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NIEUWS VAN DE EVENEMENTENCOMMISSIE  FOTO-PUZZEL-WANDELTOCHT 
 

Op dinsdag 10 april organiseren wij voor alle KBO-leden een gezellige, sportieve foto-puzzel-

wandeltocht door Aarle-Rixtel. Aan de hand van foto’s loopt u een route van ongeveer 5 km, waarbij 

onderweg opdrachten uitgevoerd dienen te worden en vragen moeten worden beantwoord. 

We komen om 13.00 uur bijeen Bij van Dijk in de Dorpsstraat, waar voor iedereen  een kopje 

koffie/thee met iets lekkers klaarstaat. Rond 13.30 uur gaat de eerste groep van start en met een 

tussenpoos van ongeveer 5 minuten volgen de andere groepen.  

Na terugkomst Bij van Dijk krijgt u een consumptie aangeboden en dient u zich nog te buigen over 

enkele moeilijke “Aarlese” vragen. Rond 16.30 uur verwachten we de prijsuitreiking. 

Wij vragen voor deze middag een eigen bijdrage van € 2,50. 

U kunt zich aanmelden voor deze gezellige middag per e-mail bij:  pgroenendaal@upcmail.nl;  

U dient dan het verschuldigde bedrag van € 2,50 over te maken naar rekeningnummer:  

NL22 RABO 0101 411 995 t.n.v. Seniorenvereniging KBO Aarle-Rixtel met vermelding   

“foto-puzzel-wandeltocht”.  Uw inschrijving geldt pas als het bedrag op onze rekening staat. 

U kunt ook het antwoordstrookje (zie pagina 11) samen met € 2,50 bezorgen bij: 

Peter Groenendaal Koudemaas 16 

Maria Hagelaar Het Klavier 4 

Ad Verleg                                Baroniestraat 2 

Jacobine Wouters Broekelingstraat 18 

Inschrijvingen en betalingen dienen vóór 30 maart a.s. in ons bezit te zijn.( Zie pagina 9.) 

De evenementencommissie. 

 

SEIZOENSSLUITING 
 

Op 31 mei is het weer tijd voor onze seizoenssluiting. Wij zijn bezig om hier weer een gezellige 

middag van te maken. Reserveer deze datum alvast in jullie agenda’s.  

Meer informatie volgt te zijner tijd.  

                                                           (foto boven: De dames Leentje, Jaan, Francien en Hanneke) 
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LIEDERENTAFEL 

 

Na flink wat teleurstellingen van afgelopen tijd, zijn we er ondanks alles toch 

in geslaagd om met liederentafel “ ‘t ZONNETJE” onder begeleiding van orkest 

“SUNSHINE” een doorstart te maken, slechts op loopafstand van “ZONNETIJ”. 

De bedoeling is dat we gaan starten op VRIJDAG 30 MAART  in  

Café - Zaal “Bij van DijK” Dorpstraat 18,  5735 ED in Aarle-Rixtel. 

De gastheer en mevrouw zijn: John en Jolanda van de Leest-van Dijk.  

De voorwaarden zijn praktisch gelijk aan die van ZONNETIJ.  

De ambiance is perfect voor het houden van een liederentafel.  

Bijzonderheden komen later. 

Groetjes, Frans 

 

EDUCATIEVE EN ONTSPANNENDE INFORMATIEMIDDAG VOOR SENIOREN 

(Bea v.d.Berk)  

Op woensdag 4 april  a.s. organiseert Seniorenvereniging KBO Aarle-Rixtel, in samenwerking met 

Vierbinden, om 13.30 een bijeenkomst over de wirwar van voorzieningen, regels en mogelijkheden 

op het gebied van zorg, welzijn en wonen, waar senioren, maar ook anderen, gebruik van kunnen 

maken. Deze bijeenkomst vindt plaats in De Dreef in Aarle-Rixtel. Op een ontspannende wijze zal de 

Ouderenwerker van Laarbeek, Henrie Bouwmans, informatie geven over de mogelijkheden waar 

senioren gebruik van kunnen maken. De presentatie is op een interactieve manier en er zijn leuke 

prijzen te winnen! 

De bijeenkomst is gratis toegankelijk voor alle senioren van Laarbeek. Dus wilt u beter de weg weten 

in de wirwar van voorzieningen of wilt u gewoon deelnemen aan een ontspannende 

informatiemiddag, dan bent u van harte welkom op 4 april om 13.30 in De Dreef. 

In verband met de organisatie wel graag vóór 31 maart even aanmelden bij Maria Hagelaar:  

bij voorkeur per e-mail: m.hagelaar@hotmail.com of telefoon 0492 – 383293.        

                                                         (zie strookje pagina 11) 

NIEUWS  WERKGROEP EXCURSIE 

(Theo de Jong ) 

De volgende excursie op woensdag  28 maart  is naar Imkerij de Walhut  in Nederwetten. 

Bijen zijn bij ons bekend om de honing, ze leven in volkeren, elk volk heeft een koningin en heeft 

vrouwtjes en mannetjes werkbijen, honing wordt voor allerlei  producten gebruikt en is zeer gezond. 

Fruittelers en groentetelers hebben bijen nodig voor de bestuiving van hun bomen en planten, 

kortom bijen zijn zeer nuttig. Op deze excursie wordt alles verteld over bijen en de verwerking tot 

honing, die hier ook te koop is. 

Ook belangstelling voor deze interessante excursie? 

Inschrijven kan op maandag 19 maart van 10.30 uur tot 11.30 uur in de pastorie, de kosten zijn  

€ 6.00 entree en € 1.50 voor vervoer totaal € 7.50 bij inschrijven te voldoen. 
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KBO WANDELING “DE STIPPELBERG”, 17 KM 

De wandeling is op donderdag 15 maart 2018 vanaf natuurpoort Nederheide in Milheeze. 

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

De Stippelberg is een van de mooiste natuurgebieden van de Peel met een oppervlakte van maar 

liefst 1000 hectare. Naast schitterende uitgestrekte bossen vind je hier een variatie aan poelen, 

zandverstuivingen, heide en statige lanen. In dit gebied broeden wel tachtig vogelsoorten en ook 

Schotse hooglanders, eekhoorns, reeën, hazen en vossen vinden hier hun thuis. Dit grote 

natuurgebied in het oosten van Brabant heeft twee gezichten. In het natte oostelijke deel vind je een 

gemengd bos met de uitstraling van een landgoed: met een landhuis met statige lanen en 

rododendron struiken. In het westen ligt een dennenbos met talloze heuveltjes op de 

Milheezerbreuklijn. De omvang van de Stippelberg imponeert. Het gebied beslaat ongeveer 1.000 

hectare; dat is bijna 1.500 voetbalvelden groot! 

In het oostelijk deel van de Stippelberg vindt je de fraaie lanen 

die horen bij het landhuis. Rondom de villa in Engelse stijl loop je 

langs rododendrons, krentenboompjes en andere bloemrijke 

struiken, die neergezet zijn om het landgoed op te fleuren. Ga je 

dieper het gebied in, dan sta je ineens aan de rand van het bos. 

Daar zie je een landschap, zoals de Peel er ooit uitzag, met heide 

en solitaire vliegdennen.  In het westelijke deel van natuurgebied 

de Stippelberg loop je door een heel ander landschap. Je loopt door een dennenbos en over de 

stippels in het landschap. Die talloze stippels zijn stuifduinen die ontstonden door zandverstuivingen. 

In het vroegere open gebied had de wind vat op het zand, dat meegevoerd werd tot het door planten 

en struiken tegen werd gehouden. De Stippelberg dankt haar naam aan deze heuveltjes ook wel 

stippels genoemd. Geniet van het uitgebreide en gevarieerde landschap. De kans bestaat dat je 

allerlei dieren en planten tegenkomt, zoals een van de vele spechten of reeën. Eind negentiende 

eeuw overheerste de heide nog in het natuurgebied. Maar tussen 1893 en 1935 zette de 

Heidemaatschappij het gebied naar zijn hand voor bosaanplant voor de mijnbouw. Douglasspar en 

Japanse lariks verrezen, waar ooit dophei en brem groeiden. 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 maart 2018, via e-mail : 

kbowandelen@gmail.com 
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BEGIN FIETSSEIZOEN 

(Wilma van Beek) 
 

Beste leden, 

13 Maart is het zover. We gaan weer fietsen en we vertrekken weer om 13.30 uur bij het kapelletje.  

Wij hopen dat iedereen er  weer zin in heeft. De laatste weken is het weinig fietsweer geweest i.v.m. 

de kou. Het komt goed. De fietsdagen zijn op 12 juni en 7 augustus.   

Wij zien jullie op 13 maart met mooi weer. 

Het fietsgroepje. 

  

TAFELTENNISSEN 

Op vrijdagmorgen is er altijd een groep senioren die tafeltennissen in de Jan van Rixtelstraat. 

Misschien zijn er nog leden die het willen proberen.  

Wij beginnen om 9.00 uur tot ongeveer 11.30 uur. Loop eens een keer binnen kijk en drink een kop 

koffie.  

 

VERSLAG AAUWFIEPENBAL DINSDAG 6 FEBRUARI  

(Ria Bekkers.) 

Het was weer gezellig druk tijdens het jaarlijkse Aauwfiepenbal 

van de KBO. Ruim 30 leden waren aanwezig, allemaal mooi 

verkleed. Jammer dat Tiny en Thea van de Ven wegens ziekte van 

Tiny verstek moesten laten gaan maar wij wensen hen een 

spoedig herstel. Piet zat alweer klaar om de muziek te verzorgen, 

zodat de beentjes van de vloer konden. Er waren weer veel 

optredens van onze eigen leden, dus volop vermaak, dit tot 

vreugde van de andere bezoekers van De Couwenbergh. 

Regelmatig werden we voorzien van lekkere hapjes die de dorst 

stimuleerden en de stemming er steeds beter in kwam. Het was 

even spannend toen het tijd was voor de prijsuitreiking. De eerste aauwfiepen waren  voor Berthilde 

en Fia, die er prachtig uitzagen (zie foto), de tweede prijs was voor Robin Hood en zijn bruid, 

geweldig dat deze twee mensen ieder jaar de moeite nemen om er zo leuk mogelijk uit te zien en de 

derde fiep was voor Marijke Leenders, mooi uitgedost als lelijke heks. Henk van Beek was door de 

sfeer zo bevangen dat hij spontaan nog enkele mooie liederen ten gehore bracht. Later als normaal 

kwam er een eind aan deze gezellige en leuke avond. Jammer dat het bestuur niet even een kijkje 

kwam nemen. 
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VERSLAG EXCURSIE NAAR DE ARTEX OP 31 JANUARI 

(Jan van Doren) 
 

Een buitenkansje dat was het zeker. Waar bij Artex normaal geen excursies plaatsvinden werd 

eenmalig een uitzondering gemaakt voor de KBO. Er was zo veel belangstelling dat, middels loting 

bepaald moest worden wie er aan deel kon nemen. Gelukkig bestaat er een grote kans dat de  

overige, niet ingelote, belangstellenden de kans krijgen aan een excursie bij het textielfabriek 

Raymakers in Helmond deel te nemen. Artex bestaat inmiddels al 60 jaar en maakt sinds 1990 deel 

uit van het beursgenoteerde Hunter Douglas. Met 200 werknemers is Artex ook de grootste 

werkgever van Aarle-Rixtel en misschien ook wel van Laarbeek . 

Artex produceert gordijn- en meubelstoffen van de merken Artelux, De Ploeg, Kendix, Loft 79 en Your 

Edition. De stoffen worden geleverd aan de detailhandel waarbij men moet denken aan 

woninginrichters, gordijnspeciaalzaken, meubelzaken, interieurarchitecten en meubelfabrikanten. 

Bovendien vervaardigt  Artex voor andere Hunter Douglas bedrijven de textiel voor de 

zonweringsproducten: rolgordijnen, verticale lamellen, vouwgordijnen en plissé. 

Na een hartelijke ontvangst met koffie of thee en iets lekkers er bij  kregen we uitleg over het bedrijf, 

de doelstellingen, kwaliteitsbewaking, investeringen en ontwikkelingen. 

Daarna volgde de rondleiding die op deskundige en plezierige manier gebeurde onder leiding van 

Anja. De blauwe paden volgend kwamen we allereerst bij twee enorme textielprinters in vol bedrijf. 

Qua principe wel vergelijkbaar met onze huisprinter maar dan met een printbreedte van 3 meter en 

cartridges met een inhoud van 3 liter. Deze machines behoeven nauwelijks toezicht en draaien  

‘s nachts dan ook, zonder toezicht, gewoon door. Vervolgens gingen we naar de weverij waar enige 

getouwen in een razend tempo bezig waren om doek te weven.  Het principe van het weven is niet 

veranderd maar de techniek heeft erg veel vooruitgang geboekt ten goede van efficiency en kwaliteit. 

Het instellen van deze machines vergt overigens wel enige dagen, hetgeen begrijpelijk is als je de 

veelheid aan garens en onderdelen ziet. Na een eerste meter geweven te hebben wordt het 

betreffende stuk uitgebreid getest in het laboratorium waarna, na goedkeuring, het getouw in 

werking gesteld wordt voor de volledige productie. Heel interessant en mooi om te zien, maar er 

kwam nog veel meer. We kwamen in de afdeling waar middels drukmachines mooie patronen op de 

doeken geperst worden. Het doek zit op grote ronde buissjablonen gewikkeld en de verf wordt door 

minuscule openingen in de sjablonen naar buiten en dus op het doek geperst. Dit proces is, in 

tegenstelling tot de printers, alleen geschikt voor grotere series van bijvoorbeeld 500 strekkende 

meter. Het vergt dure steltijden vanwege de nauwkeurige aansluiting van de patronen maar het 

voordeel is een mooiere, vollere of diepere kwaliteit. Ook waren we even in de verfkeuken waar de 

drukpasta, die gebruikt wordt om door de sjablonen gedrukt te worden, samengesteld wordt en 

opgeslagen in de bekende blauwe tonnen die ook gebruikt worden in volkstuinen om regenwater op 

te vangen. Alvorens de stoffen bedrukt worden moeten ze echter eerst door de enorme 

wasmachines om er zeker van te zijn dat de stof schoon is en eventuele spanningen er uit zijn.  
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Ook zagen we nog een machine in werking waarbij de stof vanaf een rol  doorgevoerd wordt en waar 

ook weer verfpasta in de stof geperst wordt om er aan de andere zijde van de machine in een egale 

kleur weer uit te komen  en weer  opgerold wordt. Verderop door een droogmachine waar ook weer 

de stof vanaf een rol de machine in gaat en aan de andere zijde, gedroogd, weer opgerold wordt. 

Weer een andere machine volgens het principe van boter op brood smeren. Hierbij staat echter het “mes” stil 

en beweegt het doek onder het smerende mes door. Deze stof is dan geschikt voor rolgordijnen of plissé. Heel 

iets anders zagen we in een soort winkel waar bestellingen van de detailhandel klaargemaakt worden voor 

verzending. Bijzonder leuk was ook het machinaal snijden van verticale lamellen in de lengterichting. Met aan 

de invoerzijde een rol stof die doorgevoerd wordt in de machine waar een flink aantal rollende messen de stof 

in exact dezelfde breedtes afsnijdt en daarna oprolt op rollen van ongeveer 12 centimeter breed. Ook heel 

bijzonder was het vouwen van plissé gordijnen. Razendsnel wordt de stof steeds exact dezelfde afstand 

aangevoerd waarna een precisiegereedschap telkens een neergaande beweging maakt en zodanig de stof 

opvouwt in het bekende muizentrappatroon. Dit was nog eens een echte excursie. Altijd geweldig te zien hoe 

iets gemaakt wordt. Alle deelnemers waren dan ook heel enthousiast en niet het minst diegenen die in het 

verleden werkzaam zijn geweest bij de Artex. Het dankwoord van Tonnie Gijsbers kreeg dan ook 100% bijval 

middels een groot applaus. Anja maakte ons ook nog attent op een open dag voor Laarbeekse bedrijven die dit 

jaar plaats zou vinden en waaraan  Artex ook zeker mee zal doen. Het is dan ook zaak de MooiLaarbeek-krant  

goed in de gaten te houden. 

VERSLAG KCK IN FEBRUARI NAAR THEA BLOK IN BEEK EN DONK 
Netty Doomernik 
 

Ons eerste uitstapje van het nieuwe jaar blijven we dicht bij huis. 

We gaan met een groot aantal leden naar Thea Blok in Beek en Donk, waar 

we gastvrij ontvangen worden in haar galerie. 

Als de jassen opgehangen zijn en iedereen een plaatsje gevonden heeft 

tussen de kunstwerken, begint Thea te vertellen over haar leven met en 

voor de kunst. 

Van jongs af aan is zij al creatief bezig. Het potlood en de “grond” (aarde ) 

zijn onmisbaar voor haar! 

Zij gebruikt vele uitingsvormen en materialen voor haar creativiteit: 

Klei: daar maakt ze haar keramische beelden van .Voor de afwerking 

gebruikt Thea bijna nooit glazuur, maar wel  oxide, wat ze zelf ontwikkeld 

heeft.  

Prachtige Japanse beelden heeft ze gemaakt. Haar kleurgebruik is een lust voor het oog! De markante 

koppen straalden kracht en emotie uit. De keramische beelden waren ook erg mooi. 

Verf: Thea haalt veel inspiratie uit de Oosterse Mystiek, dat zie je vaak in haar schilderijen terug 

komen. Vroeger werkte zij met olieverf, maar nu meestal met acrylverf, omdat het sneller droogt. 

Voor speciale effecten gebruikt ze graag het paletmes. 
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Steen:  in de zomermaanden beeldhouwt Thea graag, ook samen met haar cursisten. 

Ze maakt prachtige beelden van o.a. Albast. Deze steensoort mag niet buiten staan, en binnen voor 

het raam , als het zonlicht erop schijnt, lijkt de steen wel transparant! 

Zij werkt ook met Arduin (blauwe hardsteen ) en Serpentijn ( composiet ). Deze beelden kunnen goed 

tegen wisselende 

weersomstandigheden! Het 

meeste werk is vijlen en 

polijsten, wat zij nog steeds met 

de hand doet. Haar, helaas twee 

jaar geleden overleden man, 

maakte altijd de sokkels om haar 

kunstwerken op uit te stallen. Zij 

mist hem, niet alleen voor het 

maken van de sokkels, maar 

vooral als maatje en echtgenoot. 

En last but not least: 

ijzerconstructies: met oud ijzer, spijkers, buizen, kettingen, etc. is Thea ook heel creatief in het maken 

van: Masker stierenkoppen, de Kosmos, muzikanten en nog veel meer grappige dingen. 

Het was een aangename middag, waar we hebben genoten van de kunst gemaakt door een 

veelzijdige, creatieve, kunstenares!  

 

 

 

 

Editie  Verschijningsdatum:  Editie:  Verschijningsdatum 

  4  9 april                            9  3 september 

  5  7 mei    10  1 oktober 

 6/7        11 juni                            11   5 november 

  8  6 augustus                                 12                      3 december 

 

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 
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VERSLAG WANDELING RONDOM BROUWHUIS OP 15 FEBRUARI 

(Jan van Doren) 

Met een beetje druilerig weer maar wel goede vooruitzichten vertrokken we deze morgen met  

13 personen naar Brouwhuis. In ons midden twee nieuwe gezichten althans voor mij. Marcel Janssen 

wandelde namelijk al eerder een keer mee toen ik er niet bij was. Marcel komt uit Beek en Donk 

maar woont al geruime tijd in Aarle-Rixtel. Hij komt uit de bekende Beek en Donkse kappersfamilie. 

Ad Smits liep deze dag voor de eerste keer mee en is een ervaren wandelaar die er zelfs al enige 

vierdaagsen op heeft zitten.  

De auto’s werden geparkeerd achter verzorgingstehuis Rivierenhof en van daaruit vertrokken we 

over enigszins besneeuwde en schuifachtige paden richting Rijpelberg. Even stonden we stil bij een 

kapelletje dat daar lijkt te zijn ontstaan door het storten van puin. Gaandeweg is daar uit allerhande 

stenen en ander puin een soort grot ontstaan waar, achter een traliehek, de heilige maagd Maria 

uitkijkt over de bossen met fraai slingerende wandel- en mountainbike paden. Over deze leuke paden 

vonden we onze weg richting de palingkwekerij waar we rechtsaf een boerenweggetje volgden tot 

aan de Bakelse Aa. Ook hier stonden we even stil, blij verrast door het weidse uitzicht, enige enorme 

knotwilgen  en het kronkelende, snelstromende water met vele vissentrappen.  

De Bakelse Aa volgend zagen we iets verder ook de Kaweise loop die zich op dat punt samenvoegt 

met de Bakelse Aa.  

Dat het daar erg modderig was hadden we er graag voor over want het is daar een prachtig stukje 

natuur dat uitkomt op de bekende Berkendonkse plas. Van die zijde bekeken wordt pas duidelijk wat 

een enorme grote plas dat is.  

Verderop kwamen we uit bij het, ook al prachtige, Buntven waar we even stopten voor de 

gebruikelijke picknick. Even verderop staken we de Deurnese weg over en volgden we de 

Vlierdensedijk. Even leek het er op dat we aan de Dakar Rally meededen toen we een brede zandweg 

volgden met het patroon van een kudde sjokkende kamelen. Verassend genoeg kwamen we meteen 

daarna ook nog op een grote zandvlakte hetgeen de gedachten aan kamelen in een woestijn nog 

versterkte. Met Brouwhuis in zicht dachten velen wellicht dat het nog maar een klein eindje zou zijn, 

maar dan kennen ze Pieter niet goed. Hij had voor ons nog een flinke omleiding in petto, waarbij we 

ook nog overvallen werden door een flinke regenbui. Uitkomend op de Rivierensingel die je in 

Brouwhuis overal tegenkomt werden we naar het “nieuwe” kanaal geleid. We volgden het kanaal 

geruime tijd. Aan de overzijde van dit kanaal ligt de Helmondse Autoboulevard. 

Daarna rechtsaf Brouwhuis weer in en  via een mooi park met vijver richting winkelcentrum de 

Brouwhorst. Dan nog een klein stukje naar de parkeerplaats waar we om 13.20 uur aankwamen. Bij 

het verzorgingstehuis waren we vervolgens welkom voor een lekker kopje “ bonen koffie”, 

Cappuccino of thee. Weer een heel mooie wandeling, zo dicht bij huis en toch met  vele prachtige 

plekken waar  de meesten van ons nog nooit geweest waren. Willem bedankte Pieter namens ons 

allen en gaf aan dat we volgende keer vanuit Milheeze naar de Stippelberg gaan. 
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VERSLAG KBO KLEINE WANDELING 4 JANUARI  OP LANDGOED DE STIPPELBERG 

(Marijke Leenders-Migchels) 

Met 3 auto’s vertrokken we naar Landgoed de Stippelberg voor de kleine wandeling. 

Het oostelijk deel werd in 1893 aangekocht door Abraham Hendrik Ledeboer. Hij stichtte het 

Landgoed de Stippelberg. In de periode van 1890 tot 1950 werd productiebos aangeplant, 

voornamelijk bestaande uit grove den voor de mijnbouw en Amerikaanse eik. Het gebied werd toen 

nog intensief gebruikt voor de jacht. Het landhuis aan de Ledeboerlaan, dat nog steeds particulier 

bezit is, herinnert hier nog aan. 

In 1993 werd het gebied grotendeels verkocht aan Vereniging Natuurmonumenten. Het is een 

afwisselend gebied met levensbomen, rododendrons, talloze soorten naald- en loofbomen en 

halfopen ruige vlakten. Je ziet naaldbossen met aan de buitenkant loofbomen. Dit is i.v.m. brand in 

het dennenbos , dan houden de loofbomen de vlammen tegen zodat het vuur niet over kan slaan op 

het naastgelegen bos. 

We zagen overal dode bomen nog overeind staan. Deze zijn er om insecten 

aan te trekken. Door die insecten komen er dus ook veel vogels vooral 

spechten op af. De grote bonte specht hakt in bomen van zachte 

houtsoorten. Ze hakken een nestholte uit met een rond gat. Aan het 

roffelen hoor je welke specht het is. Tegen die verzwakte dode boom groeit 

ook de tonderzwam. Net als een boom ringen heeft , heeft de tonderzwam 

ook ringen. De tonderzwam is een schimmel. 

Je hebt wel ooit gehoord over tonderdoosje. Hierin bewaarde men een stukje tonderzwam. Dit nam 

men mee op reis. Dit stukje tonderzwam blijft heel lang gloeien. Ook nam men een kwispeldoor mee. 

Dat is een bakje om in te spugen. Henk vertelde ook over de peellandbreuk. De peellandbreuk loopt 

vanuit Deurne in noordwestelijke richting tussen Bakel en Milheeze door naar Gemert en verder 

richting Uden.  De Stippelberg wordt schuin doorsneden door een breuklijn in de aardkorst. Een 

zijader van de peellandbreuk. Deze breuklijn is te herkennen aan een hoogteverschil in het gebied en 

is ontstaan door twee schuivende aardlagen. Ten westen van deze breuk liggen oude stuifduinen. De 

naam Stippelberg komt van de zandheuvels die als kleine stipjes in het bos liggen. Bij Bakel Milheeze 

is sprake van opvallend contrast tussen een oud geleidelijk gegroeid landschap.  

Vroeger heeft daar de Maas gestroomd.  

Door omgewoelde terreinen kon je zien dat er ook wilde varkens zijn. En natuurlijk zijn er ook veel 

herten. 
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AKTIVITEITEN 2018  

 
Woensdagmiddag    7 maart  Jaarvergadering in De Dreef aanvang 14.00 uur. 

                                                                              Zaal open 13.30 uur. 

Vrijdag      9 maart  NL-doet 2018 

Vanaf dinsdagmiddag  13 maart  Begin fietsseizoen. (iedere dinsdagmiddag) 

                                                                              Vertrek 13.30 uur vanaf de kapel aan de Bosscheweg.                                                                        

Woensdagmiddag   28 maart  Excursie naar Imkerij de Walhut in Nederwetten.  

                                                                              Inschrijven kan  op maandag 19 maart van  

                                                                             10.30 uur tot 11.30 uur in de pastorie. De kosten zijn  

                                                                              € 6,00 entree en € 1,50 voor vervoer totaal € 7.50 bij  

                                                                              inschrijven te voldoen. 

Woensdagmiddag    4 april  Educatieve en ontspannende informatiemiddag voor 

                                                                              Senioren KBO in Aarle-Rixtel in “De Dreef”.  

                                                                              Aanvang 13.30 uur. Aanmelden vóór 31 maart a.s. 

                                                                              bij Maria Hagelaar e-mail: m.hagelaar@hotmail.com  

                                                                              of telefoon 0492 – 383293 .    

 Dinsdagmiddag   10 april              Foto-Puzzelwandeltocht 13.00 uur vanaf Bij Van Dijk, 

                                                                              Dorpsstraat. Vertrek 1e groep 13.30 uur.  

                                                                              Kosten € 2,50 p.p. op rekening: 

                                                                              NL22RABO 0101 411 995 t.n.v.  

                                                                              Seniorenvereniging KBO- Aarle-Rixtel, of via het 

      Strookje op pagina 11. 

 

 

ALZHEIMER CAFÉ HELMOND 
 

Wooncentrum Savant/Alphonsus, Hoofdstraat 176, Mierlo-Hout-Helmond, tegenover de kerk. 

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

                           De zaal is open vanaf 19.00 tot 21.30 uur en eindigt om 21.00 uur.  

                           Contactpersoon: Lies van Houtem. 

15 maart           Vrijheid en veiligheid bij dementie. 
                           Gast: Francien van de Ven. 
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.   
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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: februari 2018 

Mevrouw Leny Kop-Visser, Heindertweg 121  

De Heer en Mevrouw Ad en Jos  Smits-de Vries, De Maltheser 33 

De Heer en Mevrouw Frans en Liny Thijssen-van Alphen, Bosscheweg 25 

Mevrouw Sandra Trentelman, Het Klavier 3 

OVERLEDEN:  

De Heer Piet Sweep, Dorpsstraat 7 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

OPGAVE FOTO-PUZZEL-WANDELTOCHT OP DINSDAG 10 APRIL A.S. 
Naam :  …………………………………………………………………………………………….. 

Tel. Nr. :  …………………………………………………………………………………………….. 

E-mail adres :  …………………………………………………………………………………………….. 

 

meldt zich hierbij aan voor foto-puzzel-wandeltocht. Kosten € 2,50 p.p. 

 

 

 

mailto:swkbo.aarle.rixtel@gmail.com
http://www.kbo-aarle-rixtel.nl/
mailto:willemhuf@gmail.com
mailto:pgroenendaal@upcmail.nl
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Overzicht van onze leden   

      

      

       

       Aantal leden per 01.01.2018 

      

       

 
Totaal 

 

Leeftijd man vrouw 

 01.01.1963 - 31.12.1967 4 

 

50-54 1 3 

 01.01.1958 - 31.12.1962 4 

 

55-59 0 4 

 01.01.1953 - 31.12.1957  47 

 

60-64 17 30 

 01.01.1948 - 31.12.1952 116 

 

65-69 49 67 

 01.01.1943 - 31.12.1947 197 

 

70-74 86 111 

 01.01.1938 - 31.12.1942 148 

 

75-79 57 91 

 01.01.1933 - 31.12.1937 98 

 

80-84 41 57 

 01.01.1928 - 31.12.1932 28 

 

85-89 11 17 

 01.01.1923 - 31.12.1927 11 

 

90-94 4 7 

 01.01.1918 - 31.12.1922 3 

 

95-99 1 2 

 

       

 
656 

  
267 389 

 

        

Nieuwe leden in 2017 

      

       

 
Totaal 

 

Leeftijd man vrouw 

      

01.01.1963 - 31.12.1967 0 

 

50-54 0 0 

 01.01.1958 - 31.12.1962 0 

 

55-59 0 0 

 01.01.1953 - 31.12.1957  9 

 

60-64 5 4 

 01.01.1948 - 31.12.1952 10 

 

65-69 3 7 

 01.01.1943 - 31.12.1947 17 

 

70-74 11 6 

 01.01.1938 - 31.12.1942 4 

 

75-79 1 3 

 01.01.1933 - 31.12.1937 4 

 

80-84 2 2 

 01.01.1928 - 31.12.1932 1 

 

85-89 1 0 

 01.01.1923 - 31.12.1927 0 

 

90-94 0 0 

 01.01.1918 - 31.12.1922 0 

 

95-99 0 0 

 

       

 
45 

  
23 22 
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                ACTIVITEITEN  EN  ALGEMENE INFORMATIE 

 
 

VASTE  ACTIVITEITEN: 
 
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    
                                                     Jeanne van Veghel        381921   
4. Beeldhouwen  Pastorie. Iedere dinsdagmorgen       09.30 uur Huub Giesen                  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   Thea v.d.Ven  en 

   maand september t/m april       20.00 uur Piet Leijten           514193 
11. Prijskaarten  Pastorie. Iedere woensdagmiddag                                 Frans Verschuuren       536919    
                                               Vanaf 9 september.      13.30 uur  
                                  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  
                                               vrijdagmorgen                                          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 27 maart  2018   

 
 


