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  de   

SENIORENWIJZER             
 

 

 

 
informatieblad van de Seniorenvereniging KBO Aarle-Rixtel – augustus 2018.  
`````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````` `````````````````````````````````````````` 
SEIZOENSOPENING 
(Bea v.d.Berk) 
 
Wij zijn weer druk bezig met de voorbereidingen van de seizoensopening, die zal plaatsvinden op 

donderdag 27 september a.s.  

Details zijn nog niet bekend, maar reserveer deze dag alvast in je agenda. 

Meer informatie en opgaveformulier volgen in de Seniorenwijzer van september. 

 

COMPUTER INLOOP. (HERHALING) 

(Rinus Nooijen) 

Ook dit jaar vervalt de openstelling van het service-  en computerhelpdesklokaal op de vrijdagmiddag 

in de maanden juli en augustus. 

Er is dan alleen op de maandagmiddag  een dienstverlening mogelijk  vanaf 13:30 uur. 

De periode  is dus vanaf  5 juli tot 1 september 2018. 

Mocht de Dreef zelf in die periode gesloten zijn, dan is de zijdeur van de Dreef (aan de kant van de 

Artex)  open en is dat onze toegang. 

  

  

  KBO WANDELING VANAF DE POSBANK VIA KASTEEL ROSENDAEL, 

  DE EMMAPIRAMIDE EN HET ROZENDAALSE ZAND, 16 KM. 

 (Pieter van Doorn) 

 

Deze speciale wandeling op donderdag 16 augustus 2018 is verder van huis en wel vanuit Rheden. 

Samenkomst op het kerkplein 8.30 uur (let op andere tijd). Kosten voor het meerijden € 8,00 p.p. 

We zijn zo rond 10.00 uur in Rheden bij Paviljoen De Posbank waar we eerst even koffie/thee gaan 

drinken en eventueel van het toilet gebruik kunnen maken.  

 

We vertrekken dan rond 10.30 uur voor een wandeling en zijn rond 15.30 uur weer terug bij Paviljoen 

de Posbank waar we nog een afsluitend drankje kunnen nemen om vervolgens weer naar Aarle-Rixtel 

te rijden. 
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De Posbank is een stenen bank die in 1918 aan de rand van 

Herikhuizerveld is geplaatst op een hoog punt met zeer fraai uitzicht.  

De in de bank genoemde data ’1893 - 7 mei 1918’ herinneren aan het 

zilveren jubileum van de 2e voorzitter van de ANWB en hoofdconsul de 

heer G.A. Pos. De inscriptie op de bank luidt: 

 ’Hij effende banen voor het vreedzaam verkeer tusschen de volken.  

Den Nederlanders deed hij Neerlands schoonheid kennen, waarderen en liefhebben’. 

In de volksmond heeft het aangrenzende gebied geleidelijk ook de naam ’Posbank’ gekregen. 

 

Kasteel Rosendael ligt in boswachterij het Rozendaalse Bos en 

dateert uit de 14e eeuw. Het kasteel wordt omringd door een 

historisch landschapspark. Dit geniet landelijk bekendheid 

vanwege de ‘bedriegertjes’ en de indrukwekkende schelpengalerij. 

Toen de laatste eigenaar/bewoner in 1977 overleed, liet hij het 

kasteel met tuin en park na aan het Geldersch landschap.  

 

De Emmapiramide. In 1981 werd er voor werkverschaffing op de 

Kluizenaarsberg een uitkijkheuvel gebouwd. Vanaf deze heuvel werd 

gekeken of er bosbranden in de omgeving waren. Later veranderde de 

naam van de heuvel in Emmaheuvel, naar de toen regerende koningin 

Emma. Weer later werd er op de Emmaheuvel een houten uitkijktoren 

geplaatst om nog verder weg te kunnen kijken. Door de houten wallen 

die op de heuvel werden geplaatst, tegen het verzakken van de aarde, had de heuvel iets weg van 

een piramide. Daarom werd het in de volksmond steeds meer “Emmapiramide” genoemd waardoor 

het in de loop van de tijd de echte naam werd. In 2011 besloot de gemeente Rheden dat de toren  

5 meter verhoogd moest worden omdat het bos rondom steeds hoger werd en het uitzicht ernstig 

werd belemmerd. Bij deze piramide is een monument geplaatst voor de 10 mannen die hier in 1944 

werden geëxecuteerd.  

 

Het Rozendaalse Zand is een middelgrote zandverstuiving en is van circa 17 ha bos ontdaan om het 

zand weer actief te laten stuiven. 

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 14 augustus 2018, via e-mail : 

kbowandelen@gmail.com 

 

 
 
 

https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Rozendaalse_Zand&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/wiki/Zandverstuiving
mailto:kbowandelen@gmail.com
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VERSLAG WANDELING KBO DONDERDAG 7 JUNI 2018 OPLOO. 
(Marijke Leenders-Migchels) 
 

Met 3 auto’s vol reden we naar Oploo voor een korte wandeling. Gelukkig korte wandeling want het 

was heel warm. We begonnen de wandeling bij het heel leuke koffiehuis “Ons Moe”. 

Het was een heel andere wandeling dan anders. We wandelden eerst langs de contouren van Kasteel 

’t Juffere. Dit kasteel dateert van 1350 en werd als jachtslot gebruikt. 

Tegenover het kasteel staat het koetshuis. Dit pand deed vroeger dienst als rijtuigenbeheer. 

We zagen de kasteelboerderij Kasteel Bekenstein. Deze dateert van 1475.  

Familie van Els van Tôntje d’n Dwerg, vanwege zijn kleine gestalte maar van d’n duvel niet bang, 

woonde rond 1865 op dit kasteel. 

Tôntje was  een verschoppeling. Van Tôntje is een beeld gemaakt zittend op een bankje bij de 

watermolen. Hij leefde van 1865 tot 1922. 

We liepen langs De Bolle Akkers. Er werden plaggen gestoken. De grond werd opgehoogd door 

aangebrachte plaggen en mest en die grond was uitermate geschikt voor graansoorten. Een speciale 

graansoort een kruising van tarwe en rogge.  De graansoorten en veldbloemen zijn niet puur 

Nederlands maar komen oorspronkelijk uit Mesopotanië. Tussen de graanvelden staat een bordje 

waarop een oud veldkruis staat. Hier kwamen 2 kerkpaden bijeen en werden de graanvelden in 

vroeger tijden tijdens een veldprocessie door de pastoor met zijn gevolg gezegend voor een goede 

oogst. 

We zaten gezellig bijeen in een prieel,  een historische plaats waar Tôntje de schapen bijeen liet 

komen. We keken nog even binnen in de heemschuur de Heerlyckheit Plo 

Op de hagen zagen we horizontaal spinnenwebben. In het midden zie je een gat. Daar zit de spin op 

zijn prooi te loeren. Al het gedierte dat op de web komt wordt door de spin gepakt en vermorzeld. 

We eindigden onze mooie wandeling bij het heel knusse koffiehuis Ons Moe. 

 

VERSLAG DE FIETSDAG VAN 12 JUNI. 

(Wilma van Beek) 

Om 10.00 uur vertrokken vanaf de kapel met 18 personen richting Stiphout en Nuenen. Even een 

plaspauze, handschoenen aan (sommigen). Het was toch nog koud, wat drinken en door naar 

Geldrop. Daar lekker een kop koffie gedronken bij restaurant de Dommelhoef, een  prachtige locatie. 

Opgewarmd en verder binnendoor naar de Dommeldalroute. Blijft altijd mooi. Dan naar de  

Sonse haven voor een lunch, specialiteit van de week broodje Seranoham. Wachten, wachten, er 

moest nog ham gehaald worden, toch maar iets anders gepakt, want we moesten weer verder.  

Via de Vresselse Hut, richting Nijnsel. Even een verkeerd pad genomen en moesten we klunen door 

los zand. Hierna weer verder naar St.Oedenrode, prachtige fietspad door de bossen. Weer terug naar 

Nijnsel, bij het Sint Martinus-kapelleke gestopt en toen richting huiswaarts. In Mariahout nog een 

afzakkertje. (We moesten bijna de ramen wassen!!!). We waren om half zes thuis en hadden 

ongeveer 63 km gefietst. Omdat het niet zo warm was, zijn we weinig fietsers tegengekomen en 

waren de terrassen zo goed als leeg. Dat was een groot voordeel. Het was een geslaagde fietsdag. 
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VERSLAG WANDELING VANUIT SINT OEDENRODE OP 21-6-2018 

(Jan van Doren) 

Dat was even wennen, na een  paar warme dagen met temperaturen van boven de 25 graden zou het 

deze dag amper 16 graden worden. Daarbij een vrij harde, wat gure, wind maar toch prima voor een 

lekkere wandeling. De meeste deelnemers betraden bekend terrein toen de auto´s geparkeerd 

werden bij de Kienehoef. Tal van herinneringen aan, meestal plezierige, bezoeken aan dit 

speelparadijsje werden opgehaald. De parkeerplaats is vlakbij restaurant  "de helden van Kien ", dat 

later gebouwd moet zijn met een mooi ,eventueel te verwarmen, terras. 

Via een bosje en wat verborgen paadjes door een buitenwijk van Sint Oedenrode kwamen we bij een 

uitkijktoren aan de Dommel. Onderweg daar naar toe zagen we, onder andere, ook een grote Catalpa 

met zijn enorm grote bladeren en prachtig witte bloemen. Meesterschilder Henk Vliegenberg ziet 

echt alles onderweg en maakte ons een paar keer attent op schilders die, staand op een wankel 

trapje, probeerden zichzelf en de verf op de juiste plek te brengen en te houden. Een heel eind 

moesten we door hoog gras lopen, met toch wel het aanwezige risico een tekenbeet op te lopen.  

Alle deelnemers droegen, heel verstandig, wel een lange broek waardoor dat risico een stuk kleiner 

is. Vooral ook verstandig omdat we regelmatig ook te maken kregen met brandnetels, braamstruiken 

en distels. De processierupsen hebben we niet gezien die zullen wel onderweg zijn  geweest naar 

Handel of Kevelaer. Om 12 uur hadden we onze picknickpauze in een mooi park midden in Nijnsel. 

Bijzonder in dit park is dat daar een nieuwe kruisweg is gebouwd. De staties van nieuw schoon 

metselwerk met de afbeeldingen uitgevoerd in fraai houtsnijwerk. Een wandelpaadje voert de 

kruisweggangers langs de staties met een wel heel aparte onderbreking tussen de zevende en de 

achtste statie. Het paadje gaat hier namelijk door een speeltuin heen als een speelse onderbreking 

van een uiterst serieuze en plechtige aangelegenheid. 

Bij Annie Plettenberg bungelde steeds een rood balletje, ter grootte van een tennisbal, aan haar 

rugzak. Onze nieuwsgierigheid leidde tot een verassende  onthulling, in dat piepkleine ding bleek 

namelijk  een complete regenjas verstopt te zitten. Zoals aangekondigd kwamen we ook langs het 

kasteel Henkenshage waar we uitgebreid de tijd namen om dat van alle kanten te bekijken. In het 

prachtige gebouw vinden vaak trouwpartijen en andere grote feesten plaats waarvoor dit natuurlijk 

een uitermate geschikte gelegenheid is. Alleen al een aldaar gemaakte fotoreportage draagt bij aan 

het onvergetelijk maken van bijzondere dagen. Amper 100 meter verwijdert van dit kasteel staat een 

kapelletje van Onze Lieve Vrouw ter Troost. Dit riep al gauw de gedachte bij me op dat echtparen die 

getrouwd zijn op het kasteel bij een eventuele scheiding in het kapelletje troost kunnen vinden. We 

passeerden een bijzonder leuke brug over de Dommel met daarna een leuk paadje langs die rivier. 

Aan de overzijde zagen we een aantal kunstig, van hout gemaakte, personen bezig met onduidelijke 

bezigheden. 

Waarschijnlijk hadden deze personen iets te maken met de verderop liggende waterzuivering en 

deden ze al wat voorbereidend werk zoals het verzamelen van plastic en sorteren van andere afval 

materialen. Het was duidelijk en bijzonder prettig dat Pieter het mooiste stukje van de route voor het 

laatst bewaard had ! 

Om 13.55 uur waren we terug en hebben we op het terras bij  "de helden van Kien " nog wat 

gedronken en nagepraat over de wandelroute. Met dank aan Willem en Pieter. Volgende keer zal 
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Pieter er niet bij zijn want dan loopt hij mee met de Nijmeegse Vierdaagse. Willem heeft dus vier 

weken de tijd om zich voor te bereiden om ons een geslaagde volgende wandeling te bezorgen. 

Tijdens die voorbereiding is hij echter ook bezig het elektriciteitsnet van een boerderij te vervangen 

dus volop spanning zowel voor de wandeling als op het 220 volts netwerk. 

 

VERSLAG EXCURSIE NAAR DE PLUKTUIN IN HANDEL  OP 27-6-2018 

(Jan van Doren) 

Bloemen houden van mensen, maar dan toch vooral van vrouwen. Maar liefst 22 dames maakten 

deel uit van het gezelschap van 27 personen die deze zonnige middag naar Handel vertrokken.  

Mannen hebben duidelijk meer met auto’s, vier mannelijke en slechts één vrouwelijke chauffeur 

reden "met de wagen volgeladen" naar Handel.  

We werden hartelijk ontvangen met koffie of  thee en een heerlijk stuk appelvlaai op het gezellige 

overdekte terras. De pluktuin maakt deel uit van bloembelevingscentrum de Heerevelden. Op 25 

hectaren grond worden zomerbloemen gekweekt door Christjan van Thiel en zijn team van 

medewerkers. Annemarie, zijn vrouw, zwaait de scepter over de pluktuin het theehuisje en de 

winkel. Hoofdzaak voor dit bedrijf is toch de kwekerij waar dan ook 15 à 20 personen werkzaam zijn. 

Hier worden zonnebloemen, vrouwenmantel, vuurpijlen, distels, papavers, sierkool en menta, een 

soort munt, gekweekt. Door de enorme droogte van de laatste tijd worden de kweekvelden constant, 

dag en nacht, gesproeid met de regeninstallaties. Er wordt naar gestreefd alles zo milieuvriendelijk te 

bemesten en behandelen tegen schimmels of andere plagen. In een grote loods zagen we de verdere 

verwerking van de geoogste bloemen. Via een lopende band waar handmatig bloemen opgelegd 

worden, gaan ze door een machine die ze op de juiste lengte afsnijdt, de bloemen telt en er bosjes 

van maakt door een elastiekje om de  geboste stengels  te doen. Hierna worden ze rechtopstaand in 

speciale kratten gezet die vervolgens in rolcontainers geplaatst worden. Hierna volgt het 

veilingproces wat zich overigens bijna helemaal digitaal afspeelt. De afnemers maken hun keuze aan 

de hand van foto’s en vaak in vertrouwen op de goede naam van de kweker. Ons eigenlijke doel, de 

pluktuin, heeft het erg zwaar te verduren door de lange droge periode. Omdat de regeninstallaties al 

moeite hebben om de kweekvelden nat te houden schiet de pluktuin er, wat dat betreft, volledig bij 

in. Bij een eerder bezoek in een vruchtbaarder seizoen was het geen probleem om een grote bos 

bloemen te plukken uit de weelderige bloemenpracht. Er viel nu helaas erg weinig te plukken en te 

bewonderen. Gelukkig konden toch nog fraaie boeketten samengesteld worden van de aanwezige 

bloemen die van de kweekvelden gekomen waren. En daarnaast bood het winkeltje ook volop 

mogelijkheden om leuke hebbedingetjes aan te schaffen. 

Al met al toch een leuke middag al moesten onze dames, in dit geval, zichzelf in de bloemetjes zetten. 

Els Gijsbers bedankte Annemarie en Christjan voor de hartelijke ontvangst en de leuke middag, 

waarna we in voorverwarmde auto’s weer huiswaarts togen. 

  

VERSLAG WANDELING DOOR HET DOMMELDAL 

(Henk van Beek) 

Het was te voorspellen: vanwege het erg warme weer zou de belangstelling voor deze wandeling 

door het Dommeldal wel eens wat minder kunnen zijn.  
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Toch hadden er zich nog acht deelnemers gemeld. De eerste helft van de wandeling voerde ons door 

het oostelijk deel van de route: over zandpaden, en oude karresporen of zomaar “los” over de 

velden. Een eeuwenoud landschap dat vrijwel nog niet aan ruilverkaveling ten prooi is gevallen. Het 

was dus een echt ouderwets  Brabants landschap dat aan ons voorbij trok: houtwallen en bosschages 

die werden afgewisseld door akkertjes, weilandjes en hooilandjes. Bij landgoed Soeterbeek 

veranderde het landschap in een lommerrijk park . Soeterbeek zelf kregen we niet te zien, dat is 

“verboden toegang” voor buitenstaanders. Ondertussen werd er nog wel even bij stil gestaan dat de 

grootouders van “onze” Jacobine Wouters nog ooit op dit landgoed hebben gewoond  en later café 

Wichman zijn begonnen aan de Kouwenberg. Dat was dus mooi meegenomen. Even later passeerden 

we de Dommelbrug bij de Soeterbeekseweg en namen we even later rechts het wandelpad. In de 

directe nabijheid hiervan loopt de fietsroute van de Dommeldalroute, waar de ”dinsdagsrijders en -

rijdsters” regelmatig gebruik van maken. Hier begon het indrukwekkendste deel van onze toch: 

smalle kronkelende paadjes, de ene keer langs hoog oprijzende “kanidassen” en even later weer 

langs door houtwallen omzoomde hooilandjes. Maar bovenal heel vaak langs de oever van de 

Dommel. Deze rivier heeft hier nog zijn oorspronkelijke loop met zijn slingerende meanders. Het is 

bijna niet voor te stellen dat je hier vlakbij zo’n grote stad nog zo’n vrijwel ongerept stuk natuur kunt 

aantreffen! Bijna aan het einde passeerden we een wandelbrug over de Dommel en stonden we even 

stil bij de oude toren van Nederwetten. Net als vele andere oude Brabantse torens heeft ie de tand 

des tijds ( weliswaar gehavend) nog net weten te doorstaan, dankzij het feit dat ie al eeuwen lang 

eigendom is van de gemeente. En zo hebben de Beekse toren en de Stiphoutse toren het ook 

overleefd. Hierna was het nog maar heel even doorstappen tot aan ons startpunt. We troffen het, 

dankzij de vriendelijke uitbater van de hier gelegen herberg: ondanks dat ie pas uren later zou 

openen streek hij over zijn hart en serveerde hij  ons toch alvast een drankje! “Brabantse 

gemoedelijkheid”, zullen we maar zeggen! 

 VERSLAG KCK IN JUNI NAAR WESTERBEEK 

(Betsy van de Waterbeemd) 

Dinsdag 5 juni was de KCK met 20 man te gast bij kunstsmid en beeldhouwer 

Juul Baltussen in Westerbeek. We werden met veel enthousiasme door Juul 

ontvangen en rondgeleid. Hij gaf op een boeiende manier uitleg over de 

verschillende soorten werk dat hij maakt. Onder andere tafels van 

bankschroeven en prachtige poorten van afvalstaal. Ook diverse andere 

kunstwerken waaronder een “schilderij” aan de hand van het 

wereldberoemde ‘de schreeuw’ van Munch, maar dan uitgevoerd in staal. 

Op het einde van de rondleiding gaf hij nog een demonstratie smeden. 

Een geslaagde excursie waar we met veel plezier op terugkijken. 

 

 

(Op de foto: Antonet, Gon en Thea) 
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Editie  Verschijningsdatum:  Editie  Verschijningsdatum    

  8  6 augustus   11  5 november 

  9  3 september   12    3 december   

10  1 oktober                                                                                             

 

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.  

 

 

    LEZINGENREEKS KUNSTGESCHIEDENIS 7 IN LIESHOUT 

     (Henk van Beek) 

     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 

 

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    

 

 

 

 

 

mailto:i.pelsvandeven@gmail.com
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VOORLOPIG JAARPROGRAMMA KBO 2018 JAARLIJKSE ACTIVITEITEN  

ONTSPANNING /REIZEN/TRIPS  

 

Dinsdagmiddag 14 augustus  Zomeractiviteit Ten Blakke. Ouderenorganisatie 

                                       Laarbeekse KBO’s Openluchttheater Mariahout. 

                                       Aanvang 13.30 uur. Toegang:  € 5,-   

Woensdagmiddagmiddag 15 augustus  Bedevaart Mariahout. Nadere informatie volgt. 

                                       Contactpersoon Maria Hagelaar KBO Aarle-Rixtel.    

Maandagmiddag                         24 september  Superseniorenmiddag. Kermismaandag  

                                       Broodmaaltijd eventueel in combinatie met een 

                                       rondrit in Laarbeek. 

                                       Locatie: Zonnetij 14.30 uur. 

Woensdag                                     26 september             Excursie 6. Doel en datum worden nader bepaald 

                                       door de werkgroep. Inlichtingen Els Gijsbers. 

Donderdagmiddag   27 september  Seizoensopening ‘Jaardag’ . Nadere informatie                                                                                                                                             

                                       volgt.           

Woensdagmiddag    3 oktober  Dag van de Ouderen: Locatie in Dorpshuis in  

                                                                                              Lieshout. Optreden van Lenny Kuhr. 

Woensdag             28 november  Excursie 7. Doel en datum worden nader bepaald 

                                                                                             door de excursiegroep 

Dinsdagmiddag   18 december  Kerstviering 

  

EDUCATIE/KUNST- EN CULTUUR 

 

4 Dinsdagmiddagen             25 september             Filmcyclus. Programma wordt in het najaar 2018 

                          16 oktober                   bekendgemaakt.  

                           6 november                Locatie: Dorpshuis in Lieshout. 

                                                       27 november 

Woensdagmiddag  21 november  Valpreventie. Presentatie wordt gegeven  

                                                                                             door de GGD. Aanvang 14.00 uur in De Dreef.  

                                                                                             Met vooraanmelding. 

CURSUSSEN 

PC-cursus starters     Alleen op aanvraag. Melden op maandag- en 

        vrijdagmiddag in de PC ruimte van De Dreef. 

        Info: Rinus Nooijen (0492-386116) 

Bridge cursus   vanaf 6 november Iedere dinsdagmorgen. Locatie de Pastorie 

                                                                                              van 9.30 tot 11.30 uur.    

        Info: Toon Relou (0492-386133). Gastleden van 

        andere KBO’s betalen eenmalig € 10,00. 
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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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 september graag voor 20 augustus 2018          


