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MELDEN VAN EEN OVERLIJDEN
(John Pezie)
Alhoewel dit geen prettig onderwerp is, wil het bestuur toch graag onder de aandacht brengen dat
het mogelijk is van de e-mailservice van KBO-Aarle-Rixtel gebruik te maken. Een overlijden kunt u
middels een overlijdenskaart melden bij het secretariaat t.n.v. KBO-A-R Phaffstraat 19, 5735CM
Aarle-Rixtel. De secretaris zorgt er dan voor dat de kaart wordt ingescanned en doorgezonden naar
Ber Jacobs, die voor e-mailverzending zorgdraagt. Let wel: u bereikt alleen de leden die over een
e-mailaccount beschikken.

KBO WANDELING –VIA HAGELKRUIS, KRUISSCHOT EN
CROY, 17 KM.
(Pieter van Doorn)
Deze wandeling is vanuit Aarle-Rixtel en wel op donderdag
21 februari.
Samenkomst op het kerkplein om 9.15 uur. In de velden net buiten
Aarle-Rixtel staat het waarschijnlijk oudste bewaard gebleven
hagelkruis van Nederland.
Het is moeilijk de exacte betekenis van een hagelkruis te ontdekken. Verhalen gaan dat in de
heidense tijd men grote vrees had voor kruispunten. Hier zouden slechte geesten huizen.
Het christendom zou deze heidense angsten in hebben willen kapselen door op die plaatsen
hagelkruisen te zetten. Buiten de bescherming tegen boze invloeden boden zij bescherming tegen
onweer en hagelschade. Op veel plaatsen in ons land moeten ze
gestaan hebben. Hier en daar zijn ze ook nu nog te vinden al zijn
het vaak exemplaren die in de loop der eeuwen vervangen zijn
door een nieuwe.
Het hardstenen kruis in Aarle-Rixtel is wel een oorspronkelijk
exemplaar. Het kruis is gesierd met een zeer rudimentaire
Christus en de letters INRI.
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Reeds in 1419 schijnt dit kruis beschreven te zijn, vermoedelijk is het dus al ouder. Rond 1910 is
er een hek rond geplaatst ter bescherming van het kruis.
Landgoed Croy is gelegen in het dal van de Goorloop, een riviertje dat begint op de Strabrechtse
Heide en dat bij Veghel in de Aa uitmondt.
Het landgoed ligt deels op het grondgebied van Aarle-Rixtel en deels op het grondgebied van
Stiphout. Tot het landgoed behoren nog een achttal pachtboerderijen. De eerste vermelding
over landgoed Croy is van 1472, en het bestond toen uit een slotje met hoeve en ongeveer 20ha
grond. In de loop der jaren is het landgoed steeds uitgebreid, tot het in 1772 in bezit kwam van
de familie Van Brugghen. Johan Karel Gideon van Brugghen breidde het verder uit met landerijen
op Kruisschot, waarmee het de huidige grootte van 230ha bereikte. Kruisschot is een buurtschap
ten noordwesten van Stiphout.
Deze boerenhoeve, zie foto, behoort tot het landgoed Croy. Het is een L-vormige hoeve met
een karakteristieke voorgevel en staat tegenover het poortgebouw van kasteel Croy. Het is een
rijksmonument.
(gedeelte van de tekst is overgenomen van de heemkunde Aarle-Rixtel)
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 19 februari 2019, via e-mail :

kbowandelen@gmail.com
AAUWFIEPENBAL DINSDAG 26 FEBRUARI
Dinsdag 26 februari vanaf 19.30 uur bent u van harte welkom bij de Couwenbergh tijdens het
zogenaamde Aauwfiepenbal. Hiermee zet De Stichting Organisatie Carnaval deze activiteit van
onze voormalige dansgroep voort. Speciaal op deze avond met voornamelijk carnavalsmuziek uit
de jaren 70 is het optreden van tonpraoter Maarten van Brug.Tevens zullen enkele leden van de
amusementsgroep het nummer dat zij zo perfect vertolkten tijdens de Nieuwjaarsbijeenkomst
opnieuw voor het voetlicht brengen. Degene die op het bal het mooist is gekostumeerd ontvangt
van de met zijn gevolg aanwezige prins William bovendien een passende onderscheiding.
Kaarten zijn te koop bij de Couwenbergh en bij Snoeperij Jantje en kosten 3 euro. Consumptie en
hapjes zijn bij de prijs inbegrepen.
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SENIORENMIDDAG 16 FEBRUARI
KIENEN EN TOMBOLA MET DE JORDANOS

Programma:
13.30 uur
14.00 uur
14.05 uur
14.10 uur
14.15 uur
14.30 uur
15.00 uur
15.30 uur
16.00 uur
16.15 uur
16.45 uur

Zaal open
Opkomst Prins William en zijn gevolg
Dansje Dansmariekes
Welkomstwoord
Optreden de Jordanos en 1e ronde tombola
1e Kienronde door de Jordanos
Optreden Dè Velt Op
2e Kienronde door de Jordanos
Showdans Dansmariekes
2e ronde Tombola door de Jordanos
Einde programma

Kaarten kosten 2 euro en zijn inclusief lot en kienkaart. Te koop bij Snoeperij Jantje.

VERSLAG 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 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.
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NIEUWJAARSBIJEENKOMST ZATERDAG 19 JANUARI 2019.
Een beetje laat dit jaar, maar dit zal wel zijn reden hebben, hield de KBO haar
nieuwjaarsreceptie. De zaal zat weer bomvol in afwachting van wat geboden zou worden.
Na een welkomstdrankje en een woord van welkom door onze voorzitter kon er begonnen
worden met het programma van de amusementsgroep. Ladyspeaker Marjan was er weer
helemaal klaar voor.
Aan het thema “Geniet van wat je hoort en ziet” was niet voorbijgegaan.
Zonder uitzondering brachten zij een prachtig programma met mooie liedjes, perfekte kleding en
een mooie uitstraling.
Na het pauzedrankje en een hapje vervolge de groep haar programma, zodat we nog lekker
konden genieten.
Ook het idee om met meer mensen op het toneel te staan was een goede keuze.
Met het mooie lied van Klubbb 3: Het leven danst Sirtaki , waarbij ook de voorzitter werd
betrokken, kwam er een eind aan deze mooie middag.
Deze groep kan nog veel mensen een superleuke avond bezorgen en dat zullen zij ook zeker
doen.
Ria Bekkers
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VERSLAG KLEINE WANDELING KBO 3 JANUARI
(Marijke Leenders)
Wandeling de Stippelberg.
Eerste kleine wandeling in het nieuwe jaar waar de weergoden ons weer mee zaten.
Met een mooie groep van 24 man vertrokken we naar de Stippelberg tussen Milheeze en de Rips.
Onderweg hadden we in de auto van Toon een hilarisch gesprek over pasgeboren kindjes en
“de blije doos”. De toon in de auto van Toon was gezet.
We parkeerden de auto’s tegenover het boswachtershuis en begonnen aan de wandeling.
Een belangrijk deel van de Stippelberg is zo’n 500 jaar eigendom geweest van de gemeente
Aarle-Rixtel. We zien de “steppels” de hoge stuifduinen waarnaar dit gebied is genoemd.
Dit is het gebied van de peellandbreuk.
De peellandbreuk loopt vanuit Deurne in noordwestelijke richting tussen Bakel en Milheeze door
naar Gemert en verder richting Uden.
De horst stijgt en de slenk daalt. De breuken bewegen vandaag de dag nog steeds.
Soms een schok, zoals de aardbeving bij Roermond in 1992 maar overwegend heel langzaam.
Gemiddeld zakt de slenk 0,5 millimeter per 10 jaar. Op een van de hoogste stuifduinen van de
Stippelberg (ca33m + NAP) stond op deze plek een lange paal sinds het jaar 1810. De paal had een
lengte van 7 á 8 meter en in de top hing een rieten mand en een vlag.
De paal werd gebruikt door Franse landmeters en werd een Lange Juffer” genoemd. Later kreeg
deze de naam D’n Blikken Emmer.
Vanaf 1892 werden de Ripse bossen aangeplant t.b.v. de mijnbouw in Zuid-Limburg.
In de overleveringen wordt verteld dat de emmer in de paal een bijzondere functie had:
De emmer ging in de top om de schafttijden van de boswerkers aan te kondigen.
We zagen omgewoelde gronden door de wilde zwijnen. De wilde zwijnen breken de bodem open,
waarna kruiden, struiken en bomen kans zien te ontkiemen.
Op plekken waar eerst alleen maar gras en bomen stonden, zie je nu struiken ontkiemen.
Die geven dekking aan dieren en broedgelegenheid aan vogels.
Maar ze vreten ook veel kapot zoals jonge plantjes. Ze eten graag eikels. Eikels worden opgegeten
en deels onder de grond gewerkt. Daar kunnen later weer eiken groeien.
Het is heel fijn om te wandelen en onderweg te buurten. Maar het is zeker zo fijn om over dit
wandelgebied interessante nieuwtjes te weten te komen.
Bedankt Henk!

5

VOORLOPIG PROGRAMMA 2019 BETREFFENDE JAARLIJKSE
ACTIVITEITEN. ONTSPANNING /REIZEN/TRIPS
Carnavalsmiddag

Zaterdagmiddag 16 februari

Aauwfiepenbal

Dinsdagavond 26 februari

Fietsseizoen

Iedere dinsdagmiddag vanaf 12 maart

NL-Doet

Vrijdag 15 maart

Jaarvergadering

Woensdagmiddag 27 maart

Excursie 2 Huybrechts Groep Helmond

Woensdagmiddag 27 maart

Voorjaarsbijeenkomst

Donderdagmiddag 11 april

Bedevaart Handel

Dinsdag 14 mei

Excursie 3 Abdij Heeswijk Dinther

Woensdag 29 mei

Excursie 4
Ned. Schroef

Woensdag 26 juni

1e Fietstocht

Dinsdag 11 juni

EDUCATIE/KUNST- EN CULTUUR.
CURSUSSEN
PC-cursus starters

Bridge cursus:

Melden op maandag- en vrijdagmiddag in de
PC-ruimte van De Dreef.
Info: Rinus Nooijen (0492-386116)
Iedere dinsdagmorgen. Locatie de Blokhut
van 9.30 tot 11.30 uur.
Info: Toon Relou (0492-386133)
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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.
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ACTIVITEITEN EN ALGEMENE INFORMATIE

VASTE ACTIVITEITEN:
Activiteit

Opmerkingen

1. Bridge

13.30 uur

Jos de Vries

381912

2. Koersballen

Blokhut. Iedere maandagmiddag
Ook in de zomermaanden
De Dreef. Iedere maandagmiddag

Contactpersonen Telefoon
14.00 uur

3. Gymnastiek

De Dreef. Iedere maandagmiddag

13.30 uur

Mieke van Dommelen
en Jo Zomers
Tonnie Verleisdonk
Jeanne van Veghel
Huub Giesen
Nelly Sanders
Riet Biemans
Huub Giesen

382387
383407
382073
381921
381703
523391
382218
381703

4. Beeldhouwen
5. Yoga
6. Yoga
7. KCK

Blokhut. Iedere dinsdagmorgen
09.30 uur
De Dreef. Iedere dinsdagmiddag
13.30 uur
De Dreef. Iedere donderdagmorgen 09.00 uur
e
Blokhut: 1 dinsdag van de maand
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
Pastorie: Woensdagmiddag om de maand.
Tonnie Gijsbers
382412
Voor programma: zie seniorenwijzer
14. Inloop/Handwerken De Dreef. Vergaderzaal KBO.
Iedere donderdagmorgen
09.30 uur
Mien Aarts
381765
e
e
15. Kienen
Blokhut. 1 en 3 donderdagmiddag 14.00 uur
Mieke van Dommelen 382387
e
16. Wandelen (lang)
Kerkplein.3 donderdag van de maand.
Willem Hendriks en 382188
16 km
09.15 uur
Pieter van Doorn
382210
e
17. Wandelen(kort)8 km. Kerkplein. 1 donderdag van de maand.09.30 uur Henk van Beek
381851
18. Amusementsgroep Deelname is beperkt
Jo Zomers
383407
19. Schilderen/tekenen Blokhut. Iedere even week op
vrijdagmorgen
09.30 uur
Anne v.d. Ven
06-51181721
20. Bridgecursus
Blokhut. Elke dinsdagmorgen
09.30 uur
Toon Relou
0492-386133

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