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Informatieblad van de Seniorenvereniging KBO Aarle-Rixtel - februari 2018 
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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 

 

WOENSDAG  7  MAART 2018  IN  “DE  DREEF” 
 

De vergadering begint om 14.00 uur. De zaal gaat open om 13.30 uur. 
Uw aanwezigheid wordt zeer op prijs gesteld. 

Agenda en notulen zijn als bijlage aan deze Seniorenwijzer toegevoegd. 

 
Mocht u verhinderd zijn, dan graag even afmelden bij Bea van den Berk ,Tel.: 383673 of   

e-mail:  vandenberkbea@gmail.com 

Met vriendelijke groet, 
John Pezie, secretaris 
 

LEDENPAS 

(Antonet Hendriks) 

De ledenpas van KBO-Brabant met vermelding van 2015/2016/2017 blijft tot het najaar van 2018 

geldig.  

Het plan was om deze passen in februari te vervangen voor nieuwe passen, maar door het Algemeen 

Bestuur van KBO Brabant is besloten dat de ledenpassen een ander uiterlijk zullen krijgen en wel hard 

plastic passen (bankpas kwaliteit) en een andere geldigheidsduur.  

Daarom dient de Algemene Vergadering van 28 juni 2018 een besluit te nemen over de  

geldigheidsduur van de ledenpassen. Dit betekent dat daarna voor alle KBO-leden nieuwe passen 

gemaakt kunnen worden. Dat worden dus hard plastic passen, die duurzamer zijn dan de huidige. 

De verwachting is dat alle leden in september 2018 de vernieuwde pas zullen ontvangen. 
 

                              (foto boven: Marianne Kerkhof, presentatrice van de nieuwjaarsbijeenkomst) 
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KBO WANDELING “RONDOM BROUWHUIS” - 16 KM. 

De wandeling op donderdag 15 februari 2018 is vanuit Brouwhuis. 

 

Samenkomst op het kerkplein 9.15 uur. Kosten voor het meerijden € 2,00 p.p. 

Het historische Bruheze was een gehucht, bestaande uit enkele boerderijen aan de tegenwoordige 

Bruhezerweg. Later werden ook de omliggende gehuchten tot Brouwhuis gerekend. Dit 'grote 

Brouwhuis' was verdeeld over de heerlijkheden, parochies en latere gemeenten Bakel en Vlierden. 

Tussen 1926 en 1967 behoorde het Vlierdense deel tot de gemeente Deurne. 

In het Vlierdens gedeelte lag in de middeleeuwen het slotje Bruheze. Volgens een legende 

schonk Maria van Brabant dit slotje aan een hoveling, Justus van Horne, toen deze trouwde met de 

hofdame Catharina van Benthem. De nakomelingen van Justus noemden zich daarna 'van Bruheze'. 

In hoeverre deze legende waar is, is niet duidelijk, maar de afstamming van de Van Bruhezes uit de 

Van Hornes is wel waarschijnlijk. Ze ontwikkelden zich tot een bekend laatmiddeleeuws 

riddergeslacht. In de loop der eeuwen verbasterde de naam ‘Bruheze’ tot ‘Brouwhuis’ (in het 

dialect Brouwes), een naam die in 1830 officieel werd toen deze als zodanig in de kadasterkaart werd 

opgenomen. 

Vanaf de jaren 80 van de 20e eeuw kwam woningbouw en ontwikkeling 

van bedrijventerreinen op gang. De verlegging van de Zuid-

Willemsvaart en de aanleg van de Rochadeweg waren onderdelen van 

dit plan. De dorpskom werd ingepast in de nieuwe woonwijk. Diverse 

verderaf gelegen gehuchten, zoals de Achterste Beersdonk, werden 

tussen 1995 en 2004 afgebroken om plaats te maken voor bedrijventerreinen. Andere, zoals Peeleik, 

werden in de bestaande bebouwing ingepast. 

Het is vooral voor de actieve senioren, die goed kunnen wandelen, we lopen met een gemiddelde 

tussen de 5 en 6 km/u. Denk aan goede wandelschoenen want we wandelen door natuurgebieden en 

afhankelijk van het weer kan het drassig en/of nat zijn. Het is verstandig om drinken en een 

lunchpakket mee te nemen voor onderweg. 

Het meelopen is voor iedereen op eigen risico. 

Aanmelden kan tot uiterlijk dinsdagavond 13 februari 2018, via e-mail : 

kbowandelen@gmail.com 

 
 
 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Bruheze
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bakel
https://nl.wikipedia.org/wiki/Vlierden
https://nl.wikipedia.org/wiki/1926
https://nl.wikipedia.org/wiki/1967
https://nl.wikipedia.org/wiki/Deurne_(gemeente)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Maria_van_Brabant_(-1260)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Zuid-Willemsvaart
https://nl.wikipedia.org/wiki/Zuid-Willemsvaart
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Rochadeweg&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/wiki/Achterste_Beersdonk
https://nl.wikipedia.org/wiki/1995
https://nl.wikipedia.org/wiki/2004
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bedrijventerrein
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Peeleik&action=edit&redlink=1
mailto:kbowandelen@gmail.com
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VERSLAG KCK IN NOVEMBER NAAR HET NATIONALE VEETEELT MUSEUM 
IN BEERS. 

(Annie Vogels) 

Dit keer ging onze aandacht vooral naar de C van 

Cultuur, de K van Kunst komt dan weer de 

volgende maand aan bod. We werden in het 

museum ontvangen door de heer Paul Rambags: 

boerenzoon, zoon van paardenfokker,  

ex-dierenarts, wereldreiziger en nu een van de 

vrijwilligers in het museum. Onder het genot van 

koffie met koek, gaf hij, met veel kennis, grapjes 

en goede herinneringen, uitleg hoe de veeteelt 

zich in ons land ontwikkelde.  

Het museumgebouw was van oorsprong een  

KI-station. De KI-vereniging  Land van Cuijk werd 

in 1949 opgericht. In onze regio fokten men in die tijd 

voornamelijk de roodbonte Maas-Rijn-IJssel koeien. Een vee-

ras dat werd gehouden voor zowel melk- als vleesproductie. 

Langzaamaan kwam in de loop der tijd verandering in het 

productieproces naar specialisatie: of melkrunderen of 

vleesrunderen, waardoor de M-R-IJ-koeien (Maas-Rijn-IJsel) 

steeds meer terrein verloren. En uiteraard verdween ook het 

gemengde bedrijf: de boeren gingen zich specialiseren in 

runderen, paarden, geiten, schapen of kippen. Bovendien 

werd de hygiënische zorg voor het vee heel belangrijk om 

veeziekten te voorkomen. De bevruchting van koeien en 

varkens veranderden. Men ging niet meer naar de stier- of beerhouder maar een inseminator van de 

KI, bekend van zijn mooie rode Jawa, kwam de dieren kunstmatig bevruchten. Deze ging op den duur 

ook weer uit het straatbeeld verdwijnen, de boeren leerden het trucje zelf en verzorgden de 

kunstmatige bevruchting. Een wandeling door het museum laat ons gebruikte technieken en 

apparaten zien. Een kleine greep uit vele gevarieerde en 

bijzondere voorwerpen. Broedkastje op cokes gestookt 

om eieren uit te broeden. Leerboek varken, 

koeienhorens met stamboeknummers, driepoot, ulster 

en weegemmer voor controle voor melkgift. Kunstkoeien 

en kunstscheden, stressgevoeligheids-apparatuur om 

stress bij varken te testen. Een copy van de microscoop 

van Antoni van Leeuwenhoek en duizenden dingen meer.  

Opnieuw een leuke, bijzondere uitstap met onze KCK.    

 

(foto boven: Annie Vogels, Ton v.d. Kam, Annie Plettenberg, Mariëtte Brouwers, Loek Bijsterveld 

en Paul Rambags) 
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VERSLAG GESLAAGDE NIEUWJAARSVIERING EN FELICITATIES AAN 

AMUSEMENTSGROEP 

De nieuwjaarsviering begon met het uitdelen van een glaasje prosecco of iets anders naar wens. 

De zaal was gezellig gevuld met ruim 170 leden, die er zin in hadden. 

Ton Schepers opende met een nieuwjaarswens namens het bestuur en een beschouwing over de 

huidige huisvesting. Daarna kondigde hij het optreden aan van onze amusementsgroep, ook wel  

play backgroep genoemd. Zij hadden de afgelopen weken flink geoefend en brachten tot ieders 

verbazing een uur voor- en een uur na de pauze een totaal nieuw programma op het toneel met leuke 

nostalgische muziek en gezellige sketches. Wat een talent ! 

Het veelvuldig applaus na ieder nummer gaf wel aan hoeveel waardering er was bij het publiek. 

De verschillende onderdelen werden leuk aan elkaar gepraat en de geluids- en lichtbegeleiding speelden 

nagenoeg naadloos in op de voorstelling. 

Tijdens de pauze kreeg iedereen een consumptie en een paar snacks aangeboden. 

Onze dank gaat uit naar de vrijwilligsters die weer enorm hun best gedaan hebben bij het uitserveren.  

Na het optreden werden alle deelnemers en ondersteuners bedankt en sloot John Pezie deze middag. 

Tot groot genoegen kunnen we melden dat de amusementsgroep haar 10-jarig jubileum viert. 

Al die jaren hebben ze ons vermaakt, waarvoor we ze zeer erkentelijk zijn en bieden namens alle leden 

onze felicitaties aan. 

 

 

 

 



 

5 
 

 

 

 

VERSLAG EXCURSIE NAAR DE KLUIS IN BOEKEL OP 24-1-2018 

(Jan van Doren) 

Er waren maar liefst 29 aanmeldingen voor deze excursie. Door, onder andere ziekte, vertrokken we 

echter met maar 24 personen naar Boekel. We werden hartelijk ontvangen door twee dames die ons 

de trap opstuurden voor een kopje thee of koffie met een Boekelse Broeder er bij.  

Deze Boekelse Broeder bleek een soort vlaai te zijn met een lekkere vulling van pruimen. 

Anders dan bij de meeste excursies werd het een middag waarop weinig te zien was maar des te 

meer te beluisteren. Zo werd verteld over het ontstaan van de kluis dat begonnen is in 1722 door het 

initiatief van een aantal broeders onder bezielende leiding van Daniël de Brouwer. Aanvankelijk 

hebben die broeders daar hoofdzakelijk voor zichzelf gezorgd door landbouw, een beetje veeteelt 

misschien en natuurlijk een bierbrouwerij. Onder invloed van mgr. Zwijssen kregen de broeders de 

zorg over priesters, die hun taak niet meer uit konden of mochten uitvoeren door bijvoorbeeld 

drankproblemen of een burn out. Later werden ook “burger” patiënten aangenomen hoewel deze , 

op last van Zwijssen, beslist apart van de geestelijken, verzorgd moesten worden. Dat het er niet 

zachtzinnig aan toe ging in die tijden werd duidelijk door de verhalen van de dames. Met kettingen 

aan polsen en enkels of dwangbuizen en isoleercellen meende men verbetering in de 

geestestoestand van de, uitsluitend mannelijke, patiënten te bewerkstelligen. Andere inzichten 

hebben in de loop der jaren gelukkig voor veel veranderingen, lees verbeteringen, gezorgd. Het 

woord krankzinnig zegt eigenlijk al voldoende.  Waarbij krank staat voor ziek en zinnig staat voor 

geestelijk. De geestesziekte is volledig aanvaard als een ziekte die wel degelijk behandeld kan 

worden. De excursie ging hoofdzakelijk over hoe het vroeger geweest is en hoe verbeteringen en 

inzichten in de loop der jaren hebben plaats gevonden. Het is duidelijk dat huidige patiënten veel 

meer vrijheid hebben en ook zo veel mogelijk nuttige en zinvolle tijdsbesteding. Er worden daar geen 

patiënten met dementie opgenomen  maar als iemand tijdens zijn behandeling daar dement zou 

worden blijft betreffende persoon daar wel in behandeling. 

Een van onze vrouwelijke gidsen bleek een bloedverwant te zijn van de familie Fritsen van Petit en 

Fritsen. Trots vertelde ze dan ook dat een van de eerste door Petit en Fritsen gegoten klokjes in het 

bezit is van de Kluis en een mooie plaats heeft gekregen in een klokkentorentje op het terrein naast 

het gebouw. We kunnen hier, gezien het onderwerp van de excursie, moeilijk over een gezellige 

middag spreken maar interessant was het zeker en het woord gekkenhuis mogen ze, wat mij betreft, 

uit het woordenboek weglaten. 
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             KBO BILJARTEN OP VRIJDAGOCHTEND                 
 

Door het succes van het KBO-biljarten op woensdagochtend is er met ingang van 1 februari ook de 

mogelijkheid een balletje te stoten op vrijdagochtend. Is je belangstelling gewekt, kom dan eens 

vrijblijvend kijken op woensdag- of vrijdagochtend. Aan deze KBO-activiteit zijn geen extra kosten 

verbonden, uiteraard moet wel de genuttigde koffie of fris bij de beheerder worden afgerekend.  

We zijn allen geen professionals, dus met een gemiddelde tegen de 1,0 kun je al heel  aardig 

meekomen en bij 1½ behoor je bij de top. We spelen niet mee in competities of iets dergelijks, daar 

het uitsluitend ons doel is om een uurtje ontspannen te biljarten bij een kopje koffie/thee, zonder 

verdere verplichtingen. Ook als je niet elke week wil komen dan is dat geen enkel probleem, het is 

dus als het ware een vrije-inloop-biljart ochtend.  

Als er nog vragen zijn: Huub Giesen, telefoon:  0492  381703, e-mail: h-giesen@hotmail.com 

 
 

ALZHEIMER CAFÉ HELMOND 
 

Zorginstelling Alphonsus, Hoofdstraat 176, Mierlo-Hout-Helmond, tegenover de kerk. 

Aanvangstijd:   19.30 uur. Informatie LEVgroep: 0492-59 89 89 (tijdens kantooruren). 

                            Contactpersoon: Lies van Houtem. 

15 februari        Omgang met onbegrepen gedrag 
                            Gast: een deskundige. 
Het programma start om 19.30 uur en eindigt om 21.00 uur. De toegang  en het eerste kopje koffie is 

gratis, voor de overige consumpties wordt een bijdrage gevraagd. 

 

AKTIVITEITEN 2018    
 

Donderdagmorgen 15 februari  Wandeling rondom Brouwhuis 

                                                                               Samenkomst 9.15 uur kerkplein. 

                                                                               Kosten voor het meerijden € 2,00 p.p.  

Woensdagmiddag   7 maart  Jaarvergadering in De Dreef aanvang 14.00 uur. 

                                                                              Zaal open 13.30 uur. 

Vrijdag     9 maart  NL-doet 2018 

Dinsdag   vanaf 13 maart  Begin fietsseizoen, iedere dinsdagmiddag, 

                                                                              vertrek 13.30 uur vanaf Mariëngaarde aan de  

                                                                               Bosscheweg. 
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DIVERSE GEGEVENS EN (MAIL)ADRESSEN 

- Redactie: Tonnie Verschuuren, De Vinken 15, 5735 EM Aarle-Rixtel, tel.: 0492-382151  

- Inleveren kopij:  De Vinken 15  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: elsvanwetten@gmail.com 

- Secretariaat: John Pezie, Phaffstraat 19, 5735 CM Aarle-Rixtel, tel. 0492-382239,  

  e-mail:john.pezie@gmail.com 

- Beheer- en agenda Pastorie en KBO ruimte ‘De Dreef’: John Pezie, Phaffstraat 19, 5735 CM          

- Penningmeester: Peter Groenendaal, Koudemaas 16, 5735 CW Aarle-Rixtel. tel.: 0492-382156. 

   e-mail: pgroenendaal@upcmail.nl 

   Bankrekening:  Rabobank  Aarle-Rixtel,  rekening nummer IBAN NL22 RABO 0101 4119 95  

   t.n.v. Seniorenvereniging KBO Aarle-Rixtel.     

 - Ledenadministratie: Antonet Hendriks, Piushof 4, 5735 PM  Aarle-Rixtel, tel.0492- 382188 

   e-mail:  antonet.hendriks@kpnmail.nl  

 - Dagelijks beheer Pastorie Joke en Jan van Doren, Schoolstraat 10, tel.: 0492-381780  

   e-mail:  janenjokevandoren@outlook.com 

 - Ziekmeldingen:  Mia Rooijakkers, Het Patronaat 1,  5735 DZ Aarle-Rixtel,  tel.: 0492- 381702.  

 

NIEUWE LEDEN:  

Peter en Franka Raaijmakers-Slaats, Van Roijstraat 5 

Hans en Wilna Kuypers-Strijbosch, Heindertweg 129 

Bertus en Riet Hagelaar-van Bree, Barthold van Heesselstraat 9 

VERHUISD:  
Piet Wulms, Zeppelinstraat 86 Helmond naar Ameidepark 410 Helmond 

Editie  Verschijningsdatum:  Editie:  Verschijningsdatum 

1  8 januari   8  6 augustus 

2  5 februari   9  3 september 

3  5 maart   10  1 oktober 

4  9 april    11  5 november 

5  7 mei    12  3 december 

6/7  11 juni 

 

Op deze data zal het magazine ONS bezorgd worden bij de afdeling. In de loop van de week wordt 

het blad met de seniorenwijzer bij u bezorgd. 

 

mailto:swkbo.aarle.rixtel@gmail.com
http://www.kbo-aarle-rixtel.nl/
mailto:willemhuf@gmail.com
mailto:pgroenendaal@upcmail.nl
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                ACTIVITEITEN  EN  ALGEMENE INFORMATIE 

 

Activiteit  Opmerkingen     Contactpersonen    Telefoon   

1. Bridge  Pastorie. Iedere maandagmiddag     13.30 uur Jeanne Kemme           381781 
                                               Ook in de zomermaanden        
2. Koersballen  De Dreef. Iedere maandagmiddag      14.00 uur Mieke van Dommelen  382387     
                                       en Jo Zomers           383407 
3. Gymnastiek  De Dreef. Iedere maandagmiddag      13.30 uur Tonnie Verleisdonk       382073                                              
4. Beeldhouwen  Pastorie. Iedere dinsdagmorgen       09.30 uur Huub Giessen                 381703 
5. Yoga   De Dreef. Iedere dinsdagmiddag         13.30 uur Nelly Sanders           523391  
6. Yoga   De Dreef. Iedere donderdagmorgen   09.00 uur Riet Biemans           382218 
7. KCK   Pastorie: 1

e
 dinsdag van de maand                                Huub Giesen                  381703 

                         Vertrek op afspraak.              
8. Fietsen  Elke dinsdagmiddag    Jan Janssen                     381775 
   (zomerperiode)  Vertrek vanaf de Kapel, Bosscheweg  13.30 uur 
9.Computerinloop    De Dreef. Iedere maandag- en      13.30 uur email:  kbolokaal1@gmail.com                         
                                               vrijdagmiddag. Hulp en advies betreffende uw          Rinus Nooijen          386116        

                                        PC, tablet, laptop, telefoon, computerprogramma’s, 
Linux, Instructies, foto-bewerken  en verwante zaken.             
Vragenbeantwoording 

10. Dansen                 De ‘Couwenbergh’ 3
e
 dinsdag van de    

   maand september t/m april       20.00 uur Piet Leijten           514193 
11. Prijskaarten  Pastorie. Iedere woensdagmiddag  
                                               Vanaf 9 september.      13.30 uur Frans Verschuuren  0492-536919 
                                  Niet in juni t/m augustus 
12. Quilten  De Dreef. Woensdagmiddag 2x per    13.30 uur  Joukje Pezie           382239  
                  maand, volgens schema tot eind mei.  
13. Biljarten  De Dreef. Iedere woensdag- en  
                                               morgen           09.30 uur Huub Giesen           381703 
14  Excursies  Pastorie. Woensdagmiddag om de maand.   Tonnie Gijsbers           382412                       
                                 Voor programma: zie seniorenwijzer 
15. Inloop/Handwerken Pastorie. Iedere donderdagmorgen     09.30 uur Mien Aarts           381765         
16. Kienen  Pastorie. 1

e
 en 3

e
 donderdagmiddag   14.00 uur Dina Loomans           777155 

17. Wandelen (lang)  Kerkplein. 3
e
 donderdag van de maand.   Willem Hendriks en      382188  

                                               16 km                       09.15 uur Pieter van Doorn           382210 
18. Wandelen(kort)8 km. Pastorie. 1

e
 donderdag van de maand  09.30 uur Henk van Beek           381851 

19.  Kaarten                Pastorie. Iedere vrijdagmiddag 
                  Vanaf 11 sept., m.u.v. juni/juli/aug.      13.30 uur Frans Verschuuren  0492-536919        
20. Ontspanningsgroep Deelname is beperkt    Jo Zomers           383407 
21. Schilderen/tekenen Pastorie. Iedere even week            09.30 uur Anne v.d. Ven  0651181721         
22. Bridgecursus  Pastorie. Elke dinsdagmorgen        09.30 uur  Ger Peeters           381961 
                                                                                                                                              Toon Relou            386133     
        

  - Inleveren van kopij voor de volgende Seniorenwijzer graag voor  26 februari 2018 -   


