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KBO WANDELING “VAN KIENEHOEF TOT HENKENSHAGE” – 16,5 KM. 

Deze wandeling op donderdag 21 juni a.s.  is vanuit St. Oedenrode. 

Vertrek vanaf het kerkplein om 9.15 uur. Kosten voor het meerijden € 2,00 p.p. 

Kasteel Henkenshage 

Destijds was Sint-Oedenrode het centrum van het kwartier 

Peelland. Er werden in die tijd verschillende kasteeltjes in Sint-

Oedenrode gebouwd, waarvan Henkenshage er een was. 

Henkenshage, dat vroeger ook Strijpe of Streep werd genoemd, 

dateert uit de vijftiende eeuw. Het was vroeger een eenvoudig 

huis van een enkele verdieping maar op een tekening uit de 

negentiende eeuw had het al een 2e  verdieping. Omstreeks 1850 werd het huis ingrijpend 

gerenoveerd en verbouwd. Henkenshage werd voorzien  van twee torens; aan de voorzijde kreeg 

Henkenshage een ommuurde binnenplaats met torens op de hoeken en wat kleinere torentjes, die 

de toegangspoort flankeerden, zodat het gebouw er als een kasteel uit ging zien. De naam 

Henkenshage komt al voor in 1387 en daarna zien we in diverse 

stukken ook enkele afwijkende spellingen. Kort voor 1600 was 

Henkenshage in het bezit van jonkheer de Gruyter, die het weer 

verkocht aan het echtpaar van den Oetelaar, die ook de 

ridderhofstad Ten Bogaerde bij Dinther bezat. Henkenshage 

kreeg daarna diverse eigenaren. In het begin van de negentiende 

eeuw woonden de Augustinessen circa twintig jaar op kasteel 

Henkenshage, maar zij vertrokken naar het nabij gelegen  

 

                                                                                                 Foto boven: het pumpke Aarle-Rixtel 

 

http://www.absolutefacts.nl/kastelen/t/binnenplaats.htm
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Dommelrode. Hierna kwam het kasteel in handen van de familie van Coehoorn, die ook Dommelrode 

in eigendom had. De gemeente Sint-Oedenrode werd eigenaar van het kasteel in 1940, waarna 

kasteel Henkenshage verschillende functies vervulde: in de oorlogsjaren was het een 

distributiekantoor en na de bevrijding was het enige tijd een militair hoofdkwartier. Hierna stond 

Henkenshage geruime tijd leeg. De gemeente moest wat doen, maar tegen het advies van een 

minderheid in de raad werd Henkenshage gelukkig niet afgebroken, maar werd het karakteristieke 

gebouw, dank zij genereuze bijdragen van één van de vorige eigenaren, gerestaureerd. Het kasteel is 

niet toegankelijk voor het publiek. Het ligt in een fraai park en is van alle kanten te bewonderen.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 19 juni a.s. via e-mail : 

kbowandelen@gmail.com 

 

KBO WANDELING ‘WEERTER- EN BUDELERBERGEN’ 15,5 KM. 

De KBO wandeling op donderdag 19 juli a.s. is vanuit Weert.  

Samenkomst op het kerkplein om 9.15 uur en voor het meerijden vragen we € 3,00 per persoon. 

De Weerter- en Budelerbergen is een natuurgebied van 912 hectare 

dat zich uitstrekt ter weerszijden van de grens van de gemeenten 

Weert en Cranendonck. Het is een internationaal belangrijk 

vogelbroedgebied. Het gebied bestaat uit naaldbossen, droge 

heidevelden en stuifzanden. Een groot gedeelte van het gebied is 

militair oefengebied, genaamd legerplaats Budel, en eigendom van 

het Ministerie van Defensie, in het noorden van dit gebied bevindt 

zich de Nassau-Dietzkazerne. Ten oosten van het gebied ligt 

aansluitend de Weerterheide, een terrein dat eigendom is van de 

Vereniging Natuurmonumenten, een groot gedeelte van dit gebied 

is vrij toegankelijk. Het zuidelijke deel van het gebied wordt 

gevormd door de Boshoverheide, de stuifzanden zijn in de late 

middeleeuwen ontstaan en daarna gestabiliseerd door de aanleg 

van naaldbos. De militaire activiteiten richten echter veel schade 

aan in het gebied. In 2014 is een ecoduct aangelegd over de snelweg A2 en de spoorlijn Eindhoven – 

Weert en daarmee zijn de Weerter- en Budelerbergen verbonden met het Weerterbos. 

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.  

mailto:kbowandelen@gmail.com
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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 17 juli a.s. via e-mail : 

kbowandelen@gmail.com 

Vooraankondiging. 

NIEUWJAARSCONCERT ANDRÉ RIEU. 

(Ton Schepens) 
Op Zaterdag 5 januari 2019 gaat de KBO Mariahout naar het Nieuwjaarsconcert van André Rieu in het 

Ziggo Dome in Amsterdam. Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar waar wij gebruik van mogen 

maken. De kosten bedragen € 125,- inclusief de busreis, een Winters Diner buffet en een kaartje voor 

de 2e rang. Er wordt op 5 januari om 15.00 uur vertrokken vanaf het kerkplein in Mariahout. Het is 

mogelijk om voor € 4.- een annuleringsverzekering af te sluiten. Aanmelden of voor meer informatie 

kun je terecht bij Anneke Vialle van de KBO Mariahout. Aanmelden moet wel gebeuren  

vóór 10 augustus. Er wordt uitgegaan van het principe Vol=Vol.  Het mailadres van Anneke Vialle 

is anvisn@gmail.com Annekes telefoonnummer: 0499-842323 

  
 

   LEZINGENREEKS KUNSTGESCHIEDENIS 7 IN LIESHOUT 

 

     Met ingang van oktober a.s.  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 

 

 

 

 

 

mailto:kbowandelen@gmail.com
mailto:anvisn@gmail.com
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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:  

Telefoon: 040 2442984 / 06442664189  e-mail: i.pelsvandeven@gmail.com    

 
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. 

ATTENTIE: vanwege de vakantietijd zijn de activiteiten van juli geplaatst in de seniorenwijzer van 

juni/juli. In juli komt er geen seniorenwijzer. 

DEADLINE VOOR HET INLEVEREN VAN KOPIJ SENIORENWIJZER AUGUSTUS:  UITERLIJK 23 JULI. 

 

NIEUWS VAN DE WERKGROEP EXCURSIE  
( Theo de Jong) 
 

Onze volgende excursie is op 27 juni a.s. naar kwekerij  “de Heerevelden” te Handel waar een  

bloemen en belevingscentrum beheerd wordt door de familie van Thiel.  Hun activiteiten zijn het 

kweken van bloemen in allerlei soorten en maten, daarnaast geven zij excursies, workshops en les in 

bloemschikken. Er is een pluktuin aanwezig om zelf bloemen te plukken en uiteraard ook een winkel 

waar mooie bloemen en bloemstukjes te koop zijn.  Een  theehuis waar het even gezellig vertoeven 

is, dus een  interessante excursie voor iedereen  waar bloemen hoog in het vaandel staan. 

U kunt zich opgeven maandag  18 juni in de pastorie van 10.30 tot 11.30 uur,  de kosten zijn € 4.00 

voor de entree met koffie en gebak + € 1.00 autokosten totaal € 5.00 

We vertrekken op 27 juni om 13.30 met auto’s vanaf de pastorie.  

 

FIETSSEIZOEN 

(Wilma van Beek)  
 

Zoals iedereen  weet is het fietsseizoen op dinsdagmiddag weer begonnen.   

Mochten er nog leden zijn die graag mee willen fietsen, we vertrekken altijd 

om 13.30 uur en zijn uiterlijk om 17.00 uur weer thuis. 

Onze fietsdag is op 12 juni, we vertrekken dan om 10.00 uur bij de kapel.  

De tocht is ongeveer 50 tot 55 km. Zorg dat je ook voldoende drinken meeneemt als het warm weer 

is. Wij leggen ook aan om  te lunchen. 

Wij hopen op mooi weer en we zien jullie dan op 12 juni.   

Groetjes Wilma van Beek tel. 0610334221. 

mailto:i.pelsvandeven@gmail.com
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VERSLAG KCK IN MEI NAAR TENTOONSTELLING "GUM"  IN DE CACAOFABRIEK. 
(Ton van de Kam) 
 

De aanleiding van de grote verzameling gummen van Paul Dirks leidde tot deze expositie. We zien 

o.a. een doosje met bijna opgebruikte eindexamen-gummetjes,  

grotere en kleine modellen van verschillende  afbeeldingen en zelfs een elektrische gum. 

Onze gids vertelde interessant en heel helder over dat stukje rubber wat bij toeval ontdekt was door 

Columbus. 

Voor Paul Dirks een aanleiding om het zgn. GUMBOEK te schrijven.  

Hiervoor benaderde hij een aantal Nederlandse kunstenaars om hun werk te laten zien waarbij de 

gum het verbindende element is. (De gum, niet om fouten te corrigeren, maar als opbouw in hun 

tekeningen en deze zo te versterken). 

Diverse werken zijn gemaakt met houtskool als basis en de figuren zijn dan door middel van 

"gummen" tot een compositie gemaakt. 

Heel bijzonder is het wel de tekening op papier van ± 2 m² met in- en door elkaar "gevlochten" 

naakte mensenfiguren die elkaar steeds ergens moeten raken.  

De tekeningen van bontjassen zijn "voelbaar" echt en ook de werken met strepen of rondingen die 

b.v. landschappen verbeelden of bepaalde situaties, spreken tot onze verbeelding. 

Van onze gids kregen we nog een "toegift" met het verhaal over de schilderstukjes die in de loopgang 

naar de EXPO hangen. Deze zijn gemaakt door een groep mensen met een beperking (b.v. niet 

aangeboren hersenletsel). Grote koffiefilters worden nat op papier gelegd en met ecolineverf 

 gekleurd. Dit wordt op doek aangebracht en met dunne lijntjes, streepjes "tekent" men er figuren in.  

Deze (en regelmatig andere) tentoonstellingen kun je gratis bekijken. 

 

VERSLAG EXCURSIE NAAR LAVANS OP 2 MEI 

(Jan van Doren) 

Na enig zoeken  kwamen we in drie auto’s met 15 personen aan bij Lavans. Daarna kwamen daar nog 

twee personen bij die op eigen gelegenheid het bedrijf wisten te vinden. We werden hartelijk 

ontvangen door Johnnie van den Hoven en middels een leuke melding op een groot TV scherm. 

Na een kopje koffie of thee met daarbij een lekkere petit four met daarop het embleem van  Lavans 

kregen we, op een zeer enthousiaste manier, uitgebreid uitleg over dit mooie familiebedrijf. Lavans, 

hetgeen wasbekken betekent, was vroeger de wasserij Wilhelmina. Opgericht en nog steeds 

eigendom van de familie Heerkens. Er zijn 175 werknemers in dienst met maar liefst 21 verschillende 

nationaliteiten.  Het klantenbestand van Lavans bevat 9934 klanten. De wasserij is in Helmond terwijl 

er, verdeeld over Nederland, nog 6 depots zijn van waaruit alle klanten bediend worden. Het bedrijf 

verkoopt niks alleen leasen en huren is mogelijk. Dat is dan weer onder te verdelen in bedrijfskleding, 

sanitair, vloerwissers, schoonloopmatten, rolhanddoeken en ruilpoetsdoeken.  

Naast de diverse reinigingsprocessen speelt de logistiek een heel grote rol, zowel binnen het bedrijf, 

als bij het ophalen en bezorgen van de juiste artikelen op de juiste plek. Een onmisbare hulp daarbij 

zijn de barcodes  waarvan ieder artikel voorzien wordt. Alvorens de productieruimte in te gaan hield 

Johnnie een heel positief verhaal over het familiebedrijf waar op velerlei manieren gewerkt wordt 

aan zaken als  duurzaamheid, milieu, energiebesparing, ergonomie, activiteiten buiten het bedrijf en 

plezier in het werk.  
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Vanwege veiligheid en bedrijfsvoorschriften kregen we allemaal een bezoekershesje aan. Wat voor 

Johnnie de gewoonste zaak van de wereld was, was voor ons een overvloed aan informatie waarvan 

beslist niet alles me bij is gebleven. We begonnen in de expeditie waar iedere chauffeur een eigen 

laad en los plek heeft en waar al een eerste sortering, middels de barcode, heeft plaatsgevonden 

voor wat betreft de bestemming noord, zuid of west Nederland. Bij de bedrijfskleding zagen we een 

eerste controle op niet gewenste spullen die  vaak in de kleding wordt aangetroffen. Tevens wordt 

daar bepaald welk wasprogramma het betreffende kledingstuk moet ondergaan. Alvorens de kleding 

in de enorme wasmachines verdwijnt wordt nog een scan uitgevoerd om te voorkomen dat er 

ongewenste spullen in de machines terecht komen. Alle vlekken, behalve kit, verf of inkt kunnen 

verwijdert worden.  Na behandeling in een droger met een capaciteit van 60 kilo en een toerental 

van 8000 omwentelingen per minuut is de was zo goed als droog. We zagen een kledingmagazijn met 

6 enorme kasten waarin een groot aantal laden met verdeelvakken, computergestuurd voor een 

juiste sortering zorgt. Leuk om te zien hoe een robot zelfstandig kleding naar de juiste plek in het 

bedrijf brengt. Bij een nieuwe klant wordt van iedere werknemer de maat genomen en twee 

coupeuses zorgen dan voor de benodigde maataanpassingen waarbij ook weer een barcodesticker 

zorgt voor de juiste kleding voor de juiste persoon. We zagen ook een zogenaamde wasbus, een 

tunnel waarin 16 wasmachines achter elkaar zijn ingebouwd die zorgen voor achtereenvolgens de 

voorwas, de hoofdwas, het neutraliseren en het centrifugeren. (Neutraliseren is een extra spoelbeurt 

om zeepresten te verwijderen). Het transport van de kleding vindt plaats middels een ronddraaiende 

schroefvormige buis die de kleding steeds naar een volgende machine brengt. Sortering op eventueel 

noodzakelijke reparaties vindt handmatig plaats waarbij de plek van de benodigde reparatie 

aangegeven wordt met een wasknijper. De persoon die deze sortering doet pleegt zelf ook kleine en 

eenvoudige reparaties. Verder zagen we de mogelijkheid om de kleding te voorzien van borststickers 

en/of rug stickers, die naar de wens van de klant opgestreken of op geborduurd kunnen worden. Een 

heel ander verhaal is het reinigen van de vloerwissers. Deze ongeveer een meter brede wissers 

hebben een stalen frame dat voor de reiniging handmatig verwijdert moet worden. We zagen heel 

erg duidelijk het verschil tussen een vuile pikzwarte wisser en een schone lavendelkleurige wisser. De 

vieze wissers gaan eerst in een machine die, zoals een mattenklopper het grootste vuil verwijdert. 

Daarna worden de wissers gewassen in olie van 89 graden waarna ze gecentrifugeerd worden om 

overtollige olie te verwijderen. Daarna gaan ze ook nog eens door een trilzeef. De gebruikte olie 

wordt, na reiniging op een speciale manier, weer hergebruikt. 

Tenslotte zagen we nog de enorme wasmachines voor rolhanddoeken en schoonloopmatten. De 

rolhanddoeken worden voor het wassen, in een machine opgevouwen en voorzien van twee bandjes 

om ze bijeen te houden. Na het wassen en drogen worden ze dan weer machinaal opgerold. Er zijn 

twee soorten rolhanddoeken, blauwe voor werkplaatsen, en witte  voor kantoor. Voor de 

schoonloopmatten, die behoorlijk zwaar zijn, heeft men een aantal hulptoestellen ontwikkeld om het 

zware werk zoveel mogelijk te beperken. In het besef dat er wel fouten of gebreken in dit verhaal 

zullen zitten moet ik toch John van den Hoven een groot compliment geven voor de prettige, leuke 

en deskundige manier waarop hij  ons kennis heeft leren maken met Lavans. Fijn ook te zien dat hier 

gewerkt wordt met hart voor het bedrijf, met lachende gezichten, met trots voor het bedrijf ! Het 

dankwoord van Tonnie Gijsbers aan John kreeg dan ook veel bijval middels een hartelijk applaus. 

Waarop de enthousiaste Johnnie ons nog attendeerde op de fikse uitbreiding waaraan men op het 

buitenterrein bezig is en de mogelijkheid nog eens terug te komen als dat klaar is !   
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VERSLAG WANDELING VANUIT VUGHT OP 17 MEI  

(Jan van Doren) 

Met maar 10 graden was het best wel een beetje guur op het kerkplein waar we met 18 personen 

samenkwamen voor het vertrek naar Vught. Ook dit keer hadden we weer een nieuwe deelneemster 

namelijk José Smits, de vrouw van Ad, die enige tijd geleden voor het eerst meeliep. José en Ad zijn, 

in eerste instantie, vooral bij de KBO gegaan om deel te kunnen nemen aan de wandelingen. José is 

echter blij verrast door de vele activiteiten en mogelijkheden bij de KBO en zal beslist ook aan andere 

activiteiten mee gaan doen.  

Na het parkeren van de auto ’s op een grote parkeerplaats bij Fort Isabella, een oude legerkazerne, 

konden we om 10.15 uur beginnen met de wandeling. We verlieten de bebouwde kom en in een 

klein bos met  een behoorlijke waterplas zagen we de fraaie  weerspiegeling van bomen en struiken 

in het  rimpelloze wateroppervlak. Nadat we het Drongelens kanaal overstaken kregen we een weids 

uitzicht over het met lage gewassen begroeide gebied. In de verte zagen we het Jeroen Bosch 

ziekenhuis en andere hoge gebouwen van den Bosch. Jos van der Kam maakte ons attent op een 

vreemd vogelgeluid dat hij herkende als dat van de Wulp. Dat is die vogel, aldus Jos, met een kromme 

naar beneden wijzende snavel. Hij heet dus Wulp omdat zijn snavel naar zijn gulp wijst. Het natte 

drassige gebied is het Vughts Gemend waar we ook katoenplantjes en vele gras en rietsoorten zagen. 

Via de Rijskampen bereikten we de Moerputten met het halve zolenpad in ’t groen en een lange, het 

drassige gebied begaanbaar makende, loopbrug van bankirai. We kwamen uit bij de enorm lange 

moerputtenbrug. Deze brug van 600 meter lang werd in 1890 in gebruik genomen als treinverbinding 

tussen den Bosch en Waalwijk waar de schoenindustrie toen volop bloeide. 35 kolossale gemetselde 

pijlers dragen het gevaarte waarop men de rails heeft laten liggen. De brug overspant een hele grote 

waterplas, de Bossche Sloot genaamd, waarin veel waterlelies op het punt stonden hun schoonheid 

te tonen. Verderop hoorden we de koekoek en zagen tal van vlinders en ook de Libelle en de 

Margriet, maar dan niet de damesbladen. Weer over zo’n fijne bankirai loopbrug die ons terugbracht 

naar het halve zolenpad. We moesten af en toe ook een trap beklimmen en bij een d 

Even verderop namen we dan ook een korte pauze op een hardstenen bankstel temidden van een 

groot bloementapijt van boterbloemetjes. In iets lager tempo ging het verder over een bospad met 

vele, boven de grond uit stekende, wortels. Maar dan natuurlijk niet de soort wortels waar de 

bekende wortelstamp van gemaakt wordt. We bereikten de buitenwijken van den Bosch waar we, 

gezeten aan een mooi aangelegde vijver tussen hoge flatgebouwen, onze picknickpauze namen.  

Ook veel werknemers van omliggende bedrijven brachten hier lopend of zittend hun middagpauze 

door en genoten , net als wij, van een eendenpaar met kuikentjes.  

Via een trap of een lift kwamen we op een soort viaduct dat het mogelijk maakt het enorme 

spoorcomplex van den Bosch veilig en probleemloos over te steken. We kwamen uit langs de 

Dommel waar we over een leuk, maar smal,  loop bruggetje onder een ander brug door weer de 

oever bereikten. Verassend was het handbediende veerpontje dat ons aan de overzijde van de 

Dommel diende te brengen. De eerste overtocht, met 10 personen,  verliep probleemloos en het 

pontje was al snel weer onderweg naar de overige passagiers. Echter op 5 meter voor de kade liep 

het mis, het bootje wilde plots geen centimeter verder meer. Vele pogingen, raadgevingen en gegil 

van de overkant ten spijt bleef het ding steeds op dezelfde plaats “haken”.  Pieter nam zelf het heft in 

handen en na enige pogingen, lukte het gelukkig wel en konden we weer opgelucht verder wandelen. 
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Aan de overzijde bereikten we het Bossche Broek en liepen we over een dijk met weids uitzicht aan 

de linkerzijde en prachtige, aan het water gelegen huizen aan de rechterkant. Over  de wuivende 

grasvlakte hadden we een magnifiek uitzicht op de hoge gebouwen van den Bosch met natuurlijk de 

Sint Jan als hoogtepunt. 

Nog even gestopt bij een gemaal waar het water uit een kleinere rivier, desgewenst, over gepompt 

kan worden naar de Dommel. Henk Vliegenberg heeft hier nog schilderwerk aan verricht en is 

hiermee, naast Jeroen Bosch, de tweede bekende schilder van den Bosch. Onderweg nog genietend 

van de heerlijke geuren van seringen en andere bloesems kwamen  we om 15.10 uur voldaan terug 

bij de auto ‘s.  Geen tijd meer voor een drankje na afloop omdat enige personen afspraken hadden 

waar voor ze al aan de late kant waren. Jammer, we hadden nog graag wat nagepraat. Maar Pieter 

kreeg natuurlijk weer alle lof voor deze, bijzondere, anders dan anders wandeling. 

 

 

AKTIVITEITEN 2018  

 

Donderdagmiddag 31 mei   Seizoensluiting 

Dinsdagmorgen 12 juni   Fietsdag, vertrek vanaf de kapel om 10.00 uur.  

Maandagmorgen 18 juni   Aanmelden: bezoek aan de Heerenvelden te Handel 

                 in de pastorie vanaf 10.30 tot 11.30 uur. 

   Kosten zijn totaal € 5,00 p.p.. 

Donderdagmorgen     21 juni   Wandeling vanuit kasteel St.Oedenrode. Vertrek vanaf 

                                       het kerkplein om 9.15 uur. Kosten meerijden € 2,00 pp. 

Woensdagmiddag 27 juni          Bezoek Heerenvelden te Handel. Vertrek met auto’s 

                                       om 13.30 uur vanaf de Pastorie. 

Dondermorgen            19 juli   Wandeling vanuit Weert. Samenkomst Kerkplein om 

                                       09.15 uur. Voor het meerijden wordt € 3,00 p.p. 

                                       gevraagd. 

 

 

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  

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

 

OVERLEDEN: 

 

Juni 2018 

De heer Silvan van de Waarsenburg is op 25 april overleden en was 13 jaar lid van onze vereniging. 
 
 

    

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. 

21 juni               Levensboek en herinneringskoffer. 

                           Gast:  een psycholoog. 

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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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 augustus 2018 graag voor  23 juli 2018          


