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  de   
SENIORENWIJZER             
 

Informatieblad van de Seniorenvereniging KBO Aarle-Rixtel–december 2018 

‘’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’                

CONTRIBUTIE 2019 

(Peter Groenendaal) 

Op de jaarvergadering van 10 maart 2010 is besloten de contributie jaarlijks te verhogen volgens de 

prijsindexering.  Voor 2019 wordt de contributie € 21,50.  Dit bedrag wordt eind januari 2019 

afgeschreven van de rekening van de leden met een automatische incasso. 

Wij willen u in herinnering brengen dat degenen, die geen incasso opdracht hebben afgegeven, zelf na 

1 januari 2019 € 21,50 moeten overmaken naar bankrekeningnummer: 

IBAN NL 22 RABO 0101 4119 95 t.n.v. KBO Aarle-Rixtel.   

Als u nog gebruik wilt maken van een automatische incasso, kunt u een formulier bij de penningmeester 

aanvragen.    

NIEUWJAARSBIJEENKOMST 

(Bea van de Berk) 
Staat onze Nieuwjaarbijeenkomst op zaterdagmiddag 19 januari 2019 al in uw agenda? 

Onze eigen amusementsgroep heeft, zoals gebruikelijk, haar medewerking al toegezegd. Verdere 

informatie in de volgende Seniorenwijzer. 

Evenementencommissie. 

 

BRIDGECURSUS. 

Zoals u weet is de bridgecursus voor beginners en gevorderden in november 
weer van start gegaan. 
Ger Peeters zou de beginners onder zijn hoede nemen en Toon Relou de 
gevorderden. 
Ger Peeters heeft nu laten weten dat hij door privé omstandigheden niet 
meer beschikbaar is voor de begeleiding in deze cursus. 

Toon Relou heeft inmiddels voor vervanging gezorgd en de beginnerscursus kan dus gewoon 
doorgang vinden. 
We bedanken Ger voor zijn jarenlange inzet en wensen alle cursisten veel bridgeplezier. 
Namens het bestuur,  
John Pezie. 
    
      (Foto boven: Joke en Hubert tijdens het KCK-bezoek aan de tentoonstelling “Robot Love”, pag.4) 
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VANAF 2 JANUARI VERHUIZEN ALLE ACTIVITEITEN VAN DE PASTORIE NAAR HET 

                                                    SCOUTINGGEBOUW 

                                               Hulp gevraagd  

Het is zover, het Scouting gebouw is er (bijna) klaar voor. Met bijna bedoelen we dat er bijvoorbeeld 

nog materialen zoals kasten, schilderspullen, beeldhouwmaterialen etc. moeten worden verhuisd 

naar het scoutinggebouw. Het zou handig zijn als onder de verhuizers enkele deelnemers van de 

diverse activiteiten die in de Pastorie plaats vinden aanwezig zijn. Jullie weten welke materialen er 

van jullie activiteit verhuisd moeten worden. Bovendien weet je dan later ook waar jullie materialen 

bij de scouting te vinden zijn. Omdat vele handen licht werk maken vragen we daarom enkele leden 

die de handen op vrijdagvoormiddag 28 december om half tien uit de mouwen willen steken. Naast 

de nodige handen zitten we op die voormiddag ook dringend verlegen om een of meerdere 

aanhangers of busjes waarin we de spullen gemakkelijk kunnen vervoeren. Kun en wil je die dag met 

handen en/of vervoer helpen laat het dan even weten aan onze secretaris John Pezie, dat kan 

telefonisch op 382239 of 06-40680608. Verder worden de ‘kartrekkers’ van de diverse activiteiten 

uitgenodigd voor een bijeenkomst medio december waarin zij over de gang van zaken rond en in het 

gebouw zoals sleutel- en alarmbeheer worden geïnformeerd.  

We hebben alles zodanig gepland dat:                                                                     

Per 2 januari 2019 alle  activiteiten die voorheen  in de Pastorie plaats vonden georganiseerd gaan 

worden in het Scoutinggebouw.  

KBO WANDELING -CLEEFSWIT- 16,5 KM. 
(Pieter van Doorn) 
 

Deze laatste KBO wandeling van 2018 is op Donderdag 20 december en start in Handel. 

Samenkomst op het kerkplein om 9.15 uur en voor het meerijden vragen we € 1,00 per persoon. 

 

Cleefswit is een van de oudere voorbeelden van de 

grootscheepse ontginningen van woeste gronden die eind 

19e, begin 20e eeuw als een razend vuur door Nederland 

trokken. Het werd ontgonnen in opdracht van notaris Van 

Kemenade. De ontginning ging via de regionaal gebruikte 

methode van het zaaien van dennenbomen in stroken van 

vijf meter breed waarlangs greppels van een halve meter 

diep liepen. Dit was voor het gebied een volkomen 

ontoereikende methode van afwatering. Het grootste gedeelte van Cleefswit was een ven en stond 

dus continu onder water. De bebossing mislukte volkomen. De ontginning van Cleefswit had als doel 

de 'woeste gronden' bruikbaar te maken. In de Peel was dit vaak voor de bosbouw, vanwege de arme 

grond zag men dit als de enige mogelijkheid. Als gevolg is het gebied in de periode 1908-1915 

opnieuw ingericht door de N.V. Landbouwmaatschappij Cleefswit. Tegenwoordig is Cleefswit deels 

een natuurgebied. De vorm van het vroegere ven is echter nog herkenbaar omdat die delen weiland 



3 
 

zijn. Ook zijn er nog restanten van een oud sikkelduin van stuifzand te herkennen. Tegenwoordig zijn 

de duinen op Cleefswit bebost. De tussenliggende lager gelegen gronden, waar vroeger het ven lag, 

bestaat nu hoofdzakelijk uit landbouwgrond.  

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 december 2018, via e-mail : 

kbowandelen@gmail.com 

 
NIEUW CARNAVALSPROGRAMMA VOOR GANZEGATSE SENIOREN 

HILARISCHE CARNAVALSTOMBOLA 

Traditiegetrouw wordt er voor alle Ganzegatters en 

Ganzegatterinnekes die zich senior mogen noemen tijdens het 

seizoen een grandioze carnavalsmiddag georganiseerd. 

Komend Carnavalsseizoen vindt deze middag voor senioren op 

zaterdag 16 februari in de Dreef plaats. In het verleden was de 

opbouw van het programma nagenoeg gelijk aan de bekende 

Ganzegatse kletsavonden. Dit jaar is er gekozen om de 

programmering voor deze gezellige middag wat anders in elkaar 

te steken. De regie van de middag is in handen van het populaire 

Gemertse amusementsduo “De Jordanos”. Naast hun grappen en 

grollen en het vertolken van diverse carnavalsschlagers verzorgen de Jordanos ook een hilarische 

tombola en twee ludieke kienrondes met carnavaleske prijzen.  

Natuurlijk ontbreken op deze middag de vaste entertainers van ‘Dè Velt Op’ niet. Muzikaal wordt de 

middag verder opgeluisterd door Ganzegatse Hofkapel.   

De middag begint om half twee en een lot- en kienkaart zijn bij de entreeprijs inbegrepen.   

De entreeprijs wordt in de volgende seniorenwijzer bekend gemaakt. 

Prins Willian en zijn gevolg zijn tijdens deze middag in de Dreef aanwezig. 

AAUW FIEPENBAL OP DINSDAG 26 FEBRUARI  

Tot vorig jaar organiseerde de dansgroep van onze KBO op de dinsdag voor Carnaval het zogenaamde 

Aauw Fiepenbal. Vanwege een teruglopend aantal deelnemers is de dansgroep dit jaar gestopt met 

hun maandelijkse dansavonden waardoor er een einde dreigde te komen aan het Aauw Fiepenbal.  

De Stichting Organisatie Carnaval Ganzegat vond dat deze traditie voor senioren die met het vieren 

van Carnaval zijn opgegroeid niet verloren mocht gaan en heeft de organisatie overgenomen. 

Daarom wordt er op dinsdag 26 februari het voor alle Ganzegatse senioren toegankelijke en 

gekostumeerde Aauw Fiepenbal georganiseerd. Een bekende DJ zorgt voor gepaste muziek en leden 

van de KBO amusementsgroep verzorgen enkele optredens.  

mailto:kbowandelen@gmail.com
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Het gekostumeerde prijzenbal vindt plaats bij de Couwenbergh en begint om half acht. Ook hierbij zal 

prins Willian en enkele 65 plussers uit de organisatie aanwezig zijn. Het beloofd een ouderwets 

gezellige avond te worden. 

De entreeprijs wordt in de volgende seniorenwijzer bekend gemaakt.  

 

MUZIEKVERENIGING MUZIKALE VERZORGT KERSTCONCERT IN AARLE-RIXTEL 
 

Op zaterdag 22 december om 19.00 uur geeft muziekvereniging “Muzikale” een kerstconcert in 

samenwerking met gemend koor Primavera uit Lieshout, in De Dreef in Aarle-Rixtel. 

Omdat “Muzikale” toch een “Ale’s” orkest is leek het ons een heel goed idee om bij dit concert, de 

KBO, toch ook een echte Alese vereniging, uit te nodigen. 

Wij brengen een leuk, afwisselend en sfeervol programma met stemmige kerstmuziek. 

Heel graag tot ziens in De Dreef op 22 december. 

 

Harrie Vogels, 

Voorzitter “Muzikale”. 

 
NIEUWS WERKGROEP EXCURSIES  
( Theo de Jong ) 
 

De excursie van 30 januari 2019 gaat naar de Anthuriumkwekerij van de fam. Wijnen in Asten, echt 

iets voor bloemen liefhebbers, we vertrekken om 13.30 uur vanaf de pastorie. 

Deze kwekerij teelt meer dan 25 verschillende Anthuriums in verschillende soorten en kleuren, en 

telen deze  planten op 5.2 hectare, veel hiervan gaan als export naar het buitenland. 

Anthuriums worden veel verwerkt in bloemstukken, maar  worden ook gewoon gebruikt  als 

kamerplant. Ook zijn hier prachtige bloemstukken te bewonderen. 

Na afloop van de excursie is de mogelijkheid om Anthuriums te kopen. 

Opgave voor deze excursie is op maandag 21 januari van 10.30 tot 11.30 uur. 

Let op opgave is op de nieuwe locatie, scouting gebouw aan de Duivenakker 74, langs de brandweer 

kazerne. 

Kosten bedragen € 6.50 + € 1.50 autokosten = € 8.00 incl. koffie en vlaai. 

 
VERSLAG KCK IN NOVEMBER NAAR ROBOT LOVE  
(Louis Koetsier) 

 

Op dinsdag 6 november togen we naar Eindhoven om een bezoek te brengen aan de tentoonstelling 

Robot Love in de oude Campina Melkfabriek, waar ca. 50 kunstenaars robots, installaties, korte films 

 e.d. laten zien. 

Robot love, wat moeten we ons daar nu bij voorstellen. Een robot die liefde geeft of wil ontvangen? 

Of is robot love meer iets van ik kan jou helpen en ondersteunen en dus zal er waardering zijn voor 

hulp die geboden wordt dan wel de eenzaamheid die iets oplost? Wie of wat heb je lief in een wereld 

waar robotica en kunstmatige intelligentie in opmars zijn?  
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Waar mensen en machines in het dagelijks levenstekens meer met elkaar versmelten. 

De organisatie omschreef het als volgt: 

Robot Love is een prikkelende EXPO EXPERIENCE.  

Robot Love is een grootschalige tentoonstelling hedendaagse kunst, talrijke events, een verdiepend 

educatieprogramma. Robots maken al lang deel uit van ons dagelijkse leven. Maar hoe kunnen wij 

robots accepteren, beter nog, leren liefhebben?   

Robot Love onderzoekt de band tussen mens en robot. Dat vereist aandacht, zorg en vooral liefde. 

Robot Love  laat je de liefde van robots ervaren.  

Robot Love is een ervaring voor iedereen met interesse in kunst, design en technologie. 

Robot Love verleidt het publiek met een actueel onderwerp waar velen over praten en brengt de 

theorie in praktijk. Robotisering en cobotisering gaan ons leven drastisch veranderen.  

Robot Love speelt met de vraag: zijn we meester of worden we slaaf? Gaan we liefde en aandacht 

uitbesteden aan robots?  Zijn we rationele machines, gericht op eigen gewin, of empathisch en 

sociaal? Wordt aandacht schaars of vinden we via digitalisering en robotisering juist tijd/manieren 

om liefde evenredig te verdelen?  

Dit alles heeft ook onze gids ons duidelijk proberen te maken door haar uitleg bij de diverse objecten. 

Toch was het voor de meesten van ons moeilijk te begrijpen wat deze tentoonstelling te vertellen 

had. Soms moet je de dingen laten gebeuren en over je heen laten komen , maar een ding is zeker de 

robots gaan ons steeds meer faciliteren of we dat nu willen of niet. 
 

De robotkloon van L.A. Raeven 

De tweelingzussen Liesbeth en Angelique Raeven, die samen het kunstenaarsduo L.A. Raeven 

vormen, lieten een robotkloon van zichzelf bouwen. Een derde zus eigenlijk hier de middelste. Haar 

naam is Annelies. Onze Annie streelde haar en ze gaf aan dat ze dat fijn vond, een beetje 

mechanische genegenheid ( love ). 
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VERSLAG KBO KLEINE WANDELING 1 NOVEMBER STIPHOUTSE VENNEN. 
(Marijke Leenders-Migchels) 

 

We gingen met een grote 

groep van 21 personen naar 

Stiphout. 

De wandeling van 7 km. was in 

de Stiphoutse bossen in het 

natuurgebied op de grens van 

gemeente Helmond , Gerwen. 

De heidevelden en voormalige 

stuifzanden zijn in de jaren ’20 

van de 20e eeuw voornamelijk 

beplant met grove den en 

diverse sparrensoorten. We hebben ook kaarsrechte lanen in het gebied, die ten doel hadden om het 

hout af te voeren.  

We zagen dat bomen gemerkt waren met rode ringen en pijlen. Dit wil zeggen dat de bomen gekapt 

worden om het bos uit te dunnen. Ook zagen we bomen geringd. De boom is dan rondom 

weggezaagd. Zo kan de boom geen voeding meer aan en gaat dood. We zagen bij de afgekapte 

bomen honingzwammen. Deze paddenstoel doodt de rest van de boom. Verschillende boomstronken 

waren ingekerfd. Door die kerven versnelde het rottingsproces van de boomstronk. 

We zagen de Amerikaanse eik. Deze komt uit Noord Amerika. Deze boom groeit prima op 

zandgronden. De bladeren zijn langwerpiger. De eikels die in ondiepe nopjes zitten hebben een 

afgeplatte voet en een scherpe punt. Pas in het tweede jaar na de bloei zijn deze eikels rijp.  

Deze boom is hier terecht gekomen omdat de boom bestand bleek tegen de hier bekende schadelijke 

insecten. De boom heeft neiging om andere bomen wat te verdringen. 

De Amerikaanse eik houdt het niet zo lang vol, is niet zo sterk. Na 40 jaar is hij gevaarlijk voor de 

omgeving omdat takken uit de bomen kunnen vallen. 

De Europese eik kan eeuwen oud worden. 

Enkele heiderestanten en vennen zijn nog aanwezig. Dit jaar met het warme weer lagen de vennen 

droog. Luguber om te zien. We liepen o.a. langs het Eiven en Witven. 

Vroeger was het om in het Witven te mogen zwemmen konden de mannen op het politiebureau een 

zwemkaart halen met toezegging dat ze met ontbloot bovenlijf in het Witven mochten. Vrouwen 

waren niet toegestaan.  

Het Kamerven is veruit het grootste van de vennetjes in dit gebied. Hier is nog een groeiplaats van de 

klokjesgentiaan. Dit is een zeer zeldzame plant. Het zijn prachtige hemelsblauwe klokvormige 

bloemen. Op de bloemknoppen legt een klein blauw vlindertje haar eitjes. De mieren pakken de 

ontpopte rupsjes en nemen ze mee naar hun nest. 

Henk zag een heel aparte paddenstoel en wel de “V K P“.  Dit is een “ Verrekt klein Paddenstuleke.”!! 

Ha,ha,ha!!. 

Het was prachtig wandelweer en we hebben weer ons best genoten. Bedankt Henk!. 
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VERSLAG WANDELING LEUDAL 15 NOVEMBER 

(Jan van Doren) 

Op deze mooie dag met blauwe lucht en zonnestralen 

Bezochten wij een van Limburgs mooiste dalen 

Willems auto met kapotte achterklep bleef achterwege 

Zijn eigen klep fungeerde als nooit tevoren daarentegen 

Met Joke van Stiphout voor de eerste keer 

En Henk Vliegenberg met gebroken tenen evenzeer. 

Begonnen bij de Elisabethhoeve, museum en ook watermolen 

Flodderend door gevallen bladeren door de Leudalbossen dolen. 

Volgend hoefsporen langs ruiterpaden in de zachte aarde 

Een buizerd verstorend terwijl hij buit vergaarde 

De Leubeek stromend in het diepe dal beneden 

Betoverend, het zien  een welkom tijds besteden 

Niet te vlug eventjes ook stille staan 

Laat d ’achtersten naar voren gaan 

Een bakhuisje eenvoudig klei 

De bakker zal wel elders zijn 

In een voormalig klooster voor de nonnen 

Is enthousiast zorgcentrum St.Elisabeth begonnen. 

Met een oude vreemde toren, achtkantig en op slot 

Gesloopte kloosterkapel, foei, huis van God 

Een pesthuisje, wonderwel, bleef wel daar staan 

Herinnerend aan een ellendige infectieziekte die heeft bestaan 

Genietend verder, heuvels dalen 

Zonder Pieter beslist verdwalen 

In een lange rij met druk gekeuvel 

Dalend, klimmend elke heuvel 

Een luide schreeuw verraad de specht 

Op zoek naar waar zij eitjes legt 

Waar bevers een boom hebben geveld 

Met kleine tandjes lijkend op orkaangeweld 

Zo ook vele bomen de strijd verloren 

De storm heel  wreed hun bestaan verstoren 

Vormend zo een hindernisbaan 

Slechts klauterend kan men s ’weegs daar verder gaan 

Snakkend naar een boterham 

Verlangend tot de rustplek kwam. 

Heerlijk rusten zittend aan de waterkant 

Groene oevers, grazig strand 

Een vissentrap heel even staan 

Kan een vis de stroom op gaan? 
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Dan weer schaapkens op het droge 

Tevreden mekkerend dat ze grazen mogen. 

Kan niet tippen aan ons eigen Croij 

Een kasteel, een slot is altijd mooi. 

Zo ook te zien tussen statige  bomen door 

In Nunhem staat het en heet Ghoor 

Klimmen stuntelend over prikkeldraad 

Willem bereid tot goede daad 

Het kapelleke van sint Servaas de brenger van het Christendom 

Door velen te dopen met een waterkom. 

Van grote hoogte aanschouwen in zijn volle pracht 

De kronkelende Leubeek kabbelend zacht 

Marijke Leenders speelde succesvol vallende vrouw 

Slechts twee keer oefenen en ze kent het nou 

De Leumolen aangedreven door water in een ver verleden 

Vertelt zijn verhaal aan bezoekers van het heden 

IJsvogels niet gezien 

Wachten nog op ijs misschien 

Terug bij het beginpunt een ceremoniële herdenking aan de oorlogsjaren 

Waar in het Leudalgebied maar liefst 687 doden te betreuren waren 

Gepast stil en eerbiedig een wijl gebleven 

Om wat nooit mag worden vergeten aandacht te geven. 

Alsnog namens allen onze dank aan de organisatoren 

Willem Hendriks en Pieter van Doorn 

 

 

Noot redactie:  

Door Jan zijn gedurende vele jaren de verslagen van onze maandelijkse activiteit “lange wandelingen” 

gemaakt. Verslagen, altijd op een ludieke, typisch Jan van Doren wijze geschreven en  daardoor met 

veel plezier door iedereen gelezen.  

Dit verslag is zijn laatste  over deze activiteit. Omdat, toen hij het verslag ging maken, de Sint 

onderweg naar Aarle-Rixtel was, heeft hij het in rijmvorm gemaakt. Een bijzonder origineel en leuk 

idee.  

Bedankt Jan voor de vele verslagen die je voor ons blad over de lange wandelingen gemaakt hebt.  
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VERSLAG KCK IN OKTOBER  NAAR HET MUSEUM VOOR NOSTALGIE EN TECHNIEK  

(Francine Janssen)  
 

Op 2 oktober naar het Brabantse Langenboom, waar we het museum voor Nostalgie en Techniek, 

Schayik bezoeken. Het is een museum met een bijzondere collectie oude gereedschappen en 

gebruiksvoorwerpen van meer dan 60 ambachten en beroepen met duizenden  voorwerpen en 

machines uit het verleden, welke door Wim van Schayik ruim  

70 jaar zijn verzameld, gerestaureerd en tentoongesteld. 

De immense ruimte waar je belandt is overweldigend, je weet niet 

waar je moet kijken. Er is 5500 vierkante meter 

tentoonstellingsruimte, een grote middenplaats met langs de kant 

allerlei nissen, waarin ordelijk en netjes verzamelingen van een 

bepaald onderwerp zijn uitgestald. Tijdens de rondleiding van 2 uur val 

je van de ene verbazing in de andere. 

We passeren oude radio's uit 1923 met spoelen, de eerste TV van 

Philips staat er, spullen uit kolenmijnen, oude drukkerijmachines, een 

handbrandspuit, al bij al teveel om op te noemen. Ook bijzonder is de 

verzameling bieren en wijn "lege flesjes bewaren is geen kunst, maar je moet de volle bewaren" aldus 

Wim. Het leuke van alles is dat Wim bij ieder voorwerp het verhaal er achter weet te vertellen.  

We kregen wel de opdracht KIJKEN MET DE OOGJES, wat ons weer aan wijlen Maria van Vlerken deed 

denken!! 

Na de rondleiding gingen we evalueren in de fraaie kantine "De Grote Stuiver" waar achter de bar 

een groot glas in lood raam is gemaakt, waarin het leven van Wim en "Zijn Meisje", hun 3 kinderen en 

negen kleinkinderen is verbeeld. Een prachtig stel Wim (82) en Zijn Meisje, vitaal en gastvrij, 

bescheiden ondanks de fantastische inkijk in de vorige eeuw, die ze als meesterwerk geschapen 

hebben. Goed om te weten dat dit levenswerk in de toekomst behouden blijft. 

 

 (Foto boven: Wies, Hubert, Thea, Piet en Fia) 

 

SENIOREN EXPO IN KONINGSHOF VELDHOVEN 

Wij bieden u op dinsdag 15 januari a.s. weer de gelegenheid om de senioren expo te bezoeken. 

Tijdens deze beurs kunt u zich weer laten informeren, adviseren en amuseren. 

De senioren expo is een complete huishoudbeurs met ruim 100 stands. Men vindt er alles over 

sfeervol wonen en leven, reizen, gezondheid en beweging, hobby en creativiteit. 

Ook KBO Brabant zal hier ook weer aanwezig zijn. 

De bus vertrekt om 09.00m uur vanaf de Pastorie, Heindertweg 1, retour om 15.00 uur. 

De kosten zijn € 7,00 per persoon, inclusief vervoer en entree. Deze graag bij uw aanmelding 

bijsluiten.  

Er zijn minimaal 40 deelnemers nodig om het door te laten gaan. 

U kunt zich tot dinsdag 8 januari aanmelden via het strookje op pagina 10. 
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DIVERSE GEGEVENS EN MAILADRESSEN 

- 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.  

 

De redactie wenst u fijne kerstdagen en een  

                            voorspoedig 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________________ 

AANMELDEN SENIOREN EXPO DINSDAG 15 JANUARI 2019 

 

Naam…………………………………………………………………………. 

Adres………………………………………………………………………….tel……………………… 

 

Inleveren voor dinsdag 8 januari bij Maria Hagelaar, Het Klavier 4. 

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  
 

Dinsdagmiddag              18 december Kerstviering in de Dreef met passende muziek 

                                                                                                en  een mooi kerstgedicht. Gezellig samenzijn 

                                                                                                onder het genot van een drankje.                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                De loterij zal ook dit jaar niet worden vergeten.                                                                             

                                                                                                Om 17.30 afsluiting met een worstenbroodje. 

                                                                                                Kosten € 2,50. 

Donderdagmorgen        20 december                              Wandeling Cleefswit 16,5 km. Samenkomst  

                                                                                               9.15 uur  vanaf het kerkplein. Kosten € 1,00 p.p                                                                  

Zaterdagavond               22  december                             Kerstconcert in De Dreef. Aanvang 19.00 uur.                                                                                           

                                                                                               Optreden Muziekvereniging Muzikale in 

                                                                                               samenwerking met gemengd koor Primavera                                                                                       

                                                                                               uit Lieshout. 
Zaterdagmiddag             19 januari 2019                         Nieuwjaarsbijeenkomst in De Dreef. 

                                                                       (Zie pagina 1) 

                                            

EDUCATIE/KUNST- EN CULTUUR.                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Donderdag 2019            17 januari                                  ‘High Sociëty             

                                          14 februari                                 Een lust voor het oog, wat je mooi vindt 

                                                                          

De lezingen worden gehouden in het Ontmoetingscentrum van Beek en Donk aan de Otterweg 27.  

Voor KBO leden bedragen de kosten bij inschrijving direct voor alle 4 de lezingen € 20,00.  

Voor niet leden € 25,00 voor direct alle 4 de lezingen.                                                                                               

 

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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 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. Prijskaarten  Pastorie. Iedere woensdagmiddag                                Frans Verschuuren        536919    
                                               Vanaf 9 september.      13.30 uur  
                                  Niet in juni t/m augustus 
11. Quilten  De Dreef. Woensdagmiddag 2x per    13.30 uur  Joukje Pezie           382239  
                  maand, volgens schema tot eind mei.  
12. Biljarten  De Dreef. Iedere woensdag- en  
                                               vrijdagmorgen                                          09.30 uur Huub Giesen           381703 
13  Excursies  Pastorie. Woensdagmiddag om de maand.   Tonnie Gijsbers           382412                       
                                 Voor programma: zie seniorenwijzer 
14. Inloop/Handwerken Pastorie. Iedere donderdagmorgen      09.30 uur Mien Aarts           381765         
15. Kienen  Pastorie. 1

e
 en 3

e
 donderdagmiddag    14.00 uur Mieke van Dommelen  382387             

16. Wandelen (lang)  Kerkplein. 3
e
 donderdag van de maand.   Willem Hendriks en      382188  

                                               16 km                        09.15 uur Pieter van Doorn           382210 
17. Wandelen(kort)8 km.  Pastorie. 1

e
 donderdag van de maand  09.30 uur Henk van Beek           381851 

18. Kaarten                 Pastorie. Iedere vrijdagmiddag 
                   Vanaf 11 sept., m.u.v. juni/juli/aug.      13.30 uur Frans Verschuuren  0492-536919        
20. Amusementsgroep 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 januari 2019 graag voor 27 december  2018            

 

 


