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Informatieblad van de Seniorenvereniging KBO Aarle-Rixtel – mei 2018 
`````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````` `````````````````````````````````````````` 
KIJKMIDDAG IN HET SCOUTINGSGEBOUW 

Zoals bekend verhuizen we over een paar maanden van de pastorie naar het scoutinggebouw. 

Inmiddels hebben de leden van de scouting de ruimte die aan ons beschikbaar wordt gesteld 

opgeruimd. In overleg met de scouting kunnen wij onze leden de gelegenheid bieden om op dinsdag 

22 mei van 13.30 tot 16.00 uur een kijkje te komen nemen om een indruk te krijgen waar onze 

nieuwe huisvesting gerealiseerd gaat worden. In de maanden daarna wordt de ruimte verder 

ingericht. Degenen die op dinsdagmiddag gaan fietsen, willen we vragen om op 22 mei hun tocht te 

starten met een bezoekje aan het scoutinggebouw.  

LINTJESREGEN BIJ DE KBO 

Tijdens de lintjesregen op donderdag 26 april ontvingen twee van onze leden 

een Koninklijke Onderscheiding. Zowel Ria Bekkers als Henk Beniers werden 

benoemd tot lid in de orde van Oranje Nassau. De bijbehorende versierselen 

werden door burgemeester Frank van der Meijden in het bijzijn van familie, 

vrienden en bekenden opgespeld. Namens de KBO feliciteren wij  

Ria en Henk van harte met hun onderscheiding.   

Het bestuur.     

SEIZOENSLUITING DONDERDAG 31 MEI  

Zoals eerder bekend gemaakt in de Seniorenwijzer vindt de seizoensluiting 2018 plaats op donderdag 

31 mei. Wij hebben hiervoor een aantal activiteiten georganiseerd op  

Landgoed D‘n Heikant.  

Om 13.30 uur verwachten we iedereen met goede zin bij D’n Heikant en beginnen we met 

koffie/thee met iets lekkers erbij. 

Daarna kunt u deelnemen aan de volgende activiteiten: 

      (Foto boven: Scoutinggebouw Aarle-Rixtel) 
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Vervolg seizoensluiting. 

1. Boerenmidgetgolf  

2. Klootschieten  

3. Kubspel  

4. Golfclinic  

5. Lange  wandeling +/- 10 km, belangstellenden kunnen onderweg  

 kennismaken met gps 

6. Korte wandeling +/- 5 km, belangstellenden kunnen onderweg 

 kennismaken met gps 

7. Fietsen +/- 30 km 

8. Workshop kralenketting maken maximaal 10 personen, dus ook graag  

 alternatief opgeven 

9. Gewoon gezellig op D’n Heikant blijven en met elkaar kletsen. 

 

Om de organisatie goed te laten verlopen, verzoeken wij je vriendelijk om op onderstaande strook 

aan te geven met welke activiteit je mee wilt doen. Je kunt je maar voor één activiteit inschrijven.  

Bij aankomst  ontvang je twee consumptiebonnen, waarvoor je een drankje kunt bestellen. 

Rond 17.00 uur staat er een heerlijk warm/koud buffet voor u klaar, zodat u niet met een lege maag 

naar huis hoeft te gaan. Om ongeveer 19.00 uur is het programma afgelopen. 

De eigen bijdrage voor deze middag bedraagt € 13,-- per persoon. 

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

dan het verschuldigde bedrag van € 13,-- per persoon over te maken naar rekeningnummer  

NL 22 RABO 0101411995 t.n.v. Seniorenvereniging  KBO Aarle-Rixtel met vermelding: 

 

                                                              “seizoensluiting 2018 ”.   

 

Uw inschrijving geldt pas als het bedrag op onze rekening staat. 

U kunt ook onderstaand antwoordstrookje samen met het verschuldigde bedrag bezorgen bij: 

Peter Groenendaal Koudemaas 16 

Maria Hagelaar Het Klavier 4 

Ad Verleg                                Baroniestraat 2 

Jacobine Wouters Broekelingstraat 18 

 

Inschrijvingen en betalingen dienen vóór zaterdag 19 mei in ons bezit te zijn. 
 

Het aanmeldstrookje vindt u op pagina 9. 
 
Tot 31 mei! 
 
 
 

mailto:pgroenendaal@upcmail.nl
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KBO WANDELING “DE MOERPUTTEN EN HET BOSSCHE BROEK” – 17 KM. 

Deze wandeling op donderdag  17 mei vanuit Vught. 

Vertrek vanaf het kerkplein is om 9.15 uur. Kosten voor het 

meerijden € 4,00 p.p. 

Moerputten 

De diversiteit van de Moerputten is groot. Er zijn 

hooilanden, rietvelden, moerassen, open water en 

wilgenstruwelen. Hierdoor is er ook een grote 

diversiteit aan planten en dieren. De Moerputten 

vormen het grootste laagveengebied in Noord-Brabant. 

Het gebied is een van de weinig overgebleven laagveenmoerassen ten zuiden van de grote rivieren 

en daarom belangrijk voor Nederland. Het gebied is zo'n 120 hectare groot met moeras, riet- en 

biezenvelden, open water, blauwgrasvelden en bosjes van elzen en wilgen. De naam Moerputten 

komt van het werkwoord moeren ofwel turf steken. In de Moerputten zijn hoogwaterbergingsdijken 

(HoWaBo) aangelegd. Deze beschermen de stad  ’s-Hertogenbosch tegen overstroming. Aan de 

zuidkant van het gebied heb je vanaf het pad over de dijk mooi uitzicht op de omliggende 

graslanden.  

Moerputtenbrug 

In 1890 werd tussen ’s-Hertogenbosch en Lage Zwaluwe  de Langstraatspoorlijn in gebruik genomen. 

De spoorlijn liep door het natte laagveengebied van de Moerputten en daarom werden twee bruggen 

gebouwd: de Moerputtenbrug en de Venkantbrug. Deze 600 meter lange spoorbrug is een prachtig 

voorbeeld van industrieel erfgoed uit de 19e eeuw. Het enorme, statige gevaarte bestaat uit een 

geklonken, ijzeren constructie die rust op 35 gemetselde pijlers. In 2011 werd de jarenlange 

renovatie van de brug afgerond en is de brug weer toegankelijk voor wandelaars. Aan de voet van de 

Moerputtenbrug ligt een drijvend ponton van waar u het beroemde zijaanzicht van de brug kunt zien. 

Bij de brughoofden is informatie te vinden over de geschiedenis van de beide bruggen.  

Het Bossche broek 

Toen in 1185 ‘s-Hertogenbosch werd gesticht, vormde dit moerasgrondgebied van rivierklei- en 

veengrond een natuurlijk verdedigingswerk naast de vestingmuren. Vanwege de grote militaire en 

strategische betekenis is het gebied zo goed als onaangetast gebleven. 's-Hertogenbosch is trots op 

zijn 116 ha ongerept natuurgebied, Het Bossche Broek. Tot op heden scheiden alleen de stadswallen  

de natuur van het centrum van Den Bosch. Vanaf de stadswallen heb je een prachtig uitzicht over de 

ongerepte weidsheid van onder andere graslanden, wateren en rietkragen. 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 soms 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 15 mei 2018, via e-mail : 

      kbowandelen@gmail.com   

 

https://www.denbosch-cultuurstad.nl/Categorie/Vestingstad
mailto:kbowandelen@gmail.com
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    LEZINGENREEKS KUNSTGESCHIEDENIS 7 IN LIESHOUT 

     Met ingang van oktober 2018 gaat de succesvolle Lezingenreeks Kunstgeschiedenis, voor het 7de jaar  

     door. Er zijn 5 lezingen over verschillende periodes uit de kunst. Telkens wordt ook een lopende  

     tentoonstelling kort besproken. De onderwerpen zijn gekozen in overleg met de deelnemers aan 

     Lezingenreeks 6. De lezingen worden weer verzorgd door mevrouw Ine Pels. Zij is Neerlandica en  

     heeft kunstgeschiedenis gestudeerd. Ze heeft veel ervaring met het leiden van Kunstgeschiedenis 

     groepen. De lezingen worden gehouden op maandagavonden van 20.00u tot 22.00u in het Dorpshuis 

     in Lieshout.  

     Programma: 

 

ma  8 okt 2018  Damien Hirst 1965- 

ma 19 nov  Giovanni Bellini 1430-1516 

ma  7 jan 2019  Egypte: religie, dodenrijk en kunst 

ma 18 febr. 2019        Leonardo da Vinci 1452-1519 

ma 25 maart 2019 Lichte zeden 1850-1910 en Femme fatale 

 

 De kosten zijn € 45,00.  

 U kunt zich opgeven door het verschuldigde bedrag over te maken . Dat kan op de rekening van  

 KBO Lieshout: Rabobank IBAN NL34 RABO 0128 9326 19, onder vermelding van “Kunstgeschiedenis” .   

 Vergeet niet uw naam er bij te zetten! 

 U kunt zich ook opgeven bij de Inloop van KBO Lieshout, elke dinsdagmorgen van 10.00u tot 11.30u  

 in het Dorpshuis. Daar kunt u ook alle verdere informatie krijgen. 

 U kunt ook contact opnemen met mevrouw Ine Pels: 040 2442984 / 06442664189  

 e-mail: i.pelsvandeven@gmail.com  

 

  VERSLAG EXCURSIE IMKERIJ DE WALHUT. 

(José Vereijken) 
 

   Woensdag 28 maart hadden we een excursie naar imkerij De Walhut in Nuenen. 

Het weer zat flink tegen want het regende pijpenstelen. Maar toch vertrokken we met een stuk of vijf 

volle auto’s richting Heerendonk Nederwetten.  

We werden hartelijk ontvangen door imker Ruud Korteling en zijn vrouw! We pasten net met z’n 

allen onder een partytent en werden opgewarmd met lekkere koffie en honingkoek. 

De imker kon prachtig vertellen en bombardeerde mij tot koningin! Bijenkoningin wel te verstaan! 

Zo vertelde hij dat ik ongeveer 1500 eitjes per dag kon leggen en dat ik verder alleen maar hoefde te 

eten, poepen en rusten! 

Dat leek me wel wat!! Uit die eitjes komen bij onbevruchte eitjes eerst darren. De darren zijn de 

mannelijke bijen die NIKS hoeven te doen, alleen de koningin (MIJ dus?) te bevruchten.  

 

 

mailto:i.pelsvandeven@gmail.com
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Degene die dat gelukt is gaat dood van geluk haha en de rest pikt het na een maand of vier ook af.  

De volgende eitjes zijn dus bevrucht door die darren en hier komen dan larven van de werkbijen uit. 

Die moeten de eerste weken van hun leven de koningin verzorgen en de tent schoonhouden. 

Als ze dat een paar weken gedaan hebben mogen ze naar buiten om nektar en stuifmeel te halen bij 

bomen en bloemen. Iedere bij blijft bij zijn zelfde plant vliegen en heeft bij goede vangst zijn 

achterpoten vol zitten met geel, ooit zelfs blauw- en oranje stuifmeel zitten (oranje komt van 

aspergebloemen). Hier worden de koningin en de larven mee gevoed. Als de raten vol zitten en met 

was zijn afgedekt is de honing klaar om geslingerd te worden en te kunnen worden verkocht.  

De bijen krijgen hiervoor suikerstroop of suikerwater in de plaats. 

Als er een nieuwe koningin geboren wordt en het volk wordt te groot, dan verlaat de oude koningin 

met ongeveer de helft van het bijenvolk het nest en gaat zwermen.  Zulke zwermen zie je ooit in een 

boom of zo hangen en daar komt de imker aan te pas om deze zwerm weer een eigen kast te geven. 

Ook leerde de imker ons een ezelsbruggetje. 1-2-3-4-5. Een bij heeft 1 angel, 2 antennes,  

3 lijfonderdelen, 4 vleugels, en 5 ogen! 

Zo, dat vergeet je dus niet meer!! 

Het mooie gebied van de Walhut heeft hij van een erfenis gekocht, de populieren omgehakt, een 

poel gegraven en bomen en struiken geplant die goed zijn voor bijen, vlinders en vogels. En een heel 

“tuinhuis” vol met bijenkasten, want hij is dus wel een van de grootste imkers van Brabant! 

Ondanks het slechte weer dus een hele leerzame, leuke (en koude!!!) excursie. 

En leuk om ook eens, al is het gelukkig maar voor even , Koningin te zijn! 

Zo, dat vergeet je dus niet meer!! 

 

 
DANSEN, 

Dinsdag 17 april was de laatste avond van het dansseizoen. Helaas 

waren er maar 14 personen aanwezig. Reden voor de organisatie om te 

overwegen of zij met deze activiteit door moeten gaan. Alhoewel het 

dansen al minstens 12 jaar georganiseerd wordt en er altijd veel 

belangstelling was, wordt het nu steeds minder door allerlei oorzaken 

zoals  overlijdens, ziektes enz. Daarom wil de organisatie nog 1 keer in 

september een dansavond organiseren in de hoop dat er meer 

belangstelling zal zijn, anders wordt een doorstart moeilijk. Het is voor 

Jantine natuurlijk ook leuk als er, behalve het koor, meer mensen aanwezig zijn. Het is altijd gezellig, 

maar natuurlijk meer mensen (vooral mannen) meer vreugd. Ook voor sociale kontakten leent zich 

zo’n avond bijzonder en vergeet niet: het leuke Aauwfiepenbal.  

Dus, iedereen is welkom op 18 september (Prinsjesdag) tijdens het nieuwe dansseizoen. 

De organisatie.  
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VERSLAG KCK IN APRIL NAAR HET VEEMGEBOUW IN STRIJP-S 
(Betsie v.d. Waterbeemd) 

 

Een interessante excursie deze keer, 

namelijk aquacultuur in combinatie met 

hydrocultuur op de vijfde verdieping van 

het Veemgebouw  te Eindhoven op 

Srijp-S. 

Via een systeem waar door inzet van 

regenboogforellen op een natuurlijke 

wijze voedingsstoffen wordt gewonnen 

voor verschillende soorten sla en 

kruiden. De ontlasting en  urine van de 

forellen is de basis voor de mest , welke 

veel Omega-3 bevat. Speciale Philips-

lampen, in de kleuren blauw, groen en roze, zorgen voor het noodzakelijke licht boven de 

plantenbakken. De kruiden en slasoorten worden op dit moment geleverd aan restaurants in de 

buurt en aan de High Tech campus.   

( Op de foto, Thea, Gon, Hetty, Mia, Louis , Piet, Toos, Els) 
 

KLEINE WANDELING KBO 12 APRIL 

(Marijke Leenders)  

 

5 April is de wandeling niet doorgegaan i.v.m. het slechte weer. 12 april de week daarop, wandelden 

we in de buurt van Aarle-Rixtel. We hadden een mooie ronde door natuurpad Strijp waar we bij het 

kasteel  Croy uitkwamen. Daar wandelden we langs de Schevelingse loop, wat modderig!  Jammer als 

je nieuwe schoenen aan hebt. We zagen nijlganzen. Ook wel Egyptische gans genoemd. In de 18e 

eeuw is de vogel ingevoerd als siervogel. Rond 1960 ontsnapten de vogels en zijn al snel in het wild 

gaan broeden. In de winter is hun broedseizoen. Het zijn dominante vogels en zijn concurrenten van 

de inlandse vogels. 

Zie je een gans in een boom, dan betreft het vrijwel altijd een Nijlgans. Met veel lawaai verdedigt hij 

het nest van de jongen. Ook zagen we veel verschillende planten en kruiden. Henk vertelde veel over 

verschillende kruiden. Er is een nieuwe eco-zone aangelegd. Je ziet een berg en daarnaast een poel.  

In deze poel komen allerlei planten en vissen voor. In het water van de Schevelingse loop hebben ze 

dammen gemaakt. Dit voor de stroming van het water. Het was mooi weer en weer een heel 

interessante en sportieve wandeling. 
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WANDELING VANUIT AFFERDEN OP 19 APRIL 2018 

Het genieten begon al voordat we één pas gezet hadden! Twee eekhoorntjes gaven een acrobatische 

voorstelling in de oeroude bomen bij de ingang van het kerkhof. Er leiden niet alleen naar Rome veel 

wegen ,ook Afferden is op meerdere manieren te bereiken. Natuurlijk is er wel een verschil in de 

benodigde reistijd in dit geval zelfs wel 10 minuten.  Vanaf een parkeerplaats in het centrum van 

Afferden vertrokken we met 15 personen bij een, toen al, aangename temperatuur van 20 graden. 

Na amper 100 meter gingen we al linksaf langs mooi kronkelend watertje, de Echelse Beek. Over een 

zompig weiland volgden we dit snelstromende water onder luid protest van enige Nijlganzen die de 

Echelse loop blijkbaar als “hun” Nijl beschouwden. Een sportieve en praatgrage hardloper maakte 

ons attent op een beverboom. Dat wil zeggen dat hij ons een boom aanwees waaraan de bever of 

bevers flink aan het knagen zijn geweest. Verderop langs de Echelse loop zijn dan nog meerdere 

bomen die de grondstoffen voor een beverburcht moeten leveren. Een smal pad, dat flink bemest 

was door  Schotse Hooglanders, leidde ons  een flinke heuvel op om uit te komen bij een groot ven, 

genaamd het Duuvels Hool. Het heuvelachtige gebied heeft met recht de naam de Bergen gekregen. 

Een  mooie laan door een beukenbos bracht ons tot nabij de indrukwekkende Bleijenbeek Ruïne. Met 

uitzicht op deze ruïne namen we even de tijd om te rusten en  een banaantje of iets anders te 

nuttigen. Verderop weer het bos in en langs de Paoterskapel. Enige dames gingen hier vergeefs op 

zoek naar een biechtstoel  maar die zullen hun zonden en boetedoeningen toch even uit moeten 

stellen. Wel lag er een “blèk en handvèger” zodat ze ,desgewenst, in ieder geval wel met schone 

schoenen verder konden gaan. Over eenpersoonspaadjes in ganzenpas achter elkaar aan door laag 

struikgewas en verderop door een mooi heidegebied waar los zand ons tempo verlaagde en onze 

ademhaling versnelde. Ook moesten we even een overstap maken over wat draden waar wel of niet 

stroom op stond. Het aanwezige bordje gaf duidelijk schrikdraad aan en er was blijkbaar niemand die 

daar aan twijfelde want op zeer omzichtige wijze werd door iedereen de overstap gemaakt. De 

voorhoede, gevormd door allemaal dames, ging steeds sneller lopen toen er een picknickplek met 

slechts  één bank in zicht kwam om zodoende een gemakkelijke zitplaats te bemachtigen. Op deze 

plek aan het mooie Esven waaide een lekker koel windje en werden we getrakteerd op een 

kikkerconcert van een flink aantal groene kikkers. Inmiddels was de temperatuur flink opgelopen tot 

wel 29 graden en opnieuw kregen we het eventjes zwaar toen we weer bergop door los zand 

moesten klunen. Als beloning troffen we op de top een prachtige uitkijktoren die door bijna iedereen 

beklommen werd om van het schitterende uitzicht en de koele wind te genieten. Vanaf deze toren 

heeft men aan de vier zijden een wijds uitzicht en met roestvrijstalen bordjes staat aangegeven welke 

hoge gebouwen men in de verte ziet. Aan de oostzijde kun je bijvoorbeeld een eind Duitsland in 

kijken en zie je de vliegtuigen van vliegveld Weeze af en aanvliegen. Ergens in dit verhaal past ook 

nog het Zevenboomsven dat we passeerden, maar we hebben deze dag zo veel moois gezien dat ik 

niet meer weet wanneer dat was.   

Het mooiste uitzicht kregen we gepresenteerd na ook weer een klimpartij. Vanuit de hoogte keken 

we neer op een wijds uitzicht met vele fraai gevormde vennen, compleet met eilandjes, gelegen 

tussen een heide en bosgebied.  
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Vol bewondering voor dit moois spraken velen uit dat deze wandeling toch wel de mooiste wandeling 

uit de vele ,ook mooie, wandelingen was.  

Het uitzichtpunt heeft de naam Quin, dat onmiddellijk herinneringen bij me opriep aan de Duitse 

zanger Freddy Quinn maar ik betwijfel sterk of deze plek ook maar iets met hem te maken heeft. De 

enige overeenkomst is, wat mij betreft, het feit dat het Quin een mooi gebied is en Freddy  Quinn 

mooi kon zingen. Op het terras van eetcafé  ‘t Kappeleke genoten we, bij een heerlijk fris drankje, nog 

even na van al het moois dat we deze dag zagen en beleefden. Pieter kreeg dan ook volop 

complimenten en stuurde ook nog een foto van ons gezelschap door naar Willem en Antoinet die, 

ergens in Spanje, ook aan het wandelen waren maar dan wel in de regen en bij een temperatuur van 

maar 15 graden ! De volgende wandeling start vanuit Vucht en Pieter stelde al in het vooruitzicht dat 

we in Augustus naar de Posbank, een prachtig natuurgebied nabij Arnhem, zullen gaan. 

 
Editie  Verschijningsdatum:  Editie:  Verschijningsdatum 

  5                      7 mei                                            9  3 september  

 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 

 

 

 

 

AKTIVITEITEN 2018  

 

Dinsdagmiddag 15 mei   Bedevaart Handel 

Donderdagavond        17 mei               Alzheimer café dementie en veranderende relatie. 

                                                                              Intimiteit. Gast: een psycholoog. Aanvang 19.30 uur. 

Donderdagmorgen 17 mei   Wandeling  Moerputten en Bosschebroek 

                                                                              Vertrek om 9.15 uur vanaf het kerkplein. Kosten  

                                                                              € 4,00 p.p. 

Donderdagmiddag 31 mei   Seizoensluiting  
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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.: 

De heer en mevrouw Johan en Tonny Willemse-de Vries, Janssensstraat 116 
 

VERHUISD: 

OVERLEDEN: 

De heer Hans van de Berkmortel, Florentiusdreef 11 

Mevrouw Miek van Schayk-Manders, Haffmanstraat 1 

De heer Jan Biemans, Heindertweg 27 

 

       

OPGAVE SEIZOENSSLUITING OP DONDERDAG 31 MEI  
 

Naam :  --------------------------------------------------------------- 

Activiteit nr.  :  ----------------------- 

Naam :  ---------------------------------------------------------------- 

Activiteit nr.  :  ----------------------- 

Tel. Nr. :  ---------------------- 

      

             

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 

 

 
 

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 Seniorenwijzers voor juni/juli 2018 graag voor 21mei 2018          


