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  de   

SENIORENWIJZER             
 

 

Informatieblad van de Seniorenvereniging KBO Aarle-Rixtel – september 2018  
`````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````` `````````````````````````````````````````````````` 
 

SEIZOENSOPENING 27 SEPTEMBER 2018 

 

Na een prachtige, zonnige zomer worden de dagen weer wat korter en wordt het weer  tijd voor onze 

seizoensopening.  

Wij hebben dit evenement gepland op donderdag 27 september en we nodigen jullie graag uit voor een 

ontspannen, gezellige middag. 

We starten om 12.00 uur bij De Blokhut (De Duivenakker 74), waar we jullie ontvangen met het 

gebruikelijke kopje koffie/thee. Direct aansluitend staat er een heerlijk buffet klaar, zodat iedereen met 

een goed gevulde maag aan de activiteiten kan beginnen. 

 

Rond 14.00 uur hebben we de volgende activiteiten gepland:  

1. Korte IVN-wandeling rondom het IVN-gebouw 

2. Workshop “cadeautjes verpakken en versieren” in De Blokhut 

3. Kegelen in De Bosparel (Nuijeneind 20 in Bakel ). 

De Bosparel is per fiets of er auto makkelijk te bereiken. 

4. Rondleiding en kleine activiteit onder begeleiding van de “werknemers” van Jantje en Jaantje 

in Aarle-Rixtel 

5. Wandelen (+/- 5 km) 

6. Fietsen, ongeveer 25 km 

7. Kaarten: rikken of jokeren in De Blokhut 

8. Gezellig buurten in De Blokhut 

 

Na afloop van deze activiteiten kunnen we gezellig nog even borrelen en we sluiten de middag rond 

17.00 uur af, zodat de scouting daarna haar middag-/avondprogramma gewoon kan draaien. 

Voor deze middag vragen wij een eigen bijdrage van € 12,50 per persoon.  Voor dit bedrag kunt u 

deelnemen aan één van de activiteiten, krijgt u koffie/thee bij ontvangst, kunt u heerlijk genieten van 

het buffet en ontvangt u twee consumptiebonnen voor gebruik in De Blokhut.  

Eventuele overige consumpties zijn voor eigen rekening.  

                                                                                                         (foto boven: Annie Vogels en Fia Slegers) 
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U kunt zich opgeven voor deze middag bij pgroenendaal@upcmail.nl ; u dient dan het verschuldigde 

bedrag van € 12,50 over te maken naar rekeningnummer: NL 22 RABO 0101411995 t.n.v. 

Seniorenvereniging  KBO Aarle-Rixtel met vermelding  “seizoensopening”. Vergeet niet duidelijk aan 

te geven aan welke activiteit u meedoet. Uw inschrijving geldt pas als het bedrag op onze rekening 

staat. Ook kunt u onderstaand ingevuld strookje samen met € 12,50 p.p. bezorgen bij: 

Bea van den Berk Koudemaas 20 

Maria Hagelaar Het Klavier 4 

Ad Verleg                                Baroniestraat 2 

 

Inschrijvingen en betalingen dienen uiterlijk 11 september in ons bezit te zijn. 

Indien het  voor u niet mogelijk is met eigen vervoer te komen, dan kunnen wij dat voor u regelen 

tegen een vergoeding van € 2,00. Hiervoor graag contact opnemen met Maria Hagelaar: 

tel. 0492 383293. 
 

De Evenementencommissie.                                  Het aanmeldstrookje vindt u op pagina 10.                              

 

NATIONALE OUDERENDAG  

 

 

 

 

 

 

 

 

Op woensdag 3 oktober ’s middags van 14.00 tot 17.00 verzorgen de 4 KBO’s van Laarbeek de 

jaarlijkse Nationale Ouderendag in de Grote Zaal van het Dorpshuis te Lieshout.  

De toegang is voor iedereen, ook voor niet KBO-leden. 

We hebben een speciale artieste voor deze middag uitgenodigd en wel  de winnares van het 

Songfestival 1980: LENNY KUHR.  

Lenny zit dit jaar 50 jaar in het vak en treedt nog steeds op. Meestal voor kleinere gezelschappen, 

maar ze maakt voor Laarbeek graag een uitzondering. In de Grote Zaal van het Dorpshuis kunnen 

maar liefst ruim 250 personen genieten van haar optreden. 

Uiteraard zal onze traditionele loterij ook deel uitmaken van het middagprogramma.                           

De toegangskaarten (inclusief kopje koffie of thee en 1 consumptie) zijn te koop à € 5,--  op  

woensdag 19 september a.s.  tussen 10.00 en 12.00 uur bij de Pastorie aan de Heindertweg. 

Wees er snel bij, want de belangstelling zal groot zijn en op = op.                                                                             

mailto:pgroenendaal@upcmail.nl
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KBO WANDELING OVER LANDGOED DE HAMERT, 16,5 KM. 

De KBO wandeling op donderdag 20 september is vanuit Wellerlooi. 

Samenkomst op het kerkplein om 9.15 uur en voor het meerijden vragen we € 4,00 per persoon. 

Tussen Wellerlooi en Arcen ligt Landgoed de 

Hamert, 1084 ha groot. Dit gebied, gesitueerd 

tussen Maas en Duitse grens, omvat een breed 

scala aan landschapstypen: de Maasweiden, droge 

loof- en naaldbossen, heidevelden, vennen, 

hoogveen, akkers en het snelstromende 

Geldernsch-Nierskanaal met zijn beek begeleidende 

vochtige bos. Het landgoed maakt deel uit van 

Nationaal Park de Maasduinen en zal de komende 

jaren na een natuurherstelproject op de Walbeckerheide naadloos verbonden zijn met ons reservaat 

de Dorperheide. De eerste sporen van bewoning op de Hamert, grafheuvels, dateren van circa 2000 

jaar voor Christus. Een grafveld met rond de 100 heuvels bevatten graven vanaf die tijd tot rond het 

begin van onze jaartelling. Het lag aan de zuidoostrand 

van de Hamert. Door ontginning en afgraving ging dit 

grafveld geheel verloren.  

Een grote, hoog en centraal in het natuurgebied 

gelegen grafheuvel, het zogenaamde Vorstengraf, 

stamt uit de oudste periode. Door de ligging en 

omvang van de grafheuvel (doorsnede 20 m. en 

hoogte 3 m.) vermoedt men dat een belangrijk 

persoon deze heuvel als laatste rustplaats heeft 

gekregen. In 1992 heeft de grafheuvel, waarschijnlijk de grootste in Nederland, een restauratie 

ondergaan. Bomen zijn verwijderd en de oorspronkelijke vorm van de heuvel, die door 

graafwerkzaamheden in de Tweede Wereldoorlog was aangetast, is in ere hersteld. Het graf is 

ongestoord gelaten.  

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 18 september, via e-mail : 

kbowandelen@gmail.com 

 

 

 

mailto:kbowandelen@gmail.com
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DANSEN 

 

Dinsdag 17 april j.l. 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  

een 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. Het dansen 

begint om 20.00 uur. 

De organisatie.  

NIEUWS WERKGROEP EXCURSIES 

(Theo de Jong) 

De aankomende excursie  van woensdag 26 september gaat naar het DAF museum in Eindhoven.  

Vertrek vanaf de pastorie met auto’s om 13.00 uur. 

De historie van DAF begint in 1928 waar de gebroeders Hub en Wim van Doorne een smederij 

begonnen in een pand aan de Tongelresestraat in Eindhoven. 

In eerste instantie bleef het bij wat kleiner smeedwerk, maar al gauw begon men aanhangwagens te 

bouwen, wat enorm goed liep en hier in 1932 de naam  Van Doorne’s Aanhangwagen Fabriek N.V. 

ontstond (DAF). Deze aanhangers moesten ook voortgetrokken worden, waardoor ze nadien 

overgingen met de bouw van trucks en nog later gevolgd door de personenwagens.  

De naam DAF is een begrip geworden zodat iedereen hiermee wel bekend is. Dat maakt deze 

excursie ook zo interessant. Hier kun je nog de sfeer proeven  van vroegere tijden toen de auto met 

het pientere pookje werd geboren, de DAF variomatic (automaat).Een uitvinding van de gebroeders 

van Doorne. 

Deze historie is nog te zien in het DAF museum, de allereerste gereedschappen van de gebroeders 

van Doorne en de werkplaats. 

DAF heeft zich ontwikkeld tot een van de grootste  leveranciers in de transport wereld. 

Opgave voor deze excursie is maandag 17 september van 10.30 tot 11.30 in de pastorie. 

De kosten zijn:  entree  koffie/ thee  met iets lekkers € 11.00 + € 2.00 voor vervoer, totaal dus € 13.00 

te voldoen bij inschrijving . 
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QUILTSEIZOEN 2018 / 2019. 
(Joukje Pezie) 

Het afgelopen seizoen hebben we onze quiltactiviteiten 2x per maand op de woensdagmiddag o.l.v. 

Liesbeth Manders in gemeenschapshuis de Dreef voortgezet. Zij geeft ons tips en helpt ons met de 

verschillende quilttechnieken. 

Vorig jaar hebben we in september samen met de beeldhouwers- en schilderclub meegedaan aan de 

Laarbeekse Kunstroute en onze werken in de pastorie tentoongesteld. We hebben veel enthousiaste 

reacties ontvangen en er was ruimschoots belangstelling voor het werk van deze drie hobbyclubjes 

binnen de KBO van Aarle-Rixtel. 

Na deze warme zomer is het nu tijd voor ons winterprogramma en wordt dit al weer ons vijfde 

quiltseizoen. We gaan weer van start in gemeenschapshuis de Dreef aan de Bosscheweg op 

woensdag 26 september a.s. om half twee en gaan door tot eind april 2019. 

Mocht u ook belangstelling hebben om volgend seizoen te komen quilten dan bent u van harte 

welkom om eens te komen kijken of ook een les bij te wonen.  

U kunt mij altijd bellen voor meer informatie!!                                                                                                   

Joukje Pezie tel.nr. 0492-382239 

 
VERSLAG KCK IN AUGUSTUS NAAR MUSEUM MORE 
(Francine Janssen) 
 

Op 7 augustus om 8.45 uur vertrokken we met 20 personen richting Gorssel, met bestemming 

Museum More (MOdern REalisme). Het gebouw van Museum More is al een attractie op zich.  

Het ontwerp van de beroemde architect Hans van Heeswijk straalt intieme grandeur uit. 

Hier bezochten wij eerst de fotografietentoonstelling "More Focus Het Trage Lage Land", een Oer 

Hollandse tentoonstelling met 21 kunstenaars die Nederland laten zien vanaf grote hoogte, 

inzoomend via landschap, naar stad en dorp en naar de mens die daar woont in zijn eigen 

"interieurlandschap". 

Op de beneden verdieping bezochten we de tentoonstelling "Dwars Kijken", waarmee Museum More 

een dwarsdoorsnede van de eigen kunstcollectie presenteert. Ruim 100 werken van 44 verschillende 

kunstenaars, waaronder Charley Toorop, Jan Mankes en Pyke Koch, geven een gevarieerd beeld van 

precies één eeuw modern realisme in Nederland. 

's Middags gingen we naar Kasteel Ruurlo, met zijn prachtige glazen brug (eveneens ontworpen door 

Hans van Heeswijk). De brug heeft een totale overspanning van 32 meter, is 2.70 meter breed en 

heeft vier tussenpijlers. Het brugdek is van geprofileerd matglas met een LED-lichtlijn in de leuningen 

en onder het brugdek. In 2013 werd het kasteel verworven door de kunstverzamelaars Hans en 

Monique Melchers en in oude glorie hersteld. Hun doel: een plek creëren waar hun collectie van 

Carel Willink (1900-1983) tot haar recht komt, zodat hier dagelijks veel mensen van kunnen genieten. 

Na deze geweldige dag, ook wat temperatuur betrof, terug naar de pastorie, waar we onder het 

genot van een glaasje konden aanschuiven voor een heerlijk warm en koud buffet, dit alles in het 

kader van ons "TWAALF EN EEN HALF JAAR" – bestaan. 
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VERSLAG WANDELING “DE POSBANK” OP 16 AUGUSTUS. 

 

Voor de eerste keer gingen we een flink stuk verder van huis. Omdat de start vervroegd was naar  

8.30 uur kwamen we toch al om 9.50 uur aan op de parkeerplaats van de Posbank. Het restaurant 

ging echter pas om 10 uur open dus nog even wachten voordat we verlost konden worden van de 

druk op de blaas. Daarna ontstond enige discussie over het wel of niet koffie drinken alvorens te 

starten met de wandeling. De aangedragen oplossing, ‘van dan maar oploskoffie’, oogstte slechts wat 

gegrinnik en het gevolg was dat er koffie in allerhande soorten werd besteld. Eén blik op het 

monument “de Posbank” volstond, hier waren we niet echt  voor gekomen, hoewel de heer Pos 

natuurlijk alle eer toekomt voor hetgeen hij, als voorzitter van de ANWB, in het verleden heeft 

gedaan. Het uitzicht vanaf het monument over de weide omgeving was meteen al indrukwekkend. 

Zanderig geel gekleurde slingerpaadjes door de heivlakte en het bosgebied toonden ons een 

veelbelovend beeld van wat ons te wachten stond. Een tegenvaller was natuurlijk wel dat de heide 

niet echt tot bloei is gekomen door de lange droge en hete periode van de laatste maanden. De 

overheersende bruine kleur van de hei haalt het in schoonheid bij lange na niet tegen de prachtige 

paarse kleuren die slechts sporadisch te bewonderen waren.  Steeds klimmend en dalend 

doorkruisten we het gebied over steeds zeer goed begaanbare paden. Meermalen ook werd stil 

gestaan op een uitzichtpunt om toch vooral ook te genieten van al dat moois. Een kudde schapen 

deed haar best om de grassoorten tussen de heide uit te eten, daarmee zichzelf en ook de natuur een 

groot plezier te doen. Dat het pittig werd was bekend zodat  bezwete ruggen en  rode hoofden bij 

velen te zien waren. Dappere Annie Govers met haar 75 jaar liet zich niet kennen en gaf zelfs te 

kennen dat ze het heerlijk vond om aan deze maandelijkse wandeling mee te doen. Truus van Doorne 

moest even kwijt dat  het zweten bij haar heel normaal is, zo zweet ze ook erg op de sportschool en 

dan vooral haar hoofd waar de zweetdruppels vanaf stromen. Ja zei ze, ik heb nun echt ‘watterkop’. 

De picknikpauze hadden we rond twaalf uur aan een mooie grote waterplas waar ruim voldoende 

zitgelegenheid was voor iedereen. Meteen ook kregen we gezelschap van een twintigtal eendjes die 

snel aangevlogen kwamen en met een prachtige landing op hun waterskivoetjes  neerstreken aan de 

rand van de plas. Natuurlijk kregen ze ook volop te eten en gezien hun gulzigheid was dat ook hard 

nodig. Mijn  grote goedgevulde broodzak ontlokte Willem de uitspraak:  “Hee Jan, hedde gai dè 

allemol vur die eendjes meegebroacht?” 

Ik zeg: “nei Willem dè eet ik in mum eentje op”!  

Vervolgens passeerden we een kunstmatig  aangelegde waterval en volgden het toevoerwatertje tot 

we in de villawijk van Velp uitkwamen. Ook heel mooi en vooral ook groot en zonder uitzondering 

met mooie oprijlanen en elektronisch bediende poorten. Verderop kregen we te maken met een 

gemene kuitenbijter genaamd de Koningsberg met een erg steile klim gevolgd door, ook nog eens 

een flink aantal traptreden. Poeh, even op adem komen. Genieten was het bij kasteel Rosendael met 

het magnifiek mooi aangelegde park. Enige wandelaars in ons gezelschap waren daar vroeger al eens 

geweest met een schoolreisje, dat moet dan wel ongeveer 50 jaar of langer geleden zijn. Vooral de 

Bedriegertjes hebben destijds voor veel plezier gezorgd. Tijdens een rondleiding door een gids 

werden dan, onverwacht, wat fonteintjes opengezet zodat de kinderen volledig verrast werden met 

de nodige hilariteit als gevolg. 

De Bedriegertjes zijn er nog steeds maar het systeem is wel geautomatiseerd.  
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Ook bezochten we nog even een kerkhof dat, gedeeltelijk ook dienst doet als rustplaats voor 

onbekende Nederlandsche soldaten die in de tweede wereldoorlog omgekomen zijn. Opvallend is de 

begroeiing van de meeste graven. Hiervoor is sedum gebruikt. Dat is de groenbeplanting die ook wel 

op daken gebruikt wordt. Voor het onderhoud op dit kerkhof is dan ook geen schoffel nodig.  

Van veraf zagen we al een hoge uitkijktoren die ook nog eens op een flinke heuvel staat.  

Enige deelnemers namen ook nog deze “hindernis“ met als beloning een meer dan prachtig uitzicht 

over de weide omgeving. Bij helder weer ziet men onder andere Kleef, Nijmegen, Elst en Arnhem 

liggen!   

De vermoeidheid sloeg ongenadig toe en het was dan ook mooi om te zien dat Annie netjes wachtte 

op Willem toen die het niet meer bij kon benen ( ha, ha ). Maar er waren er wel meer die wat moeite 

hadden met het beklimmen van de hoge, natuurlijk aangelegde, traptreden. Terwijl ook het afdalen 

van die treden steeds minder soepel verliep. Het was allemaal dik de moeite waard, we hebben weer 

volop genoten en houden er allemaal, ongetwijfeld, een erg voldaan gevoel aan over. Deze  cijfers 

kreeg ik door van Ad Smits. Afstand 16.37 kilometer, tijd 3.26 uur, gemiddelde snelheid 4,7 km. per 

uur. Hoogste punt 42 meter ( afgezien van de uitkijktoren). Nagenietend van een lekker drankje in 

het restaurant werd Pieter beloond met een hartelijk applaus voor deze schitterende wandeling 

waaraan Willem natuurlijk ook zijn steentje heeft bijgedragen. Opvallend dat we deze dag in de grote 

heidevlaktes geen enkele heikneuter gezien hebben. Om deze wezens volop te kunnen zien zullen we 

toch een keer, in carnavalstijd, naar Mariahout moeten! 
 

 

Editie  Verschijningsdatum:  Editie  Verschijningsdatum    

 9  3 september    11  5 november 

 10  1 oktober                               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.  
 

 

    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 
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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 / 0644264189  e-mail: i.pelsvandeven@gmail.com    

 

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. 

Donderdag 20 september. 
                           Dementie, dans en muziek. 
                           Gast: Judith Wilmer, geriater, dansdocent, Catharina ziekenhuis                         
                           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.   
 

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:i.pelsvandeven@gmail.com
mailto:swkbo.aarle.rixtel@gmail.com
http://www.kbo-aarle-rixtel.nl/
mailto:willemhuf@gmail.com
mailto:pgroenendaal@upcmail.nl
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VOORLOPIG PROGRAMMA 2018 BETREFFENDE JAARLIJKSE ACTIVITEITEN 

 

ONTSPANNING /REIZEN/TRIPS  
Dinsdagavond 18 september  Opening dansseizoen, zie artikel pag. 4.   

Donderdagmorgen 20 september  Lange wandeling 16,5 km., zie artikel pagina 3. 

Maandagmiddag                         24 september  Superseniorenmiddag. Kermismaandag.  

                                       Broodmaaltijd eventueel in combinatie met een 

                                       rondrit in Laarbeek. Locatie: Zonnetij 14.30 uur. 

Woensdagmiddag                       26 september             Excursie 6. Bezoek aan DAF Museum in Eindhoven.                                                                                                

                 Opgave voor deze excursie is op maandag 

                                          17 september  van 10.30 uur tot 11.30 uur  

                                          in de pastorie. 

                                          De kosten zijn:  € 11.00 + € 2.00= € 13.00 voor  

                                          vervoer, entree,  koffie/ thee  met iets lekkers .                                          

                                          Te voldoen bij inschrijving . Els Gijsbers. 

Donderdagmiddag   27 september  Seizoensopening ‘Jaardag’  Locatie”: de Blokhut.                                              

Woensdagmiddag   3 oktober  Nationale Ouderendag. Locatie: Dorpshuis in  

                                                                                              Lieshout. Optreden van Lenny Kuhr. Zie pagina 2. 

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              26 september  Quilten. Start nieuw seizoen, zie artikel pagina 5. 

Maandagavond               8 oktober  Start lezingenreeks Kunstgeschiedenis, zie 

        artikel pagina 7. 

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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OPGAVE SEIZOENSOPENING DONDERDAG 27 SEPTEMBER 2018 

 
 
 
 
Naam:                ……..……………………………………….…………………………………………………. 
 
Tel. nr.               ..………………………………............………………………………………………………. 
 
E-mailadres:      ..................………………………………………………………………………………..………  
 

Naam:        ……………………………………………………………………………………………………………. 

 

Tel. nr:       …………………………………………………………………….……………………………………….  

 

E-mailadres:       …………………………………………………………………………...........…………………………………. 

 

  

 

Neemt deel aan (svp aankruisen waaraan u wilt deelnemen): 

o    Korte IVN-wandeling rondom het IVN-gebouw 

o    Workshop “cadeautjes verpakken en versieren” in De Blokhut 

o    Kegelen in De Bosparel. 

o    Rondleiding Jantje en Jaantje in Aarle-Rixtel 

o    Wandelen (+/- 5 km) 

o    Fietsen, ongeveer 25 km 

o    Kaarten: rikken of jokeren in De Blokhut 

o    Gezellig buurten in De Blokhut 

 

Opgave dient uiterlijk 11 september ingeleverd te zijn! 
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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 Seniorenwijzer van oktober graag voor 21 september 2018            


