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 De 
SENIORENWIJZER            

 

     Informatieblad van de Seniorenvereniging KBO Aarle-Rixtel – Januari 2019 
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VRIJWILLIGER PRESENTATIEBEGELEIDING GEZOCHT. 

(John Pezie) 
 

Meerder malen per jaar verzorgen we presentaties over diverse onderwerpen. 

Daarvoor hebben we en gebruiken we een laptop, een beamer etc. 

We zoeken iemand die deze presentaties technisch wil begeleiden.  

De bedoeling is dat hij/zij de locatie inricht, het projectiescherm opzet en de laptop en de beamer op de 

juiste wijze installeert en aanwezig is tijdens de presentaties. 

Als u dit leuk vindt, neem dan contact op met John Pezie.     

 

UITNODIGING NIEUWJAARSBIJEENKOMST 

(Het bestuur) 

Graag nodigen wij u uit voor onze Nieuwjaarsbijeenkomst op zaterdag 19 januari 2019 van  

14.30 tot 17.00 uur in De Dreef. 

Een mooie gelegenheid om elkaar het allerbeste te wensen voor het nieuwe jaar en wij hopen dat velen 

van deze gelegenheid gebruik zullen maken. 

Wederom hebben wij de primeur van de nieuwe show van onze eigen amusementsgroep, die inmiddels 

in Aarle-Rixtel en omstreken meerdere geweldige optredens heeft verzorgd. De titel van deze nieuwe 

show is: “Geniet van wat je hoort en ziet!” en dat belooft zeker weer een spetterende middag te 

worden, die u beslist niet mag missen.  

Indien u niet voor eigen vervoer kunt zorgen, kunt u contact opnemen met Maria Hagelaar, telefoon 

383293. De kosten voor dit vervoer zijn € 2,00 en dient u contant aan Maria te betalen. 

Wij beginnen om 14.30 uur met een gezamenlijke toast op het nieuwe jaar. 

Het Bestuur 

 

DE REDACTIE WENST ALLE LEDEN  

 

EEN KNALLEND UITEINDE EN EEN GEZOND NIEUWJAAR. 
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KBO WANDELING –KAPELLEKESROUTE GEMERT- 17 KM.  
(Pieter van Doorn) 
 

We starten onze KBO wandelingen in 2019 vanuit Gemert en wel op donderdag 17 Januari. 

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

Het kasteel van Gemert kent een lange, roerige geschiedenis. 

Omstreeks 1400 werd er begonnen aan de bouw van een 

kasteel, maar er kwam ook een bijbehorende parochiekerk en 

een Latijnse School. 

Het poortgebouw heeft een gevelsteen met jaartal 1548. Zo 

rond 1870 werd het kasteel, na een flink verval, weer 

opgeknapt en verkocht aan kloosterlingen, de Franse 

Jezuïeten. In 1928 verkochten de Franse Jezuïeten het kasteel  

aan de paters van de Congregatie van de Heilige Geest, die er 

dan al veertien jaar vertoefden. Later werd het een bestuurscentrum van de Nederlandse Provincie der 

Spiritijnen en een ontmoetingscentrum voor missionarissen met verlof. Bovendien fungeerde het als 

opvanghuis voor bejaarde paters en broeders van de communiteit. In 2010 trokken de laatste paters uit 

het kasteel. Sindsdien staat vrijwel het hele gebouw leeg en is de toegang tot de tuin gesloten voor 

bezoekers. 

Antoniuskapel; (rechts) In het buurtschap Deel te Gemert bevindt 

zich een Antoniuskapel. Deze heeft handvorm bakstenen gevels met 

een gecementeerde plint en een zadeldak van Oudhollandse pannen 

tussen de topgevels.  

Het dak is voorzien van een klokkenstoel met luidklok. 

Esdonks Kapel; In het gehucht Esdonk staat het ‘Esdonks Kapelleke”, 

welke is gewijd aan Maria Magdalena. In de volksmond wordt de 

kapel ook wel het “spijker kapelleke” genoemd. De eerste vermelding van de kapel in archiefstukken is 

in 1562. In 1648 staat er een lemen kapel met daarin een beeld van  

Maria Magdalena wat vereerd werd. 

Sint-Gerlachkapel; Aan het Karrespoorpad ligt de Sint-Gerlachkapel uit 2007 welke is gebouwd ter ere 

van pater van der Elsen, die de naam van deze heilige als kloosternaam 

voerde. De kapel bevat een beeld van Gerlachus dat vervaardigd is door 

Toon Grassens. 

Sint Joriskapel; (links) Deze kapel is gebouwd in laatgotische stijl met 

steunberen, een korfboog boven de deur en spitsboogramen. Op het 

dak prijkt een prachtige klokkentoren met daarin een klok die in 1949 is 

gegoten door de klokkengieterij Petit en Fritsen uit Aarle Rixtel. De kapel 

werd ingezegend door pastor van Lamoen op zaterdag 29 maart 2014. 

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. 
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Het meelopen is voor iedereen op eigen risico. 

Aanmelden kan tot uiterlijk dinsdagavond 15 januari 2019, via e-mail : 

kbowandelen@gmail.com 

 

CARNAVALSMIDDAG VOOR SENIOREN OP ZATERDAG 16 FEBRUARI   

(Ton Schepers)           

In onze vorige Seniorenwijzer werd er al melding van gemaakt.  Dit jaar vindt de carnavalsmiddag voor 

senioren plaats op zaterdag 16 februari. De opzet van deze middag is op een wat andere leest 

 geschoeid dan die u van de Stichting Organisatie Carnaval gewend bent. Dit jaar is gekozen voor een 

door het amusementsduo:  ‘De Jordanos’ gepresenteerde carnavalstombola aangevuld met twee 

kienrondes met ludieke prijzen. Tussen de tombola en de kienrondes door brengen  

‘de Jordanos’ met hun grappen, grollen en het zingen van carnavalsschlagers,  de zaal in carnavaleske 

sferen. 

Ook onze vaste entertainers op carnavalsmiddagen, ‘Dè Velt Op , zorgen deze middag voor een 

spetterend optreden.  

De middag vindt zoals gebruikelijk plaats in ‘de Dreef’ en begint om 13.30 uur.                                     

Entreekaarten zijn vanaf 7 januari te koop bij Snoeperij Jantje en kosten € 2,00 per stuk. Daarbij is een 

lot en kienkaart inbegrepen. In de zaal kunnen kienkaarten worden bijgekocht. Men moet wel zelf 

voor een pen zorgen om de afgeroepen nummers aan te kruisen. Entreekaarten zijn tevens te koop 

tijdens de Nieuwjaarsbijeenkomst op 19 januari. 

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 bloemenliefhebbers, 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 in de nieuwe locatie, het schoutinggebouw aan de Duivenakker 74, langs de 

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

 

VERVOER VIA VRIJWILLIGE HULPDIENST VIERBINDEN 

(John Pezie) 

Indien u geen gebruik kunt maken van Openbaar Vervoer of andere voorzieningen, kunt u een beroep 

doen op de Vrijwillige Hulpdienst Vierbinden. 

Een aantal vrijwilligers , voorzien van een eigen auto, kan u voor het bezoeken van activiteiten, familie, 

mailto:kbowandelen@gmail.com
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de winkel, de bibliotheek e.d. onder betaling van een kleine vergoeding vooruit helpen.  

De Vrijwillige Hulpdienst Vierbinden is gevestigd in het Ontmoetingscentrum in Beek en Donk en 

geopend op maandag, woensdag en vrijdag van 09.00 – 10.30 uur. Informatie: 0492-464289 

NIEUWE KARTREKKER VAN DE BRIDGECLUB. 

(John Pezie) 
 

Jeanne Kemme heeft aangegeven dat ze wil stoppen als kartrekker van de bridgeclub. Ze heeft dit jaren 

lang met plezier gedaan, maar wil het nu graag aan een opvolger overlaten.  

Ze blijft natuurlijk bij ons bridgen. Ze heeft Jos de Vries bereid gevonden de functie van haar over te 

nemen per 1 januari 2019. Het bestuur spreekt haar dank uit aan Jeanne voor de goede en gezellige 

begeleiding en heet Jos de Vries van  harte welkom als kartrekker.  

Mocht u  geïnteresseerd zijn in bridgen, er zijn plaatsen beschikbaar. Neem contact op met 

Jos de Vries telefoon 0492-381912 en hij helpt u verder.  

 
PARKEREN BLOKHUT. 
(John Pezie) 
 
Vanaf 2 januari vinden de dagelijkse activiteiten, die eerder plaatsvonden in de pastorie, nu plaats in de 

blokhut van de Scouting aan de Duivenakker 74 in Aarle-Rixtel. 

Daarom even uw aandacht voor de parkeerregels. 

Behalve de leden die slecht ter been zijn, willen we graag dat u parkeert op de parkeervakken 

tegenover de brandweer en op de parkeervakken aan de straat (Duivenakker). 

Fietsers mogen hun fietsen op het terrein parkeren. 

 

VERSLAG VALPREVENTIE 

(Hans Kuypers) 

 

Op woensdag 21 november 2018 werd in de Dreef, ten overstaan van 26 aanwezigen, een 

voorlichtingsmiddag gehouden m.b.t. valpreventie. Inleider was dhr.Chris Kinders van de  

GGD Brabant Zuid-Oost. 

Hij begon zijn verhaal met een overzicht te geven van het aantal ongevallen door vallen, die jaarlijks in 

Nederland plaatsvinden met ingrijpend gevolg: Gebroken heup, botbreuken, rugletsel,  

schedelletsel etcetera. Enkele tientallen slachtoffers overleven hun val zelfs niet. Het gros van het aantal 

ongevallen vindt in- of rond het huis plaats, maar ook in het verkeer gebeuren veel ongelukken. 

De gevolgen van vallen zijn velerlei, maar vooral met (“elektrische”) fietsen. 

- fysieke gevolgen, oplopend tot algehele invaliditeit; 

- psychische gevolgen (angst e.d.); 

- financiële gevolgen. 

 

Hoe kunnen valpartijen voorkomen worden? 

Een heel belangrijke regel is: haastige spoed is nooit goed. Als je in grote haast iets gaat doen, is de kans 

op struikelen e.d. levensgroot aanwezig. 
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Hoe ga je klusjes doen? Op een stoel gaan staan? Op een pianokruk? Op een wankel bankje?  

En dan liefst met slippers aan! Zo’n dingen kunnen tot levensgevaarlijke valpartijen leiden. 

Ook de inrichting van je huis is belangrijk. Zorg dat je in de woon- en slaapkamer goede loopruimtes 

hebt, zodat je niet gemakkelijk struikelt. En kijk vooral goed uit met vloerkleden en matjes, het lijkt soms 

wel of die gemaakt zijn om erover te struikelen! 

In de badkamer en het toilet moeten goede voorzieningen zijn tegen uitglijden. Denk hierbij aan een 

douche-zitting en een muurbeugel; ook een makkelijke instap in de douche en geen  

douche-bak met een hoge instaprand van 25 of 30 cm. En naast het toilet één of twee (opklapbare) 

beugels. Dit hele verhaal werd door dhr.Kinders aan de hand van dia’s zeer duidelijk  verteld, soms ook 

met de nodige humor, maar steeds zeer professioneel. 

Al met al een zeer geslaagde middag. 

 

VERSLAG EXCURSIE NAAR HET DOVEN INSTITUUT IN SINT MICHIELSGESTEL OP  

28-11-2018. 

(Jan van Doren) 

 

Een koude regenachtige dag maar wel met een hartverwarmende, zeer interessante en indrukwekkende 

excursie. Aankomend op de parkeerplaats werden we al meteen verrast door het prachtige gebouw 

waarin het doveninstituut is gevestigd.  De excursie begon dan ook met een rondgang om dit enorme 

gebouw onder leiding van Piet Borneman, die vanaf 1982 tot aan zijn pensioen in 2014 als 

hoofdverpleegkundige werkzaam was  bij het instituut.  

Op heel prettige en deskundige wijze heeft hij ons  urenlang weten te boeien met allerlei feiten en 

wetenswaardigheden. 

De oorsprong van het doveninstituut ligt bij Martinus van Beek die rond 1840  kapelaan was in Gemert. 

In die parochie woonden destijds 4 doven en de pastoor gaf Martinus de opdracht iets voor deze mensen 

te doen zodat ze ook aan eucharistievieringen mee konden doen. Martinus heeft er destijds 9 jaar over 

gedaan om daar ook echt werk van te maken. Samen met de zusters van de Choorstraat (congregatie 

dochters van Maria en Joseph) is hij de grondlegger van het instituut. Het kloostergebouw van deze 

zusters is met 250 bouwvakkers neergezet van 1908 tot 1910. Bij de bouw werd al rekening gehouden 

met de doven. De architecten hadden bepaald dat alles van steen of beton moest zijn omdat brandende 

houten trappen funest zouden zijn bij  het waarschuwen en evacueren van de doven. In het midden staat 

het herenhuis, aan de linkerzijde woonden de meisjes en aan de rechterkant de jongens. Zoals 

gebruikelijk was het klooster geheel zelfvoorzienend met een eigen bakkerij, keuken, boerderij, 

kleermaker en al wat verder nog nodig was. Momenteel is het gebouw eigendom en in gebruik door 

Kentalis Audiologisch centrum voor gehoor, spraak en taal. 

In het gebouw verblijven echter geen cliënten, daarvoor is sinds 5 jaar een ander, achter het klooster 

gelegen gebouw, in gebruik. Hier vind de behandeling en opleiding van 190 cliënten plaats. Lichtelijk 

bibberend van de kou werden we door Piet, na de rondleiding, naar binnen geloodst aan de achterzijde 

van het gebouw. Hier stonden we even stil bij een viertal prachtige muurschilderingen van Bijbelse 

verhalen, geschilderd door Francois Mes. We genoten van een lekker kopje koffie of thee met wat 

lekkers er bij en keken naar een film van Kentalis waarin te zien was  welke onderzoeken en 

behandelingen daar plaats vinden. Zo’n behandeling, zeg maar opleiding,  begint meestal op een leeftijd 
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van 3 à 4 jaar. Een uitgebreid onderzoek gaat vooraf aan de toe te passen methode van behandeling en 

opleiding. Terug in de tijd zagen we een klas waar doofstommenonderwijs plaats vond rond 1900. 

Vervolgens een klas in 1970 waar de leerlingen, middels een ringleiding en een soort koptelefoon, 

verbonden waren  met de leraar. We zagen hoe belangrijk muziek en dans kunnen zijn voor doven. Bij 

doven zijn bepaalde gevoelens veel sterker ontwikkeld,  zo kunnen ze bijvoorbeeld de trillingen van 

muziek en ritme niet horen maar wel voelen. Dansen en zelfs ballet worden ingezet om vooral ook de 

evenwichtsorganen te trainen. De gehoororganen liggen tegen het evenwichtsorgaan aan en vaak is bij 

doofheid  dan ook het evenwicht minder in balans.1880 is een belangrijk jaar geweest voor de 

gezondheidszorg op het gebied van de doofheid. Voor dat jaar werd er alleen aandacht besteed aan het 

horen. Besloten is toen dat er evengoed aandacht moest zijn voor het spreken. Iemand die vanaf zijn 

geboorte doof is, zal zonder hulp, immers ook nooit kunnen spreken.  Als enige instituut heeft men in 

Sint Michielsgestel nadien steeds gewerkt met de drie grootheden HOREN, SPREKEN en GEBARENTAAL. 

Ook zagen we natuurlijk nog de nieuwste ontwikkelingen tot aan de huidige hoortoestellen en zelfs 

implantaten toe. Zoals er de hielprik is zijn er ook tests, op heel jonge leeftijd mogelijk, om te bepalen 

door welke oorzaak iemand doof  is. Na een dergelijke test kan pas bepaald worden welke weg er 

gekozen dient te worden om de cliënt zo veel mogelijk te helpen bij het ontwikkelen van  

communicatiemogelijkheden. Deze excursie heeft ons, vooral ook door de duidelijke uitleg van Piet, veel 

bijgebracht over het onderwerp doof zijn. Veel begrip ook voor het vele en geduldige werk dat verricht 

wordt om deze mensen uit hun isolement te halen door het bijbrengen van allerhande communicatieve 

vaardigheden of, in sommige gevallen, door een implantaat op zeer jonge leeftijd.  

Els Gijsbers dankte Piet dan ook namens de hele groep, hetgeen door iedereen met een welgemeend 

applaus werd bevestigd. 

 

Editie  Verschijningsdatum 2019 Editie:  Verschijningsdatum 2019 

1  7 januari   8  5 augustus 

2  4 februari   9  2 september 

3  11 maart   10  7 oktober 

4  1 april    11  4 november 

5  6 mei    12  2 december 

6/7  3 juni 

 

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. 

 

VERSLAG GOEIE SCHOENEN…………. EN GEDULD!!  

(Piet van Wetten) 

De KCK naar “Abstracte Lyrische Kunst en Koudelka” in Museum Helmond, 04-12-2018. 

Een verhaaltje in de ik-vorm omdat het volledig op eigen verantwoording neer komt en ik niemand van 

de KCK mee wil slepen in een maalstroom van menig en zienswijze. 

Beeldingen in verf, steen (of andere materie), fotografie bekijk ik met mijn hart, niet met mijn brein.  
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Ik ben niet zo dol op een aaneenrijging van “Surrealisme, Kubisme, lyrische abstractie, Geometrische 

abstractie, Expressionisme, Informele Kunst, Art Informel, Materieschilderkunst, Fauvisme, en wat al 

niet meer; moet ik met een hooggeleerd brein naar tentoonstellingen kijken en vooral eindeloos 

analyseren of mag ik mijn hart openstellen en,…. of genieten van mooie kleuren, mooi lijnenspel,…. of 

voorbij gaan aan compleet zwarte doeken met dikke verfklodders en gedeformeerde mensenfiguren die 

mij absoluut niet aanspreken? De gids, Mevrouw Gonny Croes, leidde ons eerst langs fotografisch werk 

van Josef Koudelka  (Moravia Tjechië 1938): horizontale “lappen” van 1 x 3,5 m in zwart-wit, onder de 

noemer “Industries”. Hij was 30 jr. oud toen de Russen zijn land binnenvielen en dood en verderf 

zaaiden, door Koudelka vastgelegd op de gevoelige plaat. Hij stuurde de beelden anoniem (bang om 

geëlimineerd te worden….) de wereld in: de foto’s oogstten grote bewondering van velen. Pas toen hij 

uiteindelijk in Frankrijk genaturaliseerd was, kon hij zich aan de wereld presenteren als de maker van de 

beelden. Wat imponeert is zijn manier van kijken naar dingen, naar situaties: steeds verwijst hij naar 

vergankelijkheid, verwaarlozing van dingen en Mensen……….schrijnend om te zien hoe Palestijnen onder 

zinken golfplaten “wonen” in zandvlakten met aan de horizon “pracht en praal” van de joden, van Israël. 

Onder titels als “Brazilië 2007”, “Czech Republic 1993”, “Slovakia 2000”, “Slovakia 2009”, “USA 2000”, 

“Czechoslovakia 1991 en 1992”, “Azerbaijan 1999”, “Germany 1997”, “Italy 2004”, “France 1987 en 

1998”, “Israël 2009” doet hij in sterk zwart-wit verslag van luchtvervuiling, troosteloosheid in alle 

landen, alle situaties, verwaarlozing van industriële scheppingen, het zonder scrupules verpulveren van 

woonsituaties t.b.v. bruinkoolwinning; in “France 1998” zie je een poging van de mens om middels 

aanplant van kleine boompjes, om natuur terug te brengen in een armzalige omgeving. 

Inderdaad is voorstelbaar dat hij bij het geduldig zoeken van allerlei situaties goed schoeisel nodig had. 

Ga dit zien, ga dit zien!!! 

Bert Loerakker is een Helmondse kunstenaar die zeer fijnzinnig met kleuren bezig is; zijn werk schaart 

men onder de term “Lyrische Abstractie” of ook wel warme abstractie, dit tegenover Geometrische 

(koude….) Abstractie. Als aanloop naar zijn werk worden schilderijen getoond van de stroming “Cobra” 

(Copenhagen-Brussel-Amsterdam) en een groepje kunstenaars die een Parijse School vormden: “Ecole 

de Paris”. Ik heb moeite om werken te waarderen als “Arbre 1959” van Pierre Alechinsky, “Compositie 

1956” van Asger Jorn, “Man met vogel 1963” van Lucebert. 

Geef mij maar mooie kleurige stukken als “Val in de ruimte 1958” van Ger Lataster, “Tauromachine 

1957” van Theo Wolvecamp, “Compositie 1957” (2x) van Rogher Bissière en ook “La Guitare” van Louis 

Marcoussis. Niet nadenken, maar genieten: je gemoed vol laten lopen met fijne kleuren, figuren, 

lijnen!!! 

  NATIONAAL OUDEREN FONDS KERSTDINER BIJ VAN DER VALK 
  (Antonet Hendriks) 

 

  Op maandag 17 december waren we uitgenodigd door het Nationaal Ouderen Fonds en Van der Valk om 

voor de zesde keer deel te nemen aan het geweldig kerstdiner. Met tien personen vertrokken we naar 

Eindhoven. Bij aankomt bij Van der Valk werden we ontvangen in een sfeervol ingerichte zaal waar 

plaats was voor honderd personen. We zaten gezellig met ons tienen aan een grote tafel. Na het 

welkomstwoord van onze gastvrouw mevrouw Liesbeth Deckers, werd het Kerstdiner geserveerd met 

heerlijke gerechten met vlees en vis en drankjes naar keuze. Tussen de gerechten werden er 

kerstliederen gezongen door twee dames en werd er een kerstverhaal voorgelezen. Er werd gezellig 
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gepraat. Voldaan en nog nagenietend van het diner gingen we weer richting Aarle-Rixtel.     

Onze dank gaat uit naar het Nationaal Ouderen Fonds en Van der Valk. 

 

EXCURSIES IN 2019 

Het doet ons genoegen u aan het begin van 2019 te kunnen meedelen dat we de onderstaande leuke 

excursies zullen organiseren: 

30 januari        Anthurium Kwekerij Asten, 

27 maart          Huybrechts Groep Helmond, 

29 mei              Abdij Heeswijk Dinther, 

26 juni              Nedschroef Helmond 

25 september  Hege Groente en Fruit Sint - Oedenrode 

27 november   Omroep Brabant Eindhoven. 

Noteer deze data alvast in uw agenda. 

DIVERSE GEGEVENS EN MAILADRESSEN 
 
- Voorzitter: Ton Schepers, Broekelingstraat 22, 5735HC Aarle-Rixtel. Tel.0492-382388. 

- Secretariaat: John Pezie, Phaffstraat 19, 5735 CM Aarle-Rixtel,  

   tel. 0492-382239,   e-mail: john.pezie@gmail.com 

- Penningmeester: Peter Groenendaal, Koudemaas 16, 5735 CW Aarle-Rixtel. Tel.: 0492-382156.  

  e-mail:  pgroenendaal@upcmail.nl 

- Bestuurslid: Maria Hagelaar-van Griensven, Het Klavier 4, 5735BK Aarle-Rixtel.  Tel.: 0492-383293 

- Bestuurslid: Bea van den Berk, Koude Maas 20, 5735CW Aarle-Rixtel. Tel.: 0492-383673  

- Bestuurslid: Jacobine Wouters-van den Elsen, Broekelingstraat 18, 5735HC Aarle-Rixtel. 

   Tel.0492-382269 

- Redactie Seniorenwijzer: 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 

- Beheer- en agenda Blokhut en KBO ruimte ‘De Dreef’: John Pezie, tel.: 0492-382239. 

- 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 

- Ziekmeldingen:  Mia Rooijakkers, Het Patronaat 1,  5735 DZ Aarle-Rixtel, tel.: 0492- 381702. 

 

mailto:e-mail:%20john.pezie@gmail.com
mailto:pgroenendaal@upcmail.nl
mailto:swkbo.aarle.rixtel@gmail.com
mailto:willemhuf@gmail.com
mailto:elsvanwetten@gmail.com
mailto:antonet.hendriks@kpnmail.nl
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VOORLOPIG PROGRAMMA 2019  BETREFFENDE JAARLIJKSE  ACTIVITEITEN.  

ONTSPANNING /REIZEN/TRIPS                                        

                                                                                                 

Donderdag                      17 januari                          KBO wandeling. Start vanuit Gemert. 

                                                                                      Kosten € 1,15 p.p. Samenkomst op het kerkplein 

                                                                                      om 9.15 uur. Kosten € 1,00 p.p. (zie pag. 2)                                                                                      

 

Zaterdagmiddag             19 januari                          Nieuwjaarsbijeenkomst in De Dreef. 

                                                                                      Aanvang 14.30 uur tot 17.00 uur. 

                                                                                      Contant € 2,00 p.p. (zie pagina 1) 

 

Woensdag                        30 januari                         Bezoek Anthuriumkwekerij Asten. Vertrek 

                                                                                      13.30 uur vanaf de pastorie.( zie pag. 3) 

 

Zaterdagmiddag             16 februari                        Carnavalsmiddag in De Dreef. Aanvang 13.30 uur. 

                                                                                      Kaartverkoop bij Snoeperij Jantje. Kosten € 2,00 p.p. 

                                                                                      Lot en kienkaart inbegrepen. 

                                                                                     ( Zie pagina 3.)                                            

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                               Iedere dinsdagmorgen. Locatie de Blokhut 

                                                                                              van 9.30 tot 11.30 uur. Info: Toon Relou  

                                                                                             (0492- 386133).     
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  ACTIVITEITEN EN ALGEMENE INFORMATIE 
 
 
 

 

VASTE  ACTIVITEITEN: 
 
Activiteit  Opmerkingen     Contactpersonen    Telefoon   

1. Bridge  Blokhut. Iedere maandagmiddag      13.30 uur Jos de Vries           381912 
                                               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  Blokhut. 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   Blokhut: 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  Blokhut. 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  Blokhut: Woensdagmiddag om de maand.   Tonnie Gijsbers           382412                       
                                 Voor programma: zie seniorenwijzer 
14. Inloop/Handwerken Blokhut. Iedere donderdagmorgen      09.30 uur Mien Aarts           381765         
15. Kienen  Blokhut. 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.  Blokhut. 1

e
 donderdag van de maand   09.30 uur Henk van Beek           381851 

18. Kaarten                 Blokhut. 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 Blokhut. Iedere even week             09.30 uur Anne v.d. Ven      06-51181721         
22. Bridgecursus  Blokhut. Elke dinsdagmorgen         09.30 uur       Toon Relou      0492-386133         
 

                                                                                                                        
        

 Inleveren van kopij voor de Seniorenwijzer van februari 2019 graag voor 25 januari 2019   


