot. Enkele stands met keramiek. Op het
gebied van schilderen waren veel technieken te
bewonderen. Natuurlijk het werken met olieverf,
aquarel en acryl. Ook het emailleren en
krakeleren was te zien.
De kunstenaars die aanwezig waren gaven
uitgebreid uitleg over hun werkwijze. Dit was erg
leerzaam. Je kreeg zo nog meer waardering voor
hun werk.

wetenschap hem wellicht nog een lang leven
beschoren zou zijn geweest.
Ik ben nu 83 jaren oud en soms denk ik, als ik ’s
morgens voor de spiegel sta: waarom heb ik
tepels, ik heb nooit een kind hoeven zogen. Nooit
heb ik gehoord dat er mannen zijn die een kind
de borst kunnen geven. Ik zal P. T. de Chardin nog
eens raadplegen waar ergens in de tijd het
mannelijke en het vrouwelijke bij de levende
wezens elk zijn/haar weg is
gegaan!!!! Ik denk dat hij dat niet heeft kunnen
duiden.

Montmartre op de
Heikant

Er was tevens tijd vrijgemaakt om de tuinen te
bezichtigen. Al met al een zonnige, gezellige en
leerzame dag.
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Puzzel

Bestuur

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

Voorzitter: Ton Schepers, Broekelingstraat 22,
5735 HC 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,
5735 CW Aarle-Rixtel. Tel. 0492-383673
Bestuurslid: Jacobine Wouters-van den Elsen,
Broekelingstraat 18, 5735 HC Aarle-Rixtel.
Tel. 0492-382269

Horizontaal: 1 linie 6 pl. in Overijssel 12 dikke
vloeistof 13 dierlijke uitwerpselen 14 gard 16
eindbedrag 18 kreet 19 sluis 21 boven 22 telwoord
24 luitenant 25 teer 26 loon 27 vragend vnw. 28
slee 30 eerste kwartier 31 populair 33 reeds 34
deel v.e. geschrift 37 aldoor 40 tijdperk 41 een
zeker iemand 42 fakkel 45 zeemacht 48 senior 49
Oude Testament 50 vanwege 51 motorschip 53
kraan 54 verbond 56 kuil 57 rondhout 58 oxidatie
59 ingenieur 60 Turks bevelhebber 62 tochtje 63
eikenschors 65 op de wijze van 66 motto 68
melkklier 70 kracht 71 sieraad.
Verticaal: 1 werelddeel 2 pl. in Gelderland 3
nummer 4 lokspijs 5 vaste lezer 7 voortreffelijk 8
troefkaart
9
Gedeputeerde
Staten
10
kopergravure 11 stijloefening 15 zangspel 17
bedevaartplaats 18 leemte 20 bijnaam 23 Japans
bordspel 29 deel van Oostenrijk 32 land in Afrika
35 pausennaam 36 grappenmaker 38 glorie 39
naaldboom 42 laks 43 reiziger 44 deel v.d. keel
seinalfabet 46 hobbyist 47 tandglazuur 48 later 52
kuststrook 55 lidwoord 61 Engels bier 62 korte
snelle beweging 64 einder 65 grote papegaai 67
daar 69 laagtij.

Ledenmutaties
Nieuwe leden:
Dhr. en mevr. Houet
Dhr. en mevr. Nieuwenhuyzen
Opzegging:
Dhr. C. v.d. Ven
Overleden:
Dhr. J. Mager

Aarle-Rixtel
Aarle-Rixtel
Aarle-Rixtel
Helmond

Het resultaat van een creatieve middag
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Beeldhouwen Thea Faust
382463
Biljarten
Toon Relou
386133
Prijskaarten Frans Verschuuren 536919
Quilten
Franca Moors 06-20157113
Excursies
Tonnie Gijsbers
382412
Yoga donderdag Jacq. Sterken 06-31508953
Wandelen 8 km Henk v. Beek
381851
Wandelen 16 km Pieter v Doorn
382210
Willem Hendriks 382188
Inloop/handw. Nellie Schepers
382528
Kienen
Mieke v. Dommelen 382387
Schilderen
Anne v.d. Ven 06-51181721

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

Maandag
Computerinloop
Gymnastiek

13.30 De Dreef
13.30 De Dreef

Dinsdag
Fietsen(v.a. maart)
13.30
Yoga
13.30
KCK(1e dinsdag/maand) afspr.
Beeldhouwen(v.a maart)09.30

Kapel
De Dreef
Blokhut
Blokhut

Diverse adressen
Website www.kbo-aarle-rixtel
Angela Willemsen willemhuf@gmail.com
Els van Wetten elswetten@gmail.com
Redactie Seniorenwijzer/inleveren kopij
swkbo.aarle.rixtel@gmail.com (denk aan de
punten) Maria Hagelaar Het Klavier 4
Bankrekening NL22RABO 0101 4119 95
tnv. Seniorenvereniging KBO Aarle-Rxtel
Ziekmeldingen Mia Rooijakkers 381702
Het Patronaat 1
Belastinginvulservice Henk van Zundert
Blauwe Schutplein 17. Tel. 383448
henkvzun@gmail.com
Rijvaardigheidscursus voor scootmobielen
Aanmelden SSL. info@scootmobielpark.nl
secretariaat tel. 382947

Woensdag
Biljarten
Prijskaarten
Quilten even weken
sept/april
Excursies (jaarplan)

09.30 De Dreef
13.30 Blokhut
13.30 De Dreef
13.30 Pastorie

Donderdag
Yoga
Wandelen (8 km)
1e donderdag/mnd
Wandelen (16 km)
3e donderdag/mnd
Inloop/handwerken

09.00 De Dreef
09.30 Kerkplein
09.15 Kerkplein
09.30 De Dreef

Vrijdag
Biljarten
Schilderen/tekenen
Vrijdag even weken

09.30 De Dreef
09.30 Blokhut

LEDENADMINISTRATIE

Computerhulp alleen op afspraak met
Rinus Nooijen 386116

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 2021 bedraagt € 21,50
Voor nieuwe leden na 1 juli is de contributie €
10,75. Opzegging lidmaatschap: schriftelijk vóór 1
december 2021.

Beheer agenda en KBO ruimte de Dreef
John Pezie 382239
Contactpersonen
Computer
Gymnastiek
Koersballen

Rinus Nooijen
Tonnie Verleisdonk
Mieke v.Dommelen

386116
382073
382387

Bridgecursus
Fietsen
Yoga dinsdag
KCK

Toon Relou
386133
Jan Janssen
381775
Nelly Sanders
523391
Bert Lemmens 06-13782031

Inleveren van kopij voor
seniorenwijzer van november voor
11 oktober.
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