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De 
Seniorenwijzer 
 

 
Informatieblad seniorenvereniging KBO Aarle-Rixtel december 2022 

Kerstviering 20 december 
(Bestuur) 

Wij nodigen u van harte uit voor de jaarlijkse 

gezamenlijke kerstviering op dinsdag 20 

december a.s.   

Om 14.00 uur beginnen wij met een lekker kopje 

koffie/thee.  

Het traditionele kerstgedicht en het kerstverhaal 

zullen niet ontbreken.  

De middag wordt verder muzikaal verzorgd door 

het orkest Oh DIE. 

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. 

Wij verwelkomen u graag vanaf 13.30 uur en 

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, dat wil zeggen uiterlijk 3 

december, aan voor deze kerstviering! 

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 het antwoordstrookje op blz.8, samen 
met € 2,50 bezorgen bij: 
 
Maria Hagelaar       Het Klavier 4 
Jacobine Wouters  Broekelingstraat 18 
 
Indien het voor u niet mogelijk is met eigen 
vervoer te komen, dan kunnen wij dat voor u 
regelen tegen een vergoeding van € 2,00 (alleen 
voor inwoners van Aarle-Rixtel); hiervoor graag 
contact opnemen met Maria Hagelaar; tel. 0492-
383293.  
 

De eerste inloop 

(Ton Schepers, voorzitter) 

Op dinsdag 8 november rook het direct bij 
binnenkomst in de Dreef al naar vers gezette 
koffie.  
In de vorige Seniorenwijzer hadden we iedereen 
uitgenodigd om eens op de koffie te komen.  
Nou bestaat er in Nederland een spreekwoord 
waarbij op de koffie komen zoiets betekent als 
teleurgesteld worden of bij iets anders uitkomen 
dan men verwacht had. 
In onze werkelijkheid was de uitnodiging zo 
bedoeld dat iedereen die op 8 november op de 
koffie kwam hartelijk werd ontvangen. Vandaar 
dat Maria en Bea ervoor gezorgd hadden dat de 
koffie klaar was toen om tien uur de eerste 
gasten binnen druppelden.  
Wat later zouden er nog enkele meer 
aanschuiven.  
De bedoeling van de inloop is leden in de 
gelegenheid stellen om onder het genot van een 
kopje koffie gewoon wat met elkaar te buurten.  

mailto:pgroenendaal@upcmail.nl
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We bieden deze mogelijkheid aan iedereen aan 
die om wat voor reden dan ook eens met 
anderen wil praten (alleen luisteren mag ook).  
Het werd een gezellige ochtend. Het ging over 
van alles en niks.  
Onderwerpen als, ons en andere dialecten, 
woorden waarvan de betekenis niet meer bij 
iedereen bekend is, zonnepanelen en de hoge 
energiekosten en bijvoorbeeld ook wie er in het 
voormalig pand van de chinees woonde.  
Ook de vroeger in de Dorpsstraat gevestigde 
hoefsmeden Thomassen en Vriens kwamen 
voorbij.  
Conclusie: het was een gezellig samenzijn. Wat 
verteld werd was voor de een herinnering en 
voor de ander een nieuwtje. Voor ons als bestuur 
reden genoeg om in ieder geval een tweede 
inloop te plannen en wel op dinsdag 13 
december.  
Tussen 10.00 uur en 11.30 uur bent u opnieuw 
van harte welkom om in de Dreef op de koffie te 
komen. Wij gaan u niet teleurstellen.  

 

 

 

 

Informatie voor KBO-leden die zijn 

verzekerd bij CZ via ons collectief 

Lidmaatschapsgeld 2022 vergoed! 

Onze KBO-Afdeling heeft een collectieve 
verzekering lopen met CZ.  
Sommige van onze leden hebben via dat 
collectief een zorgverzekering afgesloten. 
De naam van deze aanvullende verzekering is: 
‘Aanvullende Verzekering CZ Leden’. 
Goed nieuws: u kunt uw lidmaatschapsgeld over 
2022 van onze vereniging vergoed krijgen als u 
deze specifieke verzekering heeft.  
Dat kan tot een maximum van 25 euro. Let op: 
alléén als u de aanvullende verzekering CZ Leden 
heeft afgesloten! En het kan alleen over 2022. 

Op de website van KBO-Brabant staat hoe u dit 
moet aanpakken. U moet een zogenaamde 

contributiebrief aanmaken en indienen bij CZ, net 
zoals u dat doet voor uw normale rekeningen. 
De website van KBO-Brabant biedt een 
voorbeeldbrief aan. 
Ga naar: https://www.kbo-brabant.nl/uw-kbo-
contributie-retour-via-cz-in-2022/Collectief van 
de Kring/Afdeling per 2023 omgezet naar 
collectief KBO-Brabant. 
Overigens wordt het lokale collectief vanaf 2023 
automatisch omgezet naar het collectief van 
KBO-Brabant. 

Helpdesk bij KBO-Brabant 
Onze koepelvereniging KBO-Brabant heeft vanaf 
14 november een telefonische helpdesk paraat 
staan.  
Voor vragen over de collectiviteitsverzekeringen 
die KBO-Brabant aanbiedt, bij VGZ, CZ en 
ZilverenKruis/Aon kunt u bellen met de 
genoemde verzekeraars, maar ook met 
KBO-Brabant: (073) 303 64 49. Van 9.00 uur tot 
12.30 uur. 
 

 

 

Contributie 2023 

(Peter Groenendaal, penningmeester) 

De contributie is voor volgend jaar vastgesteld op 

€ 21,50. Wij zien ons niet genoodzaakt om in 

deze dure tijden een indexering toe te passen. 

Dit bedrag wordt eind januari 2023 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 2023 € 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.    
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Hartverwarmend optreden van 

’t Akkoordje 
(Ton Schepers, voorzitter) 

Ongeveer 60 personen waren vrijdagmiddag 4 

november aanwezig bij het optreden van                            

Helmonds Liedertafel ’t Akkoordje.  

We mogen gerust zeggen dat muziekliefhebbers 

die er niet waren wat hebben gemist.  

 

De eerste contacten met ’t Akkoordje’ dateerden 

al van voor de coronatijd.  

We waren in die tijd nog gehuisvest in het 

gebouw van de scouting. Een optreden in dat 

gebouw zou naar vrijdag bleek geen succes zijn 

geweest. Het koor begeleidt door 

accordeonisten, muzikanten met 

snaarinstrumenten en drums kwam op het grote 

podium bij de Dreef veel beter tot zijn recht.  

Nadat iedereen was voorzien van het 

aangeboden kopje koffie (met koekje) klonken 

vanaf het podium de eerste muzikale klanken. 

Samen met de gedisciplineerde opkomst van de 

keurig geklede dames en heren van het koor 

schiep dat direct al hoge verwachtingen.  

Verwachtingen die na afloop zou blijken volledig 

werden waargemaakt.  

Nadat de lady-speaker de nummers steeds op 

een prettige en leuke manier had aangekondigd 

was het de beurt aan dirigent Frans Sijmens.  

Onder zijn leiding vertolkte het koor nummers die 

varieerden van Boney M tot het slavenkoor van 

Nabucco en alles wat ertussen zit.   

Tijdens de pauze, onder het genot van een 

aangeboden consumptie, werd toen al met nog 

drie kwartier te gaan gesproken over een 

geslaagde middag. 

“Van disse muziek kriede goei zin en energie” was 

een van de gehoorde complimenteuze 

opmerkingen richting ‘t Akkoordje.  

Inclusief de twee ‘zugabes’ was het na de pauze 

nog ruim een uur genieten geblazen. Een uur dat 

voor je het besefte voorbij was maar veel energie 

gaf om met een fijn gevoel het weekend in te 

gaan.  

 

KCK Naar Würth en Noordkade in 
Veghel op 4 oktober 
(Frank Bussemaker) 
 
Met 17 personen vertrokken we naar Würth in 
Den Bosch, voor de tentoonstelling van de 
Amerikaanse “inpak-kunstenaar” Christo.  
Geboren in Bulgarije, vluchtte hij naar Praag en 
via Wenen naar Parijs.  
Hier hield hij zich in leven met portretschilderen, 
en ontmoette hij Jeanne Claude, zijn latere 
echtgenoot.  
Hier begon hij al diverse blikken, flessen en 
andere objecten in te pakken, met goedkoop 
doek, touw en te conserveren diverse soorten 
verf en vernis. 
Hij verhuisde naar New York in 1964, waar hij 
grotere objecten inpakte, en veel belangstelling 
trok met show-cases van oude, gepatineerde 
geveldelen.  
Steeds grotere architectonische projecten begon 
aan te pakken en in te pakken.  Met 
monochrome, recyclebare doeken in oranje en 
gele kleuren en het touwwerk en knopen, maakte 
hij vele projecten bijzonder.  De procedure, die 
vaak jaren vergde, werd onderdeel van zijn 
projecten.  De in te pakken projecten mochten 
niet beschadigd worden, zodat het doek, via 
lichte, speciaal ontworpen constructies, los van 
het object bleef. Ook zijn projecten met olievaten 
en dergelijke bleven vrij van het object, maar 
verhulden het wel. Hij werkte overal ter wereld, 
en financierde alles zelf, door verkoop van 
handgetekende schetsen bij het ontstaan van de 
projecten en vele foto’s. De gerealiseerde 
projecten waren maar 16 dagen te zien en te 
beleven, vanwege de belemmeringen in het 
gebruik, en de hoge verzekerings- en 
bewakingskosten.  
Bekend zijn o.a. het inpakken van de Pont Neuf in 
Parijs, het Duitse rijksdaggebouw, het gordijn 
dwars over een dal, de drijvende verbindingen 
over water en postuum het inpakken van de Arc 
de Triomf. 
 



4 
 

Na de goede rondleiding streken we neer bij de 
Noordkade in Veghel.  
Hier een uitgebreide rondleiding over dit 

cultuurcentrum, dat 
ontstaan is door het 
functieverlies van de 
Mengvoeder fabrieken en 
de nieuwe Jumbo 
vestiging.  Een 
uitgebreide rondleiding 
over het terrein, met zijn 
royale Horeca, eet-en 
drink winkeltjes, (zelfs 

planten!), musea, terrassen, schouwburg, drie 
bioscopen, “escape-rooms” en allerlei andere 
activiteiten, waarbij in de naamgeving nog veel 
aan het oude verleden herinnerden, zoals 
“afzakken” en “wittern”.  
Hierna konden we tevreden in de Dreef   het 
verloop van de dag evalueren. 
 
 

Verslag Kbo wandeling donderdag 6 

oktober  

(José Smits- de Vries) 

 

We vertrokken met een wat kleiner groepje naar 

Son waar Henk deze keer de korte wandeling in 

gedachten had. 

In de buurt van de Thermae startten we onze 

wandeling en liepen we door het mooie loofbos 

richting de Dommel waar plotseling een prachtig 

uitzicht was over de beek en achterliggende 

velden, vol in het zonlicht. 

Echt herfst al, we vonden paddenstoelen: 

eekhoorntjesbrood en dichte en openstaande 

parasolzwammen. 

 

 
 

 

 

Verder liepen we en kwamen uit in de bebouwde 

kom van Son, waar Henk ons in de 

Dommelstraat wees op het mooie witte oudste 

huis met klokkentorentje, 17e eeuws. Het huis is 

in 1998 in de originele staat teruggebracht. 

Verderop zagen we het voormalige raadhuis, 

gebouwd in 1782 en in gebruik gebleven tot 1965 

toen een nieuw gemeentehuis in gebruik werd 

genomen. 

Al een mooi stukje gelopen, tijd voor koffie bij 

café De Zwaan, een gezellig ouderwets bruin 

café. 

Uitkijkend over het kerkplein zagen we de Sint 

Petrus Banden-kerk, gebouwd in 1960 met het 

opvallende reliëf in het metselwerk in de 

buitengevel en de witte halfronde bogen van het 

dak.  

Het grote gebouw is niet meer in gebruik als kerk, 

maar is verbouwd en opgedeeld voor diverse 

bestemmingen. 

Daar wilden we meer van weten en we konden 

het vernieuwde en verbouwde interieur 

uitgebreid bezichtigen: het zijn openbare ruimtes 

waar de bibliotheek is gehuisvest, met een in de 

hoogte gebouwd kantoor, en een 

ontmoetingsruimte. 

Ook voor het Vestzaktheater met foyer is ruimte 

genoeg. Mooi en gezellig ingericht, we vonden 

het een prachtige herbestemming en het 

beeldbepalende gebouw is blijven bestaan. 

We wandelden verder langs de toren van de oude 

Sint Petruskerk. In 1959 brandde deze kerk, uit 

1526, af. Achter de toren op het parkeerterrein 

zagen we de contouren van de kerk, aangebracht 

in de bestrating. 

Door de voormalige kloostertuin, waarin een 

gerestaureerd brevier-huisje staat, kwamen we 

weer uit bij de Dommel en wandelden we naar 

Breughel. 
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We bekeken daar de Sint Genovevakerk, een 

gotische kerk gebouwd in de 15e eeuw. Bij een 

storm in 1800 waaide de 25 meter hoge spits van 

de toren, men bouwde een nieuwe veel lagere 

spits weer op de de toren, opvallend, want dat de 

verhouding niet goed meer klopt is goed te zien. 

Opnieuw door het loofbos langs de Dommel 

wandelden we terug naar ons beginpunt. Een 

mooie wandeling was het, van 5,5 km, met 

Henk die in zoveel dingen interesse heeft en 

daarom zoveel weet te vertellen, fijn 

gezelschap en heerlijk weer.  

Tot de volgende keer! 

Vrijdag 7 oktober najaarsactiviteit 

(Jacobine Wouters) 
 
Eindhovens Dagblad: Weer in de regio 18 °C. 

zonnetje en klein wolkje. Nieuwsbericht vandaag. 

Op de voorpagina: Plek voor 300 asielzoekers in 

Bakel. Verschil tussen stad en platteland wordt 

steeds groter. Grote onrust tussen de boeren en 

Den Haag.  

Vorig jaar waren we met de KBO bij Landgoed de 

Heikant, moesten we aan de ingang iedereen 

controleren i.v.m. corona. De wereld om ons 

heen is onvoorspelbaar. Laten we vandaag 

genieten van een normaal dorps samenzijn. 

Om half een lopen we, de fotograaf (voor 

vandaag) en ik, over de Bosscheweg naar De 

Dreef. We gaan vanmiddag 140 leden ontvangen. 

Achter de schermen is door velen hard gewerkt 

om alle activiteiten op de rit te krijgen. 

Bij binnenkomst in de foyer, zijn Hans Gerrits en 

zijn Annie druk in de weer om iedereen gastvrij te 

kunnen ontvangen. De vlaaien van de plaatselijke 

bakker zijn uitgestald. 

Het evenemententeam, besluit om alvast een 

stuk vlaai te verorberen. 

Ik ontmoet Liesbeth, de gedreven lerares van de 

Quiltgroep. Samen gaan we naar de 

expositieruimte waar beeldhouwwerken, 

schilderijen, kaarten en quilten tentoongesteld 

zijn.  

Wat een prachtige kunstwerken hebben onze 

leden gemaakt. Uren noeste arbeid. 

 

De beeldhouwers bij de IVN en de schilders en 

quilters in de prettige lichte ruimte van de KBO in 

De Dreef. Complimenten….leuk om te zien. 

Klokslag kwart voor twee komen de eerste 

gasten. Om twee uur constateer ik dat de kopjes 

allemaal uitgeserveerd zijn. Wat een mooie start 

van de middag. Alle 145 stoelen zijn bezet (Hans 

en ik hadden in het begin van de week het aantal 

zitplaatsen geteld). 

Nadat ook de mensen met het busje van van 

Heyst binnen zijn kan Ton, onze voorzitter, zijn 

woordje doen! 

 

Hij geeft meteen door wat de komende maanden 

op het programma staat. Lees de seniorenwijzer 

erop na, want wat is leuker om met zovelen van 

het platteland bij elkaar te zijn. 

 

Omdat ik zelf deelgenomen heb aan de yoga-les, 

kan ik niets vermelden over de andere 

activiteiten.  

De CHI NENG GIGONG yoga, vond ik bijzonder. 

Veel bewegen met armen , benen en heupen. 

Denken aan zon, zee en maan . Niks liggen op een 

matje …….. We vonden het allemaal geslaagd. 

Met de docente dronk ik na afloop een glaasje 

aan de bar. 
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Zij had onze yoga-docente Liselotte, plotseling 

vervangen. Het is de eerste keer dat ze les geeft. 

Ze komt uit Beek en Donk en is leidinggevende in 

de thuiszorg.  

Zittend aan de bar spreek ik vervolgens met een 

paar leden. De heer A.S. (naam bij mij bekend) 

was zeer tevreden over het jeu de boules. De 

heren hadden twee keer gewonnen van de 

dames. De heer T.J. vond het Kub-spel zeer 

verrassend. In de foyer is het een gezellige 

drukte, nadat alle activiteiten klaar zijn. 

 

Op een bepaald moment zie ik dat Marijke, al 

jaren lid van het evenemententeam, mensen 

naar de friteswagen loodst. 

 Heeeerlijk een frietje met een frikandel en lekker 

veel mayonaise. We zijn aan het einde van de 

middag gekomen. 

 

 

Afsluitend, wil ik namens de 

evenementencommissie en het bestuur, iedereen 

die op wat voor manier dan ook een bijdrage 

geleverd heeft aan deze prachtige middag, van 

harte bedanken. 

Naast een paar ingevlogen begeleiders, waren 

het vooral onze eigen mensen, waar we een 

beroep op hebben gedaan en dat is heel fijn. 

Daar mogen we dankbaar voor zijn.  

Verslag KCK 1 november  
(Riet Hagelaar) 

 

Een onvergetelijke dag! 

Een ‘tripje’ naar Venlo luidde de uitnodiging voor 

het museumbezoek aan Melle Oldeboerrigter in 

het museum van Bommel van Dam, de 

Amsterdamse Jeroen Bosch genaamd, die leefde 

van 1908-1976.  

Een tripje voor ons naar een fantasierijke 

surrealistische wereld, dat onze zintuigen zou 

prikkelen. Een droomwereld geschilderd met 

olieverf op doek. 

Melle schilderde en tekende zijn leven lang. Hij 

kwam uit een socialistisch katholiek gezin, en 

verzette zich al op jonge leeftijd tegen de 

heersende orde. 

Zijn schilderijen werden geweigerd op de 

exposities, en werden als seksistisch geduid. 

Daardoor werd Melle boos en geprikkeld, om zijn 

wilde fantasieën in bijna al zijn werken uit te 

dragen.  

Geobsedeerd door het menselijk lichaam de vulva 

en de fallus, die dan ook talrijk in zijn werken 

voorkomen. 

Werken die zeer gedetailleerd zijn uitgewerkt, 

water, lucht en aarde zweven door elkaar, een 

horizon is nauwelijks zichtbaar, de vissen, het 

dierenrijk van onder water zweeft in de lucht en 

de dieren op aarde zweven over het doek.  

Het zijn werken waar je lang naar kan kijken, en 

telkens opnieuw iets in zult ontdekken dat je 

eerder niet was opgevallen. 

Zijn zelfportret is in heel veel werken terug te 

vinden en fantasierijk weergegeven. 

Zoals alle doeken met een precisie en 

gedetailleerde fantasie zijn geschilderd. 

Ook zijn tekeningen, gouaches, die overigens 

prachtig van kleur zijn, aquarellen met precisie 

getekende fantasiedieren, een droomwereld van 

een man waar overigens over zijn verdere leven 

en inspiratiebronnen weinig bekend is.  

De doeken werden naarmate zijn leeftijd toenam, 

groter van formaat, met nog meer fantasie op 

een schilderij verwerkt. Kortom een tripje voor 

ons naar een droomwereld van Melle.   

Melle was een kind uit een gezin met 3 kinderen, 

twee meisjes, en Melle. Pa was schipper, en 

moeder huisvrouw.  
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Vele werken zijn in het bezit van het stedelijk 

museum in Amsterdam, vele in particulier bezit, 

en er zijn werken in het bezit bij van Bommel van 

Dam, waardoor wij deze middag, hebben kunnen 

genieten van zijn droombeelden. 

 

Kaas-aardappelkoekjes met bacon 

( 4 pers) 

(Peter Groenendaal) 

Ingrediënten: 

4 grote of 8 kleine kruimige aardappelen 

2-3 eetlepels melk, 2 el boter 

500 gram savooiekool in reepjes gesneden 

120 gr geraspte belegen kaas 

1 el olie 

8 plakken bakbacon, zonder zwoerd 

Bereiding: 

Snij de aardappels in stukjes en kook ze gaar, giet 

ze goed af en stamp ze met melk tot een gladde 

puree. 

Smelt de boter in een koekenpan en bak de kool 

tot hij zacht is. 

Voeg de kool en de kaas bij de puree. 

 

Het mengsel moet stevig zijn om er 

aardappelkoekjes van te kunnen vormen. Bepaal 

zelf of je grote of kleine koekjes wil vormen. 

Verhit op een middelhoog vuur de olie in de 

koekenpan, dezelfde pan van de kool, en bak de 

bacon aan weerszijden krokant. 

Neem ze uit de pan en houd ze warm. Leg de 

aardappelkoekjes in de pan en bak ze aan 

weerszijden bruin en krokant. Schut af en toe 

licht met de pan zodat ze niet aan de pan gaan 

plakken en vastkoeken. 

Serveer de koekjes met de bacon. 

Eet smakelijk. Heeft u ook een recept dat u wilt 

delen, stuur het dan naar Peter Groenendaal 

pgroenendaal@upcmail.nl 

 

 

 

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.06-27743967 
Bestuurslid/ledenadministratie: 
Niecky v.d. Berkmortel- van Hoof, Het Klavier 35, 
5735 BK Aarle-Rixtel. Tel. 06-37471685. 
 

Ledenmutaties 

Overleden:  

Mevr. T. van der Sanden Beek en Donk 

 

Ledenadministratie 
 

Opgave nieuwe leden, adreswijzigingen en 

wijziging e-mailadres bij de ledenadministratie: 

Niecky van den Berkmortel-van Hoof, telefoon: 

06-37471685, Mailadres: nieckyvdb@gmail.com. 

De contributie voor 2022 bedraagt € 21,50 

Voor nieuwe leden na 1 juli is de contributie 

€ 10,75. Opzegging lidmaatschap: schriftelijk vóór 

1 december 2022. 

 

 

 

Agenda 
20 december Kerstviering  
14 januari       Nieuwjaarsbijeenkomst 
17 januari       Veilig internetten 
24 januari       Lezing notaris van Rooy,                              
testament en levenstestament            
                                                                                                                                             

 

 

mailto:pgroenendaal@upcmail.nl
mailto:e-mail:%20john.pezie@gmail.com
mailto:pgroenendaal@upcmail.nl
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VASTE ACTIVITEITEN 

Maandag 

Computerinloop 13.30 De Dreef 

(na tel. aanmelding) 

Gymnastiek  13.30 De Dreef 

Dinsdag 

Fietsen(v.a. maart) 13.30 Kapel 

Yoga   13.30 De Dreef 

KCK (1e v.d.maand) afspr. De Dreef 

Prijskaarten even week  13.30 De Dreef 

Beeldhouwen(v.a maart)09.30 IVN 

Kookclub (2e v/d maand) De Laarbikker 

Woensdag 

Biljarten  09.30 De Dreef 

Prijskaarten oneven week13.30 De Dreef 

Quilten even weken 

sept/mei  13.30 De Dreef 

Donderdag 

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 De Dreef 

Beheer agenda en KBO ruimte de Dreef  

John Pezie 382239 

______________________________ 

Aanmelding kerstviering 20 december: 

 

Naam: …………………………………………………… 

 

Tel: ……………………………………………………….. 

 

Meld zich aan met ….. personen en sluit 2,50 

 per persoon hierbij in. 

 

Inleveren voor 3 december. 

 

 

 

 

Contactpersonen 

Computer Rinus Nooijen  386116 

Gymnastiek Tonnie Verleisdonk 382073 

Bridgecursus Toon Relou  386133 

Fietsen  Wilma van Beek 381851 

Yoga dinsdag Nelly Sanders  523391 

KCK  Bert Lemmens   06-13782031 

Beeldhouwen Thea Faust  382463 

Biljarten Toon Relou  386133 

Prijskaarten Maria van der Ven 383027 

Quilten Franca Moors     06-20157113 

Excursies Tonnie Gijsbers 382412 

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 

 

Inleveren van kopij voor 10 december 

voor de seniorenwijzer van januari. 

 

http://www.kbo-aarle-rixtel/
mailto:willemhuf@gmail.com
mailto:elswetten@gmail.com
mailto:henkvzun@gmail.com
mailto:info@scootmobielpark.nl

