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De contributie voor het lidmaatschap bedraagt € 29,00 per jaar, waar bij voor degene die
automatisch betalen een korting wordt verleend van € 1,50.
Rekeningnummer Rabobank: NL55RABO 0156521466
Lid worden kan vanaf de leeftijd van 50 jaar via een aanmeldingsformulier te verkrijgen
bij het secretariaat.

Opzeggingen van het lidmaatschap kan alleen schriftelijk voor 1 december voorafgaande
aan het nieuwe verenigingsjaar dat op 1 januari begint.
Ook verhuizingen en overlijden schriftelijk mede te delen aan het secretariaat.
Secretariaat: adres: Postbus 54, 5165 ZH Waspik of Leeuwerik 45, 5165 KW Waspik.
Telefoon 06-53937206
Druk: Copy&Co Waalwijk

Geheel of gedeeltelijk overname van artikelen en/of berichten is toegestaan,

Gedicht grootouders

Een grootmoeder is zelf een dame die niet per se kinderen heeft, maar
zij houdt van de kinderen van anderen. Een groot-vader is een mangrootmoeder. Hij gaat wandelen met de jongens en praat met hen over
vissen en tractors en zulk soort dingen.

Ze zijn oud, dus zij kunnen niet druk spelen of rennen, het is genoeg dat
zij ons meenemen naar de supermarkt, waar een hobbelpaard is en zij
hebben hopen met dubbeltjes daarvoor bij zich.

Of als zij ons meenemen op een wandeling, lopen ze zo langzaam langs bloemetjes en rupsen.
Zij zeggen nooit “Schiet op”. Gewoonlijk zijn ze dik, maar niet te dik om de schoenen van de
kinderen vast te maken. Zij dragen brillen en grappig ondergoed. Zij kunnen hun tanden en
tandvlees uit hun mond nemen. Het is maar goed dat zij niet kunnen typen of kaartspelen,
behalve met ons.

Zij hoeven niet knap te zijn, alleen vragen te kunnen beantwoorden zoals : waarom honden katten haten en hoe het komt dat God niet getrouwd is. Zij praten over moeilijke dingen die wij niet
kunnen begrijpen. Als ze ons voorlezen slaan ze geen stukje over en het kan ze niet schelen of
het alweer hetzelfde verhaaltje is . Iedereen moet proberen er één te hebben………….
Want grootouders zijn de enige volwassenen die tijd hebben

Terugblik op de dag voor de ouderen, gehouden op 29 september j.l.

Zo`n 40 personen waren samengekomen in Het Schooltje voor de bijeenkomst van alle ouderen
in Waspik.
Will Hooymayers heette hen allen welkom voor een leuk programma
bestaande uit muziek van een Waspiks gezelschap met diverse liedjes in
het Engels en Nederlands. Te denken aan; Ik ben zo eenzaam zonder
jou, Calypso, een straatje om, loopt een man langs de straat en zo meer
van die liedjes die ook meegezongen konden worden. Na koffie met worstenbrood werd dus volop meegezongen en zat de stemming er goed in.

Gezegdes op de boerderij. In diverse groepjes werden zo`n 40 gezegdes gezocht, waarvan er
velen moeilijk te vinden waren, maar in gezonde spanning en inzet werd gepoogd deze oude
wijsheden op te zoeken. Deze activiteit met daarbij stemmige muziek van de begeleidende
band zorgde er voor dat er toch een opperbeste stemming was die nog met een drankje onderstreept werden. Bert de Graauw zorgde met zijn slotwoordje een bedankje naar de Activiteitscommissie die tevreden terug kon kijken naar deze middag.

Vervoers en bezorgdienst Waspik 06-18225614
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KBO Waspik doet mee met de Rabobank Clubkas Campagne
Jouw stem is geld waard! Help jij onze clubkas spekken?

Rabobank De Langstraat gaat ook dit jaar de Rabobank Clubkas Campagne inzetten als dé
manier voor vereniging en stichtingen om geld in te zamelen voor hun clubkas. Ook onze club
doet mee aan de Clubkas Campagne van de Rabobank. Help jij onze clubkas aan te vullen?

Rabobank De Langstraat draagt het verenigingsleven in de Langstraat een warm hart toe.
Daarom geven zij elk jaar een deel van haar winst aan lokale verenigingen en stichtingen. Voorgaande jaren stelden ze € 100.000,- beschikbaar. Gezien het grote succes van de campagne
en het aantal clubs dat inmiddels meedoet, stellen zij dit jaar € 50.000,- extra beschikbaar voor
het verenigingsleven in de Langstraat. In totaal dus € 150.000,-! Niet de Rabobank maar haar
leden bepalen hoe dit bedrag verdeeld wordt onder alle deelnemende clubs.
Jouw stem is geld waard!
Leden van Rabobank De Langstraat kunnen tussen dinsdag 3 en dinsdag 17 oktober stemmen
op hun favoriete club, die naar hun idee een extraatje verdient. Ieder lid krijgt vijf stemmen om
te verdelen, waarvan maximaal 2 stemmen aan dezelfde club mogen worden gegeven. Hoe
meer leden van de Rabobank op KBO Waspik stemmen, hoe hoger het bedrag dat de Rabobank begin volgend jaar op onze rekening stort. Dus stem op ons!

Stem op onze club
Alle klanten van Rabobank De Langstraat die voor 1 september 2017 lid zijn geworden kunnen
hun stem uitbrengen. Ben jij klant en ook lid van Rabobank De Langstraat? Stem dan in oktober
op onze club en steun daarmee de clubkas van KBO Waspik! Als lid van Rabobank De Langstraat krijg je vlak voor de stemperiode een stemkaart met een unieke persoonlijke code toegestuurd van de Rabobank. Hiermee kun je op onze club stemmen via
www.rabobank.nl/delangstraat
Wil je meer weten over de Clubkas Campagne of over het lidmaatschap van Rabobank De
Langstraat? Kijk dan op www.rabobank.nl/delangstraat
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Jouw stem is geld waard!

Doe mee aan de Rabobank Clubkas Campagne!
Net als voorgaande jaren houdt de Rabobank De Langstraat van 3 t/m 17 oktober dit jaar weer
een Clubkas Campagne voor clubs en verenigingen die een betaalrekening bij de Rabobank
hebben. Ook wij als KBO afdeling Waspik kunnen daar van profiteren. Als penningmeester ben
ik daar heel blij mee, omdat wij dan meer activiteiten kunnen laten plaatsvinden, waar onze
leden en andere ouderen gebruik van kunnen maken.
Hoe meer leden van de Rabobank hun stem uitbrengen op onze afdeling, des te meer wordt
onze eigen clubkas gespekt. Om uw stem uit te kunnen brengen moet u voor 1 september van
dit jaar als lid van de Rabobank de Langstraat zijn aangemeld. Stemmen op de KBO afd. Waspik kan alleen via internet met behulp van een computer of tablet. Als lid van de Rabobank de
Langstraat ontvangt u binnenkort een brief waarin een stemcode staat. Met deze stemcode kun
je maximaal vijf stemmen uitbrengen, met een maximum van twee stemmen per vereniging of
club.
Samen met KBO afd. Waalwijk vormen wij de zogenaamde KBO kring Waalwijk. Ook hierop
kunt u stemmen. De gelden van de KBO kring Waalwijk komen verhoudingsgewijs direct ten
goede aan de leden van onze afdeling.
Dit jaar hebben wij een samenwerking gezocht en gevonden met de Heemkundekring “Op het
goede spoor Waspik”. Deze samenwerking houdt in dat wij als bestuur onze leden vragen ook
op de Heemkundekring te stemmen. De Heemkundekring op haar beurt spoort haar leden aan
hun volgende stem op de KBO afd. Waspik uit te brengen. Echter zonder directe verplichting,
iedereen is tenslotte vrij om op elke vereniging of club binnen de regio De Langstraat, die met
deze actie meedoet, zijn of haar stem uit te brengen. .
Mocht je geen computer hebben of hier niet mee kunnen omgaan, dan kunnen wij als bestuur
er voor zorgen dat je stem niet verloren gaat.
Je kunt dan met de brief van de Rabobank waarin jouw stemcode vermeld staat op een aantal
locaties je stem uitbrengen.
De tijden en locaties zijn:
Op maandagmiddag 9 oktober vanaf 14.00 tot 16.00 uur in Het Schooltje, Carmelietenstraat 56,
Op woensdagmorgen vanaf 10.00 tot 12.00 in Den Bolder, Schoolstraat 19
Op vrijdagmorgen vanaf 10.00 tot 12.00 in De Stroming, Kerkstraat 23.
Samen met jou brengen wij dan op de daar aanwezige computers uw stem(men) uit.
Uiteraard bepaal jijzelf ook dan op welke vereniging of club je wilt stemmen.
Vergeet niet je brief met de stemcode mee te nemen.
Namens het bestuur, Kees Koster, penningmeester.

Kaarten najaar 2017 KBO Waspik in Het Schooltje.

Aanvang 13.30 uur .

Woensdag 11 oktober .
Woensdag 25 oktober.
Woensdag 8 november.
Woensdag 22 november.
Woensdag 6 december.

Inleg € 2.50 . 1e kop koffie/thee gratis. De 5 besten tellen mee.
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GROENE ZEEP, WAT KUN JE ERMEE?
•
•

•
•
•
•
•
•

Voor tegelonderhoud verdun je een dikke klodder
zeep met ruim heet water. Eén eetlepel op een
emmer is genoeg. Altijd eerst even testen op een onopvallend hoekje.
Vet gemorst op kleding? Wrijf er een dikke klodder
groene zeep in, laat een paar uur intrekken en gooi
het textiel met zeep en al in de wasmachine. Sommige mensen zetten vuil wasgoed met
een klodder groene zeep in de week in een plastic zak.
Na een dag gaat het in de wasmachine en komt het er schoon uit.
Autobekleding en vloertapijten laten zich ook ontdoen van vet en vuil met een sopje
groene zeep. Gebruik een niet te natte spons om te wrijven. Daarna met een droge doek
goed afnemen. Zorg dat het vocht er niet te diep intrekt, dat geeft soms kringen.
De vuilnisbak schoonmaken kan met een heet sopje met een paar flinke klodders groene
zeep. Giet er een paar emmers van in de bak en laat een uurtje staan. Vervolgens met
een harde borstel boenen. In een mum is de bak schoon en fris.
Bladluizen op rozen of andere borderplanten ga je te lijf met een koud sopje van groene
zeep met een scheutje spiritus. Los dit op in de plantenspuit en mik op de luizen.
Een leren bankstel is gevoelig voor het natuurlijke vet van handen of van de hond. Haal
wekelijks een zachte doek met een sopje groene zeep over het leer. Neem het vocht wel
direct af, want de citroenlucht in de zeep bestaat uit zuur, dat de laklaag op het leer op
den duur kan aantasten.
Een aangekoekte oven of een aangebrande braadpan krijg je weer glanzend door er een
dikke laag groene zeep op te smeren. Nachtje laten intrekken.
Ook een granieten aanrecht kan onderhouden worden met groene zeep. Het kost bijna
niets en reinigt als de beste. Het dunne laagje zeep dat achterblijft, beschermt het
graniet.

Bron: Plus Magazine

Een windlicht maken op 27 oktober a.s.

Om ons voor te bereiden op de donkere dagen die eraan gaan komen. Het is een idee om via
een workshop te samen een z.g. windlicht te maken.
Deze workshop wordt gehouden op vrijdag 27 oktober bij: Lian Zijlmans , `t Vaartje 106 in de
´Kast van mijn tante” aanvang 14.30 uur tot 1600 uur.
Na kennismaking gaan we beginnen om in een gezellige sfeer een z.g. windlicht te maken ,
heel erg mooi in de donkere periode waarin we terecht komen.
De kosten zijn wat afhankelijk van de gebruikte materialen en bedragen maximaal € 20.- pp. Dit
is incl. materialen en koffie / thee met koek.
Opgavestrook:

Naam…………………………………………………………..

Adres………………………………………………………………………………

Telefoonnr.…………………………………………………………………………

Geeft zich op voor de workshop “windlicht maken “. En meldt zich aan voor 20 Oktober,
Aanmelden bij Harrie v. Zon, Leeuwerik 45 . Kosten ?
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Seniorenvereniging Waspik (lid van KBO Brabant)

In ons afdelingsnieuws van augustus hebben wij u bericht
dat wij voornemens zijn de naam van KBO afd. Waspik te
wijzigen in:
“Seniorenvereniging Waspik (lid van KBO Brabant)”
Naast het oubollige karakter van de naam KBO dekt de
naam ook niet volledig meer de lading. Onze leden zijn
lang niet alleen maar katholieken en als we nieuwe
jongere senioren willen aantrekken dan moeten we ook
zeker niet spreken over ouderen. Ook tegen het woord
“bond” hebben vele bedenkingen, dat past volgens velen
niet meer in deze tijd. De enige reactie die wij hebben mogen vernemen was
positief. De persoon in kwestie kon helemaal instemmen met de door aangevoerde argumenten op basis waarvan wij besloten hebben KBO afd. Waspik van
een nieuwe naam te voorzien. In onze bestuursvergadering van eind september
willen wij over deze nieuwe naam een definitieve beslissing nemen.

Omdat wij er groot belang aan hechten dat u zo mogelijk allen met deze naam zult
instemmen vragen wij u nogmaals als u het met deze naam niet eens bent dat
kenbaar te maken aan onze secretaris dhr. Harrie van Zon. Dat kan mondeling,
telefonisch en per email.
Zijn telefoonnummer en emailadres treft u in dit afdelingsnieuws aan.

Mocht het merendeel van onze leden bezwaren hebben dan kunnen we alsnog
besluiten hiervoor een speciale vergadering te beleggen.
Het bestuur KBO afdeling Waspik.

NIET VERGETEN

In de nacht van 28 op 29 oktober gaat de WINTERTIJD in !!!
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Herfstconcert

Zin in een gezellige middag muziek luisteren?

Dinsdag 10 oktober 2017 organiseert de werkgroep Blaasconcerten weer een
Herfstconcert in Den Bolder.

Seniorenharmonie Dongen onder leiding van Jan Schoemaker en Seniorenorkest S.O.N.G.
Nieuw-Ginneken onder leiding van Ton Wijngaards zullen een optreden verzorgen met voor
ieder bekende melodieën.
Enthousiaste muzikanten die garant staan voor een uitstekend concert en een veelzijdig
repertoire.
Het concert begint om 14.00 uur en de entree is gratis.
Loop dus gerust binnen om te genieten van een fijne muzikale middag.
Werkgroep Blaasconcerten
Nel Mathlener

Uitnodiging voor een wijnproeverij, te houden zaterdag 18 november
Dit vindt plaats bij Wijnhandel van Iersel, Kerkstraat 2 in Waspik.
Om 15:00 uur worden we verwelkomd bij de fa. van Iersel.
In het programma zitten o.a.
•
•
•
•
•

Een rondleiding door de authentieke ( vooroorlogse kelders).
Het proeven van enkele soorten gangbare wijnen. Uitleg door een wijnadviseur.
Het drankje wordt ondersteund door stokbrood en Nederlandse kaas.
Duur programma ongeveer 1.5 uur
Kosten zijn € 10.- per deelnemer

Wijnen die tijdens de proeverij worden geschonken, zijn met extra korting te koop.
Normale korting met KBO pas bij wijnhandel van Iersel is 5%, deze wijnen kunnen aangeschaft
worden met 10% korting.
Ondergetekende meldt zich hier voor aan vóór 1 november a. s. bij Harrie van Zon,
Leeuwerik 45. De kosten van € 10. – zijn ingesloten.

Naam…………………………………………………………………………………….
Adres……………………………………………………………………………

Telefoonnr.………………………………………………………………………………..
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“Thuis met Dementie”
Waalwijk
!"#$%$#&$#&'(#)*$+(,&#(-&,&'#$&($'(./#.0&1(2345(
!""#$%&'(&'$%&)$*&%&')+&$&'$,-'$%.')&/0"#1&#($
2$3&')$!.'$,.#)&$4&/5"%$)-((&'$6787796:877$3+;$<.#5=.!+/;"&'>$
3+;$*&$+'1.'1$?.'*&/=.#5>$@#")&()#..)$?../4+;5$

(
Wist u dat het parkpaviljoen sinds februari iedere dinsdagochtend van 10.00-12.00 voor
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dementie en om andere mensen te ontmoeten.
In de maand oktober zijn we op 24 en 31 oktober van 10.00-12.00 uur geopend.
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Tegeltjeswijsheid

DE GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN KOMEN ERAAN

Voor 21 maart 2018 staan de eerstvolgende gemeenteraadsverkiezingen op het programma.
In goed overleg en samen met de andere ouderenorganisaties in onze gemeente hebben we
een aantal speerpunten geformuleerd, die voor senioren van belang zijn, en die samengevat in
een 10-puntenplan. Om de partijen in onze gemeente de gelegenheid te geven daar al in hun
nieuwe partijprogramma rekening mee te houden hebben we onze voorstellen al in juni
voorgelegd aan alle fracties in de gemeenteraad. Een en ander zal nog zeker een vervolg
krijgen en in de aanloop naar deze verkiezingen willen we ook onze leden vanzelfsprekend
deelgenoot maken van onze voorstellen. Zodat u straks allemaal mede aan de hand van wat de
verschillende partijen voor ouderen willen betekenen uw keuze kunt bepalen. In ons maandblad
van oktober leest u daar meer over.

Vervoers en bezorgdienst Waspik 06-18225614
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LEZEN MET EEN GLIMLACH

RUZIE GEHAD MET HET VROUWTJE
Op een avond loopt Harry zijn stamcafé binnen en zegt: “Wim, geef
me snel een groot glas bier.
Ik heb net ruzie gehad met mijn vrouwtje.” “Oh ja?” zegt Wim.
En hoe verliep het deze keer? Toen het voorbij was, antwoorde Harry,
kwam ze op handen en voeten bij me.
Echt waar? Zegt Wim “Dat is verrassend! En wat zei ze?” Ze zei: kom
onder dat bed vandaan, vuile schijterd!

OP VAKANTIE NAAR ZICHT
Ik ga dit jaar op vakantie naar Zicht (de ander) Waar ligt dat dan? Geen idee, maar in de krant
stond:
‘Lekker weer in Zicht’.
MIJN VROUW IS NET EEN…..
Zitten drie mannen in een café-zegt de eerste man: Mijn vrouw is net een jaguar, zo mooi en
gestroomlijnd. Waarop de tweede man zegt: Mijn vrouw is net een Volkswagen Golf, zo zuinig
en betrouwbaar. Zegt de derde man: Mijn vrouw is net een brandweerwagen: doe-dit-doe-datdoe-dit-doe-dat.

GEDONDER
Komt een man een café binnen en zegt: "Geef mij een pilsje, voordat het gedonder begint."
Even later zegt hij weer: "Geef mij een pilsje voordat het gedonder begint." Nog even later
weer:" Geef mij nog een pilsje voordat het gedonder begint." Nu zegt de barman: " Wil je eerst
even afrekenen voordat je doordrinkt?" "Zie je wel," zegt de man, "daar begint het gedonder al."
AANKLAGEN
Komt een vrouw bij een advocaat en ze vraagt "Klopt dat nou, dat je tegenwoordig sigarettenfabrikanten kunt aanklagen omdat je longkanker hebt en dat je McDonalds kunt aanklagen omdat
je te dik bent en zo?"
"Ja mevrouw, dat kan tegenwoordig allemaal," zegt de advocaat. "Hoezo?"
"Nou," zegt ze, "ik vroeg me af of ik Heineken kon aanklagen vanwege al die lelijke kerels waar
ik mee geslapen heb."

LOTTO WINNEN
Een man vraagt aan zijn vrouw: “Schat.. wat zou jij doen als we de Lotto wonnen?” De vrouw
antwoordde “Ik zou de helft aanpakken en van je scheiden. ”Das goed” antwoordde de man,
”We hebben 24 euro gewonnen, hier is 12 euro en daar is de deur!”

KUSSEN
Elke ochtend als hij naar zijn werk vertrekt kust onze buurman hartstochtelijk zijn
vrouw. Waarom doe jij dat nooit? vraagt de vrouw sterk gepikeerd
Waarop de man antwoord: Waarom…!? Ik ken dat mens amper.
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KAARTMARATHON

Op zondag 29 oktober a.s. zal er wederom de hele dag worden gekaart in
buurthuis ’t Schooltje.
Er kan vooraf opgegeven worden bij Theo Rekkers via:
0416-312630 of 06-10697340.

Uiterlijk aanwezig om 9.30 uur, inschrijfgeld € 10,De koffie of thee bij aanvang is gratis en de lunch is inbegrepen.
Er zijn ook deze dag weer mooie prijzen te winnen.
Aktiviteiten de komende periode

De workshop “Windlicht” die wordt gehouden op vrijdag 27 oktober .
In het nieuws van oktober komt het gehele programma en opgave uitgebreid aan de orde met
een opgavestrook ( deze moet 20 oktober binnen zijn.
Op zaterdag 18 november
Ook het programma voor de wijnproeverij bij van Iersel op zaterdag 18 november a.s. vindt je
elders in dit blad.

Op vrijdag 24 november
houden we weer onze vertrouwde Sint Nikolaas bingo ook vanaf 14.00 uur. Ook in het volgende
Afdelingsnieuws komt de uitnodiging nog een keer uitgebreid te staan.
Op vrijdag 15 december
onze jaarlijkse kerstmiddag. Ook in hetvolgende nieuws de uitgebreide uitnodiging opgavestrook en de daaraan verbonden kosten.

Op vrijdag 12 januari
willen we een bezoek aan de Kerststal in de Sint Jan brengen.

Op woensdag 17 januari
gaan we weer naar de Seniorenbeurs in veldhoven. Tegen een kleine vergoeding rijdt een bus
die ook vorig jaar ongeveer vol zat. Houdt de informatie goed bij, zodat u tijdig jezelf opgeeft.

Op vrijdag 9 februari
is er weer de carnavalsbingo, met gebruikelijk vele te winnen prijzen. Kortom veel activiteiten de
komende periode.
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Bestuur:
Voorzitter
Vice voorzitter
Secretaris
Penningm.
2e secretaris
2e penningm.
Leden:

Dhr. B. de Graauw
Mw. W. Hooymayers
Dhr H. van Zon
Dhr. K. Koster
Dhr. J. van Hooren
Mw. C. de Bruyn
Mw. J. van Riel
Dhr. C. Bink
Mw. I. Ruygt

Onze ouderenadviseurs
Mw. C de Bruyn
tel: 313078
Dhr. B. de Graauw
tel 312494
Dhr. K. Koster
tel: 315150

Onze belastingpapieren invullers
Dhr. B. de Graauw
tel: 312494
Mw. C de Bruyn
tel: 313078
Cliëntondersteuning WMO
Dhr. K. Koster
tel: 315150

Onze organisatie

Hof van Polanen 14
Chopinlaan 2
Leeuwerik 45
Poolsestraat 55
Geelgors 2a
de Roonlaan 23
Burgm. Couwenbergstraat 18
van Duvenvoordestraat 25
Chopinlaan 1

tel:
tel:
tel:
tel:
tel:
tel:
tel:
tel:
tel:

312494
202002
06-53937206
315150
311629
313078
311505
312901
312000

email: cissydebruyn@wxs.nl
email: bertdegraauw46@gmail.com
email: kbokoster01@home.nl
email: bertdegraauw46@gmail.com
email: cissydebruyn@wxs.nl
email: kbokoster01@home.nl

Onze activiteitencommissie:
Mw. W. Hooymayers Chopinlaan 2
Mw. J. van Riel
Burgm. Couwenbergstraat 18
Dhr H. van Zon
Leeuwerik 45
Dhr. C. Bink
van Duvenvoordestraat 25
Mw. D. de Graauw
Hof van Polanen 14

tel: 202002
voorzitter
tel: 311505
tel: 06-53937206 secretaris: harrie.vanzon@ziggo.nl
tel: 312901
tel: 312494

Formulierenbrigade
Tel. 06 - 39 000 435
Spreekuur iedere donderdag van 13.00 - 14.00 uur in Den Bolder.
Wij(k)diensten Waspik
Tel. 06 - 538 77 623
Spreekuur iedere woensdag van 10.00 - 12.00 uur in Den Bolder
Spreekuur iedere donderdag van 13.00 - 15.00 uur in Den Bolder
Contact Casade:
W.Hooymayers:
C. de Bruyn :

tel: 06-12916937
tel: 06-20632983

Coördinatie tafeltje dekje: Mw. A. De Bont tel: 0416-311860
Onze vaste activiteiten:
Maandagmiddag
Sjoelen in ’t Schooltje
Maandagmiddag
Koor Zang en Vriendschap
Dinsdagmorgen
Fitness in centr. fysiotherapie
Dinsdagmiddag
Schilderen in Den Bolder
Woensdagmorgen
Countrydansen in Den Bolder
Woensdagmiddag
Koersbal in 't Schooltje
Donderdagmorgen
Meer bewegen in Den Bolder
Donderdagmiddag
Jeu de Boules
Rikken en jokeren
Fietsen
Samen wekelijks fietsen

Informatie Mw. R. Lodewijks tel: 312673
Informatie Dhr. P. Heijmans
tel: 311787
Informatie Dhr. C. Bink
tel: 312901
Informatie Mw. Van Gils
tel: 313498
Informatie Mw. C. Gennesen tel: 312511
Informatie Mw. J. Verschure tel: 311592
Informatie Mw. R. van Riel
tel: 311505
Informatie Dhr. H. van Zon
tel: 06-53937206
Info: Theo Rekkers: 312630 of 06-10697340
Informatie Mw. J. Smits
tel: 312184

