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De 
Seniorenwijzer 
 

 
 

Informatieblad seniorenvereniging KBO Aarle-Rixtel november 2021 

Kerstviering 21 december 2021 

De dagen worden korter, de temperatuur zakt en 

de bomen zijn alweer kaal. Allemaal tekenen dat 

de Kerstdagen weer naderen. 

Gelukkig is de coronasituatie beter dan vorig jaar 

en daarom kunnen we dit jaar weer onze 

traditionele Kerstbijeenkomst organiseren. 

Natuurlijk rekening houdend met de dan 

geldende coronaregels en een mogelijke corona-

check bij binnenkomst in De Dreef. 

Wij nodigen u van harte uit voor deze traditionele 

gezamenlijke kerstviering op dinsdag 21 

december a.s.  Om 14.00 uur ontvangen wij u 

graag met een lekker kopje koffie/thee. 

Gedurende de middag worden wij getrakteerd op 

een passend muzikaal optreden van het kerstduo 

“Harry & Mary X-Mas” en ook het kerstgedicht en 

het kerstverhaal zullen niet ontbreken.  

Natuurlijk blijft er nog 

voldoende tijd over 

om onder het genot 

van een drankje 

gezellig met elkaar te 

praten. Ook de loterij 

die al een paar jaar in goede aarde valt, zal deze 

middag zeker niet ontbreken. 

We sluiten de middag af rond 17.30 uur met een 

worstenbroodje. 

In verband met de organisatie willen we graag 

van tevoren 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 aan voor deze kerstviering, dat 

wil zeggen uiterlijk 5 december 2021! 

 

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 

tnv Seniorenvereniging KBO Aarle-Rixtel met 

vermelding “kerstviering”.   

Uw inschrijving geldt pas als het bedrag op onze 
rekening staat. 
U kunt ook antwoordstrookje op blz. 7 samen 
met € 2,50 bezorgen bij: 
 
Peter Groenendaal Koudemaas 16 
Maria Hagelaar        Het Klavier 4 
Jacobine Wouters   Broekelingstraat 18 
 
Inschrijvingen en betalingen dienen uiterlijk 5 
december 2021 in ons bezit te zijn. 
 
Woont u in Aarle-Rixtel en is het voor u niet 

mogelijk 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. 

 

En vergeet niet alvast in uw agenda te noteren 

dat onze Nieuwjaarsbijeenkomst plaatsvindt op 

zaterdag 15 januari 2022. Meer informatie in de 

volgende SW. 

 

 

mailto:pgroenendaal@upcmail.nl
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Excursieverslag van de KCK 
(Ton van de Kam) 

Op dinsdag 2 november hebben we met 16 

personen het Kasteel Heeswijk en de kunstlocatie 

van Würth in Den Bosch bezocht. 

 

In het kasteel werden we ontvangen in wat 

vroeger de jachtkamer was. Hier werd het 

geschoten wild door de jagers afgeleverd en door 

een heel groot doorgeefluik naar de 

“bewerkingsruimte” geschoven om “verdeeld” te 

worden. 

De ongetrouwde zoons van een Belgische baron 

waren de kleurrijkste bewoners van dit kasteel. 

Louis en Alberic hielden van verzamelen en de 

verzameling die ze “het museum” noemden is te 

zien in 18 zalen met munten, beelden, 

schilderijen, boeken, meubels, wapens, porselein, 

wijnen en sigaren. 

In de hoofdslaapkamer staan rondom op 

aftimmeringswanden honderden tinnen 

voorwerpen. De metersdikke muren zijn 

afgetimmerd met prachtig bewerkte houten 

panelen met o.a. een verborgen deur die toegang 

gaf naar de zogenaamde “poepdoos”!!! Het 

woord spreekt voor zich. Het was nl. heel apart 

om op deze manier je behoefte te kunnen doen 

want men was gewend om dit zomaar te laten 

“gaan” in het openbaar en dat men geen 

ondergoed droeg!!  

Verderop konden we door een ”spionnetje” in de, 

nog steeds originele keuken kijken. Het was 

verboden voor al het personeel om contact met 

elkaar te hebben en dit werd op deze manier 

gecontroleerd. In deze keuken is nog alles zoals 

het was. Tevens een liftje uit 1895 om het eten 

naar boven te transporteren, zodat het daar 

opgediend kon worden. 

 

In een grote open ruimtekast zien we heel veel 

porseleinen voorwerpen het zgn. “Japonica”. Dit 

alles is in bruikleen van Maartje Braak, bekend als 

vriendin van Boudewijn Büch. 

Inmiddels is het tijd voor onze “kasteellunch”  

waarna we vertrekken naar de kunstlocatie van 

Würth. 

Hier leidt Maria ons rond langs 47 kunstwerken 

met als onderwerp: “Water, Wolken, Wind”. Er is 

een indrukwekkend gebruik gemaakt van 

materialen zoals brons, acrylverf, olieverf, maar 

ook gecoat aluminium en zelfs een computerprint 

van 90x125 cm. met naar mijn idee, 

angstaanjagende wolken.Deze interessante 

expositie is gratis te bezoeken en is verlengd tot 

24 januari. 

We sloten deze zeer geslaagde dag af met 

evaluatie op ons “thuishonk” en hebben daar 

tevens Huub Giesen herdacht. Een grote 

animator van de KCK die we zullen missen. 

 

Hulde aan de rollator 

(Mia Rooijakkers) 
 
O, rollator, mijn steun en toeverlaat 
heerlijke wagen, die steeds naast mij staat. 
Waar ik loop of ga, je bent steeds in mijn buurt 
of het nu lang, of soms heel kort duurt. 
Rollator, je helpt me bij mijn onzekerheid. 
in jou heb ik vertrouwen altijd. 
Van ’s morgens vroeg tot s’ avonds laat, 
bied jij steun en sta je paraat. 
Zonder jou kwam ik niet uit mijn stoel 
en miste dan een heleboel. 
Voor velen ben je een sta-in-de-weg, 
voor mij ben je echter onmisbaar, zeg 
Op jou kan ik leunen, steunen en zitten 
bovendien. 
De uitvinder verdient hiervoor zeker een tien. 
Bij het opstaan sta je al klaar naast mijn bed 
en samen gaan we zelfs naar het toilet. 
Rollator geloof me, zonder jou 
was ik uitgeteld, heel gauw! 
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Gastvrouwen van de KBO 
(Marijke Janssen) 

 

Wilma van Beek, Betsy Coppens, Joke van Doren, 

Els Gijsbers, Agnes van der Putten, Tiny Vlamings, 

Jeanne Gijsbers en Truus Kweens. 

In plaats van de gebruikelijke persoonlijke 

uitnodiging wil ik deze keer gebruik maken van 

onze mooie, nieuwe Seniorenwijzer 

We mogen weer!!! 

 

Gelukkig hebben we dit jaar 

weer een Kerstviering, en wel 

op dinsdag 21 december. 

De viering begint om 14.00 uur. 

We worden om 13.30 uur 

verwacht in De Dreef. 

Er is dan voldoende tijd om de 

taken te verdelen. We hopen er samen weer een 

fijne viering van te maken. 

Ook is er op 15 januari weer een 

Nieuwjaarsbijeenkomst in De Dreef. 

Ook dan worden we weer een half uur voor 

aanvang verwacht. 

Mieke van Dommelen is gestopt als gastvrouw. Ik 

ben bij haar op de koffie geweest; ze vertelde dat 

ze ongeveer 20 jaar gastvrouw is geweest. 

Mieke, nogmaals hartelijk dank. Gelukkig zien we 

je nog vaak bij de KBO. 

Dames, graag een berichtje bij verhindering tel: 

381946. 

 

Oproep voor bezorgers 
(het bestuur) 

We zijn op zoek naar vrijwilligers die 1 keer per 

maand het maandblad de Ons met de 

seniorenwijzer willen rondbrengen. 

Heeft u interesse dan kunt u zich aanmelden bij 

Niecky Berkmortel, tel. 0637471685 of email 

nieckyvdb@gmail.com. 

 

Kerstavond 
 
Deze kerstavond hebben we gezellig het vuurtje 
aan, de tijd van het jaar om in gedachten terug te 
gaan. 
Terug naar de dingen die in je leven zijn gebeurd, 
gebeurtenissen waar je misschien nu nog over 
treurt. 
Geliefden die er niet meer zijn, daaraan denken 
doet soms ontzettend veel pijn. 
Maar weet dat ze altijd over jouw waken, 
ze zitten in je hart, je kunt ze alleen niet even 
aanraken. 
Ook de goede dingen vliegen voorbij, we helpen 
elkaar, staan zij aan zij. 
Vrienden waar we op kunnen rekenen, mensen 
die veel voor je betekenen. 
Een hechte familie betekent kracht, wees lief 
voor elkaar, wees zacht. 
Er zijn mensen in de wereld die kunnen hier nog 
wat leren, het enige waar ze aan denken is moord 
met zwaarden en geweren. 
In de naam van hun God wordt er angst en onrust 
gezaaid, maar dit is niet waar het geloof om 
draait. 
Het geloof staat voor liefde, kracht en hoop, 
voor een prettig leven en een vredig beloop. 
Deze kerst avond wil ik met jullie een lichtje 
branden, voor allen die verloren zijn, nu in veilige 
handen. 
 

 
 

Kleine wandeling donderdag 4 
november 
(Marijke Leenders) 
 
Half 10 vertrokken we van landgoed d’n Heikant 
voor een mooie wandeling. 
We boften we hadden prachtig wandelweer.  
Al vlug waren we in een bosrijke omgeving met 
heuveltjes en we liepen langs een meanderend 
beekje de Esperloop. 
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De Esperloop is ontstaan uit de Snelle Loop dat 
zich gesplitst heeft ten hoogte van Milheeze. 
We zagen duidelijke loopsporen een looppad en 
slijtage van takken van een ree.  

 
Ook zagen we omgewoelde grond door de wilde 
zwijnen. 
Het viel ons op dat er weinig paddenstoelen 
waren. Door de droogte zijn er dit jaar veel 
minder paddenstoelen. 
Paddenstoelen kunnen alleen maar groeien als ze 
voldoende vocht hebben. Onder de grond zit een 
heel netwerk aan witte draden. Bij droogte blijft 
het zwamvolk gewoon leven, alleen de vruchten 
(de paddenstoel) missen we dan. 
Aan de noordzijde van de bosrand is een goede 
plek voor de schimmels. Daar valt de dauw in de 
ochtend waardoor er meer vocht in de grond zit.  
Ook zagen we hallucinerende paddenstoelen. 
Vroeger rond 1400 gebruikten de soldaten het 
bovenste velletje van de hallucineerde 
paddenstoel om de vreselijke veldslagen aan te 
kunnen. 
Ook zagen we in het bos prachtige varens zoals 
de eikvaren en de adelaarsvaren. 
Na het genieten van deze prachtige wandeling 
met veel uitleg van Henk “bedankt Henk” 
kwamen we weer terug bij landgoed d’n Heikant 
waar we genoten van een lekker kopje koffie of 
iets anders. 
Wie binnen wilde zitten moesten de corona-
check doen. 

 

Ledenvergadering, woensdag 10 
november 2021 
(Ria Bekkers) 
 

Woensdag 10 november vond de 
jaarvergadering van de KBO plaats. 
Het moet volgens de boeken de ± 75ste 
vergadering zijn geweest. 
Als het goed is en weer mogelijk zal zijn 
wordt dit volgend jaar gevierd. 
Na een uitgebreide Coronatest en een kopje 
koffie werd iedereen welkom geheten. 
Er waren 66 leden aanwezig en 46 leden 
hadden zich afgemeld. De vereniging bestaat 
momenteel uit 610 leden. Dit jaar zijn er 21 
leden van onze vereniging overleden en voor 
hen werd 1 minuut stilte in acht genomen. 
Vanuit de voorzitter kwam het verzoek om 
als het mogelijk is toch te proberen iets voor 
een ander te betekenen indien dit op prijs 
gesteld wordt. Vooral in deze eenzame 
Coronatijd waar we helaas nog niet vanaf 
zijn.  
Door Corona waren er ook weinig 
mededelingen omdat alle voorgenomen 
activiteiten helaas niet door konden gaan. 
Het verslag van de jaarvergadering 2020 
werd goedgekeurd evenals het jaarverslag. 
I.v.m. afwezigheid van de kascommissie werd 
het verslag voorgelezen door 
Paula Mager-v. Lierop. Als nieuw lid van de 
kascommissie stelde Toon Gruyters zich 
beschikbaar. 
Ton Schepers en Maria Hagelaar waren 
aftredend maar hebben zich weer voor 3 jaar 
beschikbaar gesteld. 
Het bestuur werd uitgebreid met Niecky van 
den Berkmortel. 

 
Zij houdt al enkele jaren de 
ledenadministratie bij en gaat nu ook de 
distributie van de Ons en de Seniorenwijzer 
verzorgen. 
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Piet van Doren werd bedankt voor al die 
jaren dat hij deze taak op zich had genomen. 
Tijdens de rondvraag werd de vraag gesteld 
of we niet met z’n allen met de bus naar de 
Seniorenbeurs in Veldhoven konden gaan, 
maar bij vorige keren was de bus moeilijk vol 
te krijgen. Mensen die individueel wilden 
gaan konden een gratis entreebewijs van 
Niecky krijgen.  
Op de vraag waar het handwerkclubje naar 
toe gaat? Hiervoor wordt nog een oplossing 
gezocht. Na deze vlotte vergadering werd er 
onder het genot van een drankje nog even 
gezellig na gekeuveld. 
 

 
 

Bami volgens oud recept 

(Ineke Groenendaal) 

Dit recept is al zeker 55 jaar oud. Mijn moeder 

kreeg het van een van de dames die in de 

apotheek werkte bij ons in de straat. 

Het was sindsdien bij ons thuis dus altijd de 

“bami van de apotheek”. 

Van belang is dat je de groenten zo koopt zoals 

het recept het aangeeft, dit zijn heel andere 

groenten dan een bami-pakket. 

Benodigdheden voor twee personen: 
Mie 120 gram ongekookt (is niet veel, maar 

genoeg voor dit gerecht en door de hoeveelheid 

groenten extra gezond). 

150 gram kipfilet 

2 middelgrote uien 

2 kleine prei 

1 doosje kastanjechampignons 

half bosje selderij 

halve spitskool 

2 eieren 

ketjap manis van conimex 

sambal, olie, peper en zout 

Snijd de kipfilet in kleine blokjes en bak ze in een 

(wokpan of koekenpan) met twee eetlepels olie 

aan tot ze lichtbruin zijn. 

Snipper de 2 uien, voeg ze bij de kip en laat ze op 

matig vuur rustig licht kleuren, regelmatig 

omscheppen. 

Snijd de prei in dunne halve ringetjes en voeg ze 

bij de kip en de ui, laat even meebakken maar 

niet bruin worden, ook onder regelmatig 

omscheppen. 

Snijd een doosje champignons niet te fijn en voeg 

toe bij de andere ingrediënten en laat even 

meebakken, op matig vuur onder regelmatig 

omscheppen. 

Voeg een scheut ketjap toe, peper en zout en 

eventueel sambal als je van pittig houdt. Even 

goed doorroeren. 

Snijdt de selderij fijn en voeg het bij de rest in de 

pan, nog heel even meebakken met de andere 

groenten, en dan het vuur uit. Het zal nog 

nagaren. 

Snijd de spitskool doormidden en verwijder het 

buitenste blad. Snijd de harde kern eruit en 

verdeel hem in de lengte in drieën.  Snijd de kool 

in dunne reepjes van iets minder dan een cm. 

Neem een andere koekenpan, en laat de kool 

met weinig olie heel even bakken, de kool moet 

niet gaar worden maar knapperig blijven. Dit mag 

wel even op hoger vuur. 

Dan mengen met de rest van de ingrediënten, en 

even laten staan met de warmtebron uit. 

Kook ondertussen de mie, in de tijd die staat 

aangegeven op het pak gaar, giet het af in een 

vergiet en meng door de andere ingrediënten. 

N.B. ik maak de mie voor het koken al fijn zodat 

je geen gedoe hebt met nestjes uit elkaar halen, 

en de mie verdeelt beter in kortere stukken door 

de groenten. 

Voor het opdienen even roerbakken om het te 

verwarmen, ondertussen eieren bakken, en deze 

aan tafel op het gerecht serveren. De fles ketjap 

kan op tafel om eventueel nog wat toe te voegen. 

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

Horizontaal: 1 louwmaand 6 kruiderij 12 Ned. 
omroep 13 strook 14 mannetjesbij 16 houten 
wig 18 zenuwtrek 19 Bijbelse priester 21 of 
dergelijke 22 flauw 24 grondtoon 25 deel v.h. 
hoofd 26 betrekking 27 moerasplant 28 als 
onder 30 vruchtbeginsel 31 voegwoord 33 
errore excepto 34 kuststrook 37 onderwijzer 
40 vrouwtjesschaap 41 jaartelling 42 meisje 
45 in het nauw gebracht 48 tegenover 49 
landbouwwerktuig 50 luitenant 51 riv. in 
Rusland 53 grote papegaai 54 sein 56 een 
zekere 57 lectori salutem 58 nummer 59 
oosterlengte 60 gravure 62 rekenteken 63 
moerasvogel 65 in hoge mate 66 
vrouwtjesaap 68 leidsman 70 danig 71 gevierd 
sporter. 

Verticaal: 1 sportman 2 grappenmaker 3 
ultraviolet 4 woonboot 5 Europeaan 7 
herkomst 8 droog (van wijn) 9 overmatig 10 pl. 
in Gelderland 11 Europese vrouw 15 Spaanse 

groet 17 opgestelde rij 18 opschrift v.e. boek 
20 babydoek 23 zangnoot 29 toename 32 
schenkkan 35 dicht 36 hooghartige houding 
38 hok met gaas 39 deel v.e. korenhalm 42 
drinkbehoefte 43 aandrang 44 landbewerking 
45 huidblaasje 46 vitrine 47 bloedgever 48 
aangeboren gave 52 Europees land 55 Nieuwe 
Testament 61 plaaggeest 62 Chinees gerecht 
64 abonnee 65 Europeaan 67 pro Deo 69 
lidwoord. 

 

 

De wandeling 
(Kort kerstverhaal uit Mijn Kerk) 

De meester had het gevraagd in de klas. Zoonlief 
had direct zijn vinger opgestoken: met de 
kerstfeestviering wilde hij best een herder spelen. 
Zijn vader grapte nog: ‘O, geen ezel?’ Maar nee, 
het moest een herder zijn. De benodigde kleding 
werd via school geregeld en hij hoefde ook geen 
tekst of liedje uit zijn hoofd te leren… ‘Nou 
jongen, ga jij maar lekker herder spelen,’ 
stimuleerde ik hem met een gerust hart. 

Beschuit met muisjes 
Na de korte kerstviering in de kerk, staat er de 
bewuste avond een kerstwandeling voor de 
ouders en kinderen door het dorp op het 
program. De aankondiging van de geboorte van 
Jezus bij de brandweerkazerne, de inschrijving op 
het gemeentehuis bij de echte burgemeester, het 
engelenkoor in de mooie, oude kerk en 
uiteindelijk Jozef, Maria, Jezus en de herders in 
een echte stal. De wandelaars worden 
er getrakteerd op het mooie tafereel én op 
beschuit met muisjes, ter ere van de geboorte. 
Daar is het ook waar we ein-de-lijk onze herder 
aantreffen. Kleumend op een baal stro naast 
Maria met het kindje. We moeten wel even goed 
kijken. Het is donker, een doek hangt voor zijn 
gezicht en hij zit wel erg stil voor zijn doen. Maar 
hij is het. Er kan nog net een lachje af als hij ons 
ziet. 
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Jezus bleef 
Als hij na afloop weer thuiskomt, zitten wij al lang 
en breed aan de koffie. Wij hebben genoten van 
de prachtige avond: de dienst en de 
kerstwandeling waarbij de kinderen zo beeldend 
het kerstverhaal vertelden. 
‘Ik moest tot het allerlaatst blijven,’ zegt hij 
beteuterd, ‘en ik heb het echt koud.’ 
‘Maar verder was het toch wel leuk?’ vraag ik 
hem, wat ongerust. 
Hij haalt zijn schouders op. ‘Ik heb er niets van 
gezien.’ Dan klinkt het plotsklaps toch 
enthousiast: ‘Maar Jezus heb ik wel gezien en hij 
is heel de avond gebleven!’ 
Als herder moet je nu eenmaal waakzaam zijn en 
op je plek blijven, zelfs in de nachtelijke kou. Dat 
viel hem niet helemaal mee. 
Hij blijft 

De ‘echte’ herders in die bijzondere kerstnacht 

bleven wakker ondanks het late uur en misschien 

ook ondanks de kou. Daarom konden zij Hem als 

eerste zien: Jezus, de Zoon van God, geboren in 

een stal. 

Hij is mens geworden en kwam in die donkere 

nacht om het goed te maken tussen God en 

mensen. De herders hebben het gezien: Het 

kindje in de kribbe is de Messias. Hij blijft. Niet 

voor één kerstavond, maar voor altijd. Als je 

samen met Hem de wandeling aandurft. 

 

 

 
 

Gezellige Kerstdagen  

 
Kerst is voor alle mensen 
Een tijd van rust en goede wensen 
Bijna een jaar voorbij 
En niet geheel zonder averij 
Maar met een lach en een goed gevoel 
Is 2022 het nieuwe doel. 
 
Het bestuur wenst u en uw naasten een fijne 
kerst en een gelukkig nieuwjaar 
 

 

Bestuur 

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 
Bestuurslid/Ledenadministratie 

Niecky v.d. Berkmortel- van Hoof, 

Het Klavier 35, 5735 BK Aarle-Rixtel 

Tel. 0637471685 

 

Opgave voor de kerstviering van 21 december 

a.s. 

 

Naam: …………………………………………………………… 

 

Adres: ………………………………………………………….. 

 

Email: ………………………………………………………….. 

 

Telefoon: …………………………………………………… 

 

Meld/melden zich aan en sluiten €.2,50 p/p 

hierbij in. 

 

Inleveren voor 5 december op de vermelde 

adressen 

mailto:e-mail:%20john.pezie@gmail.com
mailto:pgroenendaal@upcmail.nl
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VASTE ACTIVITEITEN 
Maandag 
Computerinloop 13.30 De Dreef 

Gymnastiek  13.30 De Dreef 

Dinsdag 

Fietsen(v.a. maart) 13.30 Kapel 

Yoga   13.30 De Dreef 

KCK(1e dinsdag/maand) afspr. Blokhut 

Beeldhouwen(v.a maart)09.30 Blokhut 

Woensdag 

Biljarten  09.30 De Dreef 

Prijskaarten  13.30 Blokhut 

Quilten even weken 

sept/april  13.30 De Dreef 

Excursies (jaarplan) 13.30 Pastorie 

Donderdag 

Yoga   09.00 De Dreef 

Wandelen (8 km) 

1e donderdag/mnd 09.30 Kerkplein 

Wandelen (16 km) 

3e donderdag/mnd 09.15 Kerkplein 

Inloop/handwerken 09.30 De Dreef 

Vrijdag 

Biljarten  09.30 De Dreef 

Schilderen/tekenen 

Vrijdag even weken 09.30 Blokhut 

Beheer agenda en KBO ruimte de Dreef  

John Pezie 382239 

Contactpersonen 
Computer Rinus Nooijen  386116 

Gymnastiek Tonnie Verleisdonk 382073 

Bridgecursus Toon Relou  386133 

Fietsen  Jan Janssen  381775 

Yoga dinsdag Nelly Sanders  523391 

KCK  Bert Lemmens   06-13782031 

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 

Schilderen Anne v.d. Ven    06-51181721 

  

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 

 

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 2021 bedraagt € 21,50 

Voor nieuwe leden na 1 juli is de contributie € 

10,75. Opzegging lidmaatschap: schriftelijk vóór 1 

december 2021. 

Ledenmutaties 

Nieuwe leden 

Dhr. en mevr. Gruijters  Heindertweg 

Dhr. en mevr. Sprengers Kerkstraat 

Opzeggingen 

Mevr. Strik   De Zes Gehuchten 

Dhr. Plettenberg  Zwanendreef 

Dhr. en mevr. de Vries  Spechtstraat 

Inleveren van kopij voor 

seniorenwijzer van januari voor 

13 december 

 

De buitenfoto’s zijn van Ineke Groenendaal en 

Ton Everaerts, onze dank hiervoor. 

http://www.kbo-aarle-rixtel/
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