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HULP BIJ KEUKENTAFELGESPREK OF ANDER GESPREK….. 

(Bea v.d.Berk) 

Als u vragen of problemen heeft op het gebied van welzijn, (mantel)zorg, werk en inkomen en 

wonen, dan kunt u terecht bij het Team Zorg en Welzijn in uw dorp. Heeft u een gesprek met het 

Team Zorg of Welzijn of een andere organisatie, dan is het belangrijk iemand mee te nemen die u kan 

helpen bij het stellen van de juiste vragen en het luisteren naar de antwoorden. Twee weten en 

horen immers meer dan één. Dat mag een familielid of kennis zijn. Kent u niemand die met u mee 

kan gaan, dan kunt u via ViERBINDEN een beroep doen op een onafhankelijke cliëntondersteuner.  

 

U kunt ViERBINDEN bereiken: telefonisch 0492-328800 vragen naar Hanneke Manders of mailen naar 

hmanders@vierbinden.nl    
 

UIT DE JAARVERGADERING 

(Ton Schepers voorzitter) 

 

Tijdens onze jaarvergadering op woensdag 3 april zijn de bestuursleden secretaris John Pezie en 

penningmeester Peter Groenendaal bij acclamatie voor een periode van drie jaar met instemmend 

applaus van de aanwezige leden herkozen als bestuurslid van onze KBO. Zowel John als Peter 

bedankte de vergadering  voor het in hen gestelde vertrouwen.  

  

LEDENADMINISTRATIE  OVERGEDRAGEN 

( Namens het bestuur, Ton Schepers, voorzitter) 

 

Een oplettende lezer had het in de Seniorenwijzer van april al kunnen zien,  Antonet Hendriks heeft 

haar werkzaamheden voor wat betreft de ledenadministratie overgedragen.  Na jaren deze taak te 

hebben vervuld heeft Antonet de ledenadministratie overgedragen aan Niecky van den Berkmortel. 

Vanaf de Seniorenwijzer in april worden voortaan de adresgegevens van Niecky opgenomen onder 

het kopje ‘Ledenadministratie’. Antonet hebben wij heel hartelijk bedankt voor de nauwkeurigheid  

                                                                        (foto boven: monumentale boerderij gelegen aan de Opstal)  

mailto:hbouwmans@vierbinden.nl
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waarop zij de ledenadministratie al die jaren heeft verzorgd. Niecky wensen wij heel veel succes bij 

het uitvoeren van deze belangrijke taak.  

 
VERSLAG VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING D.D. 3 APRIL 2019. 
(Ria Bekkers) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Woensdag 3 april hield de KBO haar 67ste jaarvergadering waarvoor zich 23 leden hadden afgemeld. 
De voorzitter opende de vergadering en er werd 1 minuut stilte in acht genomen voor de  
15 overleden leden van onze vereniging. 
N.a.v. het jaarverslag van 2018 merkte Hans van Roij op om i.p.v. de leden die zich hadden afgemeld 

het aantal leden te benoemen die wèl aanwezig waren, dat waren er deze middag ± 65. 

Onze secretaris had weer veel werk gemaakt van het jaarverslag dat door iedereen uitvoerig werd 

beluisterd. 

Annie Jacobs merkte op dat zij na zoveel huwelijksjaren graag als Jacobs aangesproken wil worden 

i.p.v. Heesakkers. 

Na het benoemen van alle activiteiten van de KBO kwam de opmerking dat sommige activiteiten nog 

nieuwe leden kunnen gebruiken. Ton adviseerde hiervoor een stukje per activiteit in de 

seniorenwijzer te plaatsen. 

Na het voorlezen van het financieel jaarverslag door onze penningmeester Peter Groenendaal, 

ontving deze een applaus voor de geweldige manier waarop hij de financiën verzorgt.  

Tinie Vlamings nam het woord als lid van de kascommissie en prees Peter voor het correct beheren 

van de kas. 

 
KBO WANDELING  LANGS KASTEEL HEESWIJK, 17 KM 
(Pieter van Doorn) 
 

De wandeling  vanuit Heeswijk Dinther is op Donderdag 16 mei. 

Samenkomst op het kerkplein om 9.15 uur. 

Kosten voor het meerijden  € 2,00 per persoon.  



3 
 

 

Prominent in het bosrijke Brabantse land schittert het monumentale Kasteel Heeswijk, het mooiste 

kasteel van Brabant zegt men. Eerst verrees op deze plek een motte burcht, dat wil zeggen een 

kunstmatig opgeworpen heuvel, van ongeveer 6 meter hoog, tussen de 25 en 30 meter in doorsnee 

en omgeven door een gracht. Op die heuvel bouwde men van tufsteen een versterking, waarschijnlijk 

in de vorm van een toren. Al vanaf 1080 stond er dit motte kasteel waarvan in de keldergewelven 

nog resten te zien zijn. Dit kasteel is in de volgende eeuwen vergroot, verbouwd, vernield, herbouwd 

en vele malen verfraaid. De eigenaren lieten, naar gelang hun financiële middelen, hun indruk na in 

de bouwstijlen van Kasteel Heeswijk. Kasteel en landgoed vormen een historische buitenplaats. De 

motte toren is herbouwd als uitkijktoren aan de rand van het bos, het riviertje de Aa slingert door het 

historische landschap.  In het gebied waarin Kasteel Heeswijk staat, is vaak strijd gevoerd. Het kasteel 

kent daardoor een bewogen geschiedenis en speelt een rol van betekenis in de geschiedenis van 

Noord Brabant. Het huidige kasteel is verbouwd naar de 

inzichten van André baron van den Bogaerde, de eerste 

gouverneur van de Koning. Goedbeschouwd was het een 

romantische droom die baron Van den Bogaerde van Terbrugge 

en zijn zonen in de negentiende eeuw inspireerde tot de 

neogotische uitbreidingen en toevoegingen, inclusief het 

inmetselen van allerlei bouwfragmenten in de buitengevels. 

Ondanks alle verbouwingen en aanpassingen is het is nog altijd een groot en prachtig gelegen 

complex, dat met recht beschouwd kan worden als een van de belangrijke middeleeuwse kastelen 

van Noord-Brabant. Zoals het past bij een kasteel van allure wordt Heeswijk omgeven door een 

uitgebreid landgoed waar oude, kaarsrechte lanen omzoomd worden door monumentale bomen, en 

waar de Aa meandert door weilanden en bossen. Je hebt hier fraaie vergezichten op akkers, 

houtwallen en verspreide pachtboerderijen, herkenbaar aan de luiken die geschilderd zijn in de 

kasteelkleuren blauw en geel. Niet voor niets heeft de Provincie het kasteel aangewezen als een van 

de vier Brabantse topmonumenten, naast het Markiezenhof in Bergen op Zoom, de Grote Kerk van 

Breda en de Sint Jan in Den Bosch. 

Het is vooral voor de actieve senioren, die goed kunnen wandelen, we lopen met een gemiddelde 

tussen de 5 en 6 km/u. Denk aan goede wandelschoenen want we wandelen door natuurgebieden en 

afhankelijk van het weer kan het drassig en/of nat zijn.  

Het is verstandig om drinken en een lunchpakket mee te nemen voor onderweg. 

Het meelopen is voor iedereen op eigen risico. 
 

Aanmelden kan tot uiterlijk dinsdagavond 14 mei 2019, via e-mail : 

kbowandelen@gmail.com 

 

BEDEVAART NAAR HANDEL 
(Maria Hagelaar) 

 

Ook dit jaar gaan we weer op bedevaart in Handel en wel op dinsdag 14 mei a.s.  

De H. Mis in Handel begint om 14.30 uur in de kerk van O.L. Vrouw ten Hemelopneming. U kunt 

natuurlijk op eigen gelegenheid gaan met de auto maar uiteraard kun je met de groep mee fietsen. 

Zij vertrekken om 13.15 uur vanaf de kapel aan de Bosscheweg.  

Na afloop is er koffie in het gebouw tegenover de kerk. 

https://www.brabantserfgoed.nl/page/3337/een-stadspaleis-in-bergen-op-zoom
mailto:kbowandelen@gmail.com
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VOORLOPIG PROGRAMMA 2019  “OVERIGE ACTIVITEITEN” 
(John Pezie) 

 

Fietsseizoen   Iedere dinsdagmiddag. Start Kapel Bosscheweg 13.30 uur 

Bedevaart Handel  Dinsdag 14 mei. Zie mededeling in deze Seniorenwijzer pag.: 3. 

Avond voor alle ouderen  Woensdag 22 mei. Stichting Dorpsfeesten organiseert. Zie pag.: 5. 

                                                           

Excursie 3   Woensdag 22 mei. Abdij Heeswijk Dinther. Opgave 13 mei in de 

                                                          blokhut tussen 10.30 en 11.30 uur. Zie mededeling in deze 

                                                          Seniorenwijzer. Pag.: 5. 

1e Dagfietstocht               Dinsdag 11 juni. Bestemming is een verrassing. 

                                                          Informatie volgt. 

Busdagtocht en diner               Donderdag 13 juni. Monschau. Kosten € 52,-/pers,  

                                                          Zie SW van  maart  en deze seniorenwijzer pag.: 6. 

Museumplusbus             Donderdag 20 juni. Voor 70-plussers. Zie mededeling in SW van april 

                                           en deze Seniorenwijzer pag.: 4. 

Zomeractiviteit               Dinsdag 25 juni. Vertrek vanuit de blokhut. Nadere informatie volgt. 

2e Dagfietstocht              Dinsdag 6 augustus. Bestemming is een verrassing. Informatie volgt. 

Dag van de ouderen       Woensdag 2 oktober. Dorpshuis Lieshout. Nadere informatie volgt 

 
 

 

MUSEUMPLUSBUS 2019 

Doel: De Stichting Museum Plus Bus heeft ten doel de toegankelijkheid van het nationaal erfgoed in 

de Nederlandse musea te vergroten voor met name personen met een leeftijd vanaf 70 jaar.  De 

Stichting tracht dit doel te bereiken onder meer door het organiseren van speciaal vervoer van en 

naar musea in een dag arrangement, dat zorg draagt voor begeleid vervoer van de opstaplocatie naar 

één museum voor een bezoek, vice versa. We zijn weer ingeloot!  De datum is voor ons 

museumbezoek vastgesteld op donderdag 20 juni a.s. naar het Noordbrabants Museum in Den Bosch 

met momenteel een tentoonstelling van Jan Sluijters met als titel: De wilde jarenDe wilde jaren laat 

zien hoe de jonge kunstenaar aan het begin van zijn carrière tweemaal een periode van enkele 

maanden doorbrengt in Parijs en daar in aanraking komt met de avant-garde kunst van zijn tijd: het 

werk van de ‘fauves’ (de wilden), het kubisme en het luminisme. Ongeveer vijftien jaar experimenteert 

hij intensief met vrijwel alle nieuwe kunststromingen die hij in Parijs leerde kennen.De 

deelnemersvoorwaarden zijn: alleen 70-plussers , 2 rolstoelers of één elektrische rolstoel en een 

beperkt aantal (10) opvouwbare rollators. Scootmobielen zijn niet toegestaan. Aantal deelnemers: 

minimaal 30 en maximaal 45 personen. Er komt een speciale rolstoelbus, daarom is het aantal 

beperkt tot bovengenoemde rolstoelgebruikers en rollatorgebruikers. De bus heeft een lift. 
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Tijdens de busreis worden geen consumpties aangeboden, dus zelf iets te eten en te drinken 

meenemen voor onderweg. Kosten: De bus en de entree van het museum zijn gratis. Koffie en lunch 

(die we groepsgewijs af kunnen spreken) zijn op eigen kosten (prijs nog niet bekend maar zal rond de 

€10,- zijn). Te betalen vooraf in de bus. Zelf meegebrachte etenswaren mogen in het museum helaas 

niet worden genuttigd. Inschrijving vindt plaats per aanmeldstrook, dat u aantreft in deze 

Seniorenwijzer, in te leveren voor 20 mei bij Maria Hagelaar, Het Klavier 4.  

Bij overschrijding van het maximale aantal deelnemers, vindt achteraf loting plaats. De dag zal zich 

globaal afspelen tussen 09.00 en 18.00 uur. Vertrek op 20 juni vanaf het Kerkplein. Het programma 

ontvangt u van ons enkele weken van tevoren.                                                                                                                                                             

Invulstrookje: zie pagina 10. 

 

SENIORENAVOND 2019 IN “DE DREEF”  
(Michael Ketelaars) 
 

Stichting Dorpsfeesten Aarle-Rixtel  presenteert wederom de jaarlijkse seniorenavond 2019, dit jaar 

met de Pimpernellen!  

Even voostellen…, wij zijn Dieny, Mien, Annie en Joke. We zijn vier dames die met heel veel plezier 

Brabantse humor brengen. Dit doen wij in de vorm van sketches en muziek. Joke zorgt met haar 

gitaarspel en zang voor gezellige muziek. Mien, Dieny en Annie brengen leuke sketches in het 

Brabants dialect. Wij treden regelmatig op bij de K.V.B., K.B.O., V.V.N.,  (Vrouwen van nu), de 

Zonnebloem, diverse zorginstellingen en verpleeghuizen. Deze avond vindt plaats op woensdag  

22 mei a.s. in de toneelzaal van “De Dreef”. De zaal is om 19:00 uur open en het programma start  

om 20:00 uur. De entree is €5,- per persoon, daarvoor krijgt u de gehele avond vermaak met de 

Pimpernellen, koffie met cake bij binnenkomst, een consumptie tijdens de pauze en een lot voor de 

loterij. U bent allen van harte uitgenodigd voor deze mooie en gezellige avond. 

 

NIEUWS WERKGROEP EXCURSIES   
( Theo de Jong) 

Onze volgende excursie is naar de prachtige  Abdij van de Norbertijnen in Heeswijk. 

Let op:  we gaan een week eerder i.v.m. de reservering, 

Deze excursie vindt plaats op woensdag 22 mei,  vertrek om 13.15 uur met auto’s vanaf de pastorie. 

De abdij van Berne werd door ridder Fulco van Berne gesticht in 1134 in het Gelderse plaatsje Berne aan de 

maas het tegenwoordige Bern. 

Dit maakt het oudste kloostergemeenschap van Nederland. In het jaar 1132 Fulco van Berne staat aan de 

oever van de Maas achtervolgt door de Hertog van Brabant en de graaf van Holland.                                           

Het botert al lang niet en zij kunnen het slecht waarderen dat edelman Fulco de jonge Bescela heeft geschaakt.                                       

Met volle wapenuitrusting rijdt hij met paard en al in het koude water van de maas. 

In een poging zijn belagers te ontkomen smeekt hij  God in doodsnood om zijn leven te sparen en doet de 

belofte aan God dat, als hij de overkant bereikt, hij zijn burcht en bezittingen aan de kerk schenkt.                     

Op miraculeuze wijze overleeft hij en houdt woord. 

In eerste instantie haalt Fulco Augustijnen uit de abdij van Rolduc naar Berne om tot een klooster stichting te 

komen, de chaotische situatie die vervolgens binnen de kloostermuren ontstaat  stemt Fulco niet tevreden en 

de augustijnen konden weer huiswaarts keren. Fulco wijkt niet af van zijn belofte en onderneemt in  1134 een 

tweede poging met het stichten van de orde Norbertijnen.  
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Aanmelden voor deze interessante excursie is op maandag 13 mei in de blokhut van  

10.30 uur tot 11.30 uur. Kosten zijn € 9.00 incl. consumptie, autokosten € 2,50 is totaal € 11,50. 

Grootte van de  groep is 24 personen, bij meer aanmeldingen zal een tweede groep gevormd 

worden. 
 

OVERWELDIGENDE BELANGSTELLING VOOR ONZE BUSREIS MONSCHAU 
(Jacobine Wouters / Bea van den Berk) 

Op donderdag 13 juni a.s. vertrekken we met twee volle bussen vanuit Aarle-Rixtel via het 

Drielandenpunt in Vaals naar Monschau. 

Hoewel wij als organisatie even bang waren dat we niet genoeg aanmeldingen zouden krijgen voor 

één volle bus, regende het snel inschrijvingen en hebben we nu het maximum van 100 deelnemers 

bereikt! 

Wij vinden het erg fijn dat er zoveel belangstelling is voor deze reis en hebben samen met de 

busmaatschappij een mooi programma gemaakt. Degenen die zich hebben aangemeld krijgen later 

nog een persoonlijk bericht. 

We vertrekken om 09.00 uur vanaf De Dreef in Aarle-Rixtel en zijn rond 21.00 uur weer terug. 

Wij hopen op een mooie zonnige dag en goed gehumeurde KBO-ers en dat alles zal deze dag zeker 

doen slagen. 
 

VERSLAG  EXCURSIE NAAR DE HUIJBREGTS GROEP OP 17 MAART 2019 

(Jan van Doren) 

 
 

Weer veel belangstelling voor deze excursie, we waren met 33 personen. We werden hartelijk 

ontvangen door Sabine met  koffie of thee en een lekkere koek er bij. Voorafgaand aan de 

rondleiding vertelde Sabine over de historie van het mooie familiebedrijf, daarbij ondersteund door 

informatie op een projectiescherm. In 1936 is Wim Huijbregts gestart met een bedrijf in Eindhoven. 

Het bedrijf hield zich destijds grotendeels bezig met het mengen van kruiden en specerijen voor 

onder andere worst en gehaktproducten. In de jaren 70 maakte het bedrijf een enorme groei door en 

kwam er een productielocatie in Helmond. In december 1980 nam zoon Frans het bedrijf over van 

zijn vader en werd tevens een nieuwe koers ingezet. De ambachtelijke slagerijen verdwenen destijds 

naar de achtergrond en de vleesindustrie kreeg de overhand. Sindsdien richt de firma zich op poeders  
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voor de levensmiddelenindustrie. Naast een enorme uitbreiding van het assortiment werden ook 

hoogwaardige technische innovaties doorgevoerd. Sinds 2018 wordt de derde generatie in de 

persoon van Willem Huijbregts klaargestoomd om het bedrijf over te nemen. Hij zal degene zijn die in 

2020 een nieuwe productielocatie in Spanje (Massanes) zal openen. Tenminste als de Spaanse 

manana mentaliteit geen roet in  de heerlijke kruidenmengsels gooit.  Samen met de Spaanse locatie 

kan vrijwel heel Europa voorzien worden van de mengsels. Het huidige bedrijf telt ongeveer 220 

personeelsleden van maar liefst 24 nationaliteiten. Heel bijzonder daarbij is dat, vooral ook door een 

interne opleiding, alle personeelsleden Nederlands spreken!  Naast deze opleiding kan binnen het  

bedrijf ook nog een tweejarige  MBO opleiding gevolgd worden. In totaal worden uit zo’n 2500 

grondstoffen 14000 recepten samengesteld, geheel naar wens van de klant. Op dit moment is de 

productie 2000 ton per week en deze zal in 2019 verhoogd worden naar 2500 ton per week. Verder is 

het bedrijf ook goed bezig op het gebied van duurzaamheid. Alle voertuigen zijn elektrisch 

aangedreven en er is een vergevorderd plan om het enorme oppervlak van het dak te voorzien van 

zonnepanelen. Ook een eigen innovatiecentrum maakt deel uit van het bedrijf waar gedacht en 

gewerkt wordt aan verdere efficiency en automatisering van de processen en logistieke bewegingen. 

Aansluitend op al deze informatie kregen we nog een filmpje te zien ter voorbereiding van een 

verkleedpartij die dient plaats te vinden alvorens de productieruimten te betreden. Na het aankleden 

met mutsen, stofjassen sloffen en eventueel een baard en snor netje kregen we persoon ook nog een 

ontvanger omgehangen  met een koptelefoon. Hierbij en ook bij de rondleiding kreeg Sabine ook 

hulp van Martijn.  De ringen, die niet van de vingers konden, werden afgeplakt met ijzerhoudende 

pleisters , in het verloop van de productie zorgen magneten  er namelijk voor dat er geen ijzer of 

staaldeeltjes bij het eindproduct kunnen komen. Het was wel even hilarisch toen we daar als een 

stelletje pinguïns om elkaar heen drentelden, temeer omdat Theo de Jong met zijn baardnet veel weg 

had van een mijterloze Sinterklaas. Tot slot dienden we onze handen nog te ontsmetten, al met al , 

zeer uitgebreide hygiënische voorzorgsmaatregelen die er voor zorgen dat wij allen, althans wat 

Huijbregts betreft, niks verkeerds op ons bordje krijgen. Bij binnenkomst in de productiehallen 

stonden een aantal bedrijfsfietsen gereed die goede diensten doen gezien het oppervlakte van het 

bedrijf van 10 hectare. We betraden als eerste de logistieke afdeling waar de ontvangst en 

verzending van de producten plaats vind. Van de binnenkomende grondstoffen wordt altijd eerst een 

monster genomen voor de kwaliteitscontrole in het laboratorium. Niet alleen nuttig maar ook leuk 

om te zien is de robot “nipper” , een soort palletwagen die volledig automatisch een heleboel intern 

transport verzorgd. Het magazijn is enorm hoog en ook nog eens verdeelt in twee gedeeltes. 

Namelijk een magazijn waar opslag plaatsvind van stoffen met een geur en een magazijn waar 

geurloze stoffen worden opgeslagen. Dit om te voorkomen dat bijvoorbeeld suiker naar peper gaat 

smaken of ruiken.  Een 800 meter lange gang zorgt voor een goede afscheiding tussen deze twee 

magazijnen. Er vindt enorm veel heftruckverkeer plaats en alle chauffeurs hebben een tablet ter 

beschikking waarop de benodigde informatie staat.  Het productieproces, zeg maar, het mengen van 

de vele ingrediënten  vindt plaats op drie verdiepingen van het bedrijf. De grondstoffen worden 

middels liften naar de bovenste verdieping getransporteerd en daar op de juiste vaste plaatsen 

gepositioneerd.  

Simpel gezegd zitten er gaten in de vloer van deze afdeling waardoor de grondstoffen (poeders) in 

enorme trechters op de tweede verdieping vallen. Op de tweede verdieping verplaatsen deze 

trechters zich telkens, op een manier die te vergelijken is met de droomvlucht in de Efteling, naar de  
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juiste positie om verder gevuld  te worden met de benodigde ingrediënten. Uiteraard gaat dit alles 

computergestuurd en automatisch. In de trechters vindt ondertussen ook het mengen plaats door 

een ronddraaiende schroefbeweging van een menger die de poeders onophoudelijk naar boven 

brengt. We praten hier over badges  tot zo’n 1000 kilo die 9 ingrediënten kunnen bevatten. Daarna 

worden de mengsels wederom door de productievloer gevoerd en  komen in een verpakkingscabine 

terecht op de begane grond waar ze , op gewicht, in een stevige plastic verpakking gedaan worden  

en geseald. Hierbij is nog wel wat handwerk nodig. Tot slot zorgt een medewerker voor het 

pelletiseren van de afgewogen producten, waarbij de zakjes dus ook de eerder genoemde 

magnetische controle passeren. Ook wordt  er tussentijds weer een monster genomen voor de 

eindcontrole in het laboratorium.  Na het proces worden de trechters met de mengers gereinigd met 

luchtdruk of in bepaalde gevallen gaan ze ook wel door een wasstraat. Natuurlijk worden ook de 

verpakkingscabines gereinigd. Sabine vertelde ons dat bij ieder recept ook een kleine hoeveelheid 

raapolie wordt toegevoegd om het stuiven van de poeders  in de trechters te beperken. We maakten 

dit hele proces mee in de afdeling waar producten met een geur verwerkt worden. Het is een 

heerlijke aromatische geur die nog lang in je smaak en reukorgaan blijft hangen. Ter vergelijking 

gingen we nog even naar de afdeling van geurloze stoffen zoals suiker en meel. Het productieproces 

is daar in principe hetzelfde.  

Het was weer een bijzonder interessante excursie met goede en duidelijke uitleg van Sabine. 

Het dankwoord van Tonnie Gijsbers aan Sabine kreeg dan ook volop bijval door een hartelijk applaus. 

We kregen ook nog ieder een spel speelkaarten mee en, zoals Tonnie al zei, hopen we nog eens te 

mogen komen in de nieuwe vestiging in Spanje. 

 

VERSLAG KCK IN APRIL NAAR LIMBURGS MUSEUM TE VENLO 
(Fia Slegers) 

 Deze keer zijn we in het museum voor de 

expositie “ 50 Jaar Thielen”. De 

tentoonstelling ging dus over 50 jaar Thielen 

door de ogen van de meester. Evert Thielen 

maakt kunst die overrompelt. 

Ter ere van zijn 50-jarig kunstenaarsjubileum 

keert de schilder terug naar zijn 

geboorteplaats Venlo. 

In totaal 120 werken geven inzicht in zijn 

leven en werk, waaronder zijn complete 

oeuvre van zes veelluiken.  

Machtige veelluiken vol realistische beelden die bol staan van fantasie, dramatiek en 

poëzie.  Tegelijkertijd presenteert het ernaast liggende  Museum van Bommel van Dam een selectie 

schetsen die het proces van zijn eerste idee tot schilderij laten zien.     We zijn goed ontvangen met 

een lekker kopje koffie. We hadden een heel goede gids die ons ging rondleiden. Ze onthulde de 

details bij de zelfportretten die ons ongetwijfeld niet zouden zijn opgevallen. Ze opende voor ons ook 

de veelluiken die buitengewoon groot en imposant zijn. 

Het was een geweldige en mooie tentoonstelling die echt het bezoeken waard was. 

Voldaan en tevreden gingen we na afloop dan ook blij weer terug naar Aarle-Rixtel. 
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LEZINGENREEKS  KUNSTGESCHIEDENIS  LIESHOUT   2019-2020  
 

Met ingang van oktober 2019 gaan we beginnen met de nieuwe lezingenreeks  

kunstgeschiedenis       
Er zijn 5 lezingen over verschillende periodes uit de kunst. Telkens wordt ook een 

lopende tentoonstelling kort besproken. De onderwerpen zijn in overleg met de groep 

gekozen.                  

De lezingenreeks zal verzorgd worden door Mevrouw Ine Pels. Zij is Neerlandica en 

heeft kunstgeschiedenis gestudeerd. Ze heeft veel ervaring met het leiden van lees- en 

Kunstgeschiedenis-groepen.  

Het is moeilijk om uit te gaan van boeken en daarom wordt elke les het materiaal in de 

vorm van een uitgebreide handout aangeboden. De kosten zijn 2 € voor het     

drukwerk per keer.       

  

Programma: 

Maandag  7 okt 2019 David Hockney 1937 

Maandag 18 nov  Claude Monet o.a. de tuinen 1840-1926 

Maandag   6 jan 2020 William Turner 1775-1851 

Maandag 17 febr  De Etrusken  

Maandag 30 maart  Edward Hopper 1882-1967 

 

 

    
David Hockney     Monet de tuin van de schilder           Turner  Lake Lucerne 1841  

 

 De Etrusken   

   De lezingen worden gehouden op de  

   maandagavonden van 20.00-22.00 uur  

   Plaats: Dorpshuis Lieshout  

   De kosten zijn 45€ . 

   Het IBAN nummer is:  

   NL34RABO0128932619 

  

        

 

Opgave: bij de Inloop van 

Seniorenvereniging/KBO Lieshout in het  

Dorpshuis, elke dinsdagmorgen van 10.00 uur tot 

11.30 uur of bij  

Contact: Ine Pels 040-2442984 / 0644264189,  

mail: i.pelsvandeven@gmail.com    
  

Edward  Hopper 

 

mailto:i.pelsvandeven@gmail.com
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KOERSBALLEN 

(Wilma van Beek) 

 

Ik heb even zomaar een interview afgenomen bij het koersballen van Nellie Manders.  woont met 

haar man enkele jaren in Gemert, maar aangezien ze daar geen koersbalclub hebben, komen ze nog 

steeds naar Aarle. Nellie is ongeveer 14 jaar aan het spelen, haar man ook. Ze vertelde dat dit 

gezellige clubje volgend jaar 25 jaar bestond. Dat is een lange tijd, dat onder leiding van Jo Zomers en 

Mieke van Dommelen. Haar man is onmisbaar die ruimt de matten op. Het clubje bestaat uit 10 leden 

dat is niet veel, maar veel meer gaat ook niet. Theo haar man gaat regelmatig op zijn knieën voor alle 

vrouwen, hij meet alles op want op de groene mat mag je niet lopen. Tijdens het gooien roepen ze 

vaak net niet! Is het moeilijk te leren? Nee zegt Nellie, je moet proberen om met de grote bal zo dicht 

mogelijk bij de kleine bal te komen. Ze spelen het hele jaar behalve als de dreef dicht is. Jo en Mieke 

spelen niet mee, want er moet ook geharkt worden. Koersballen is minder zwaar dan jeu de boules. 

Wie de meeste punten heeft is winnaar van die middag. Het is een hecht clubje en er worden ook  

nieuwtjes verteld. Wie het eerste afgeroepen wordt mag het witte balletje gooien. Het was een leuke 

middag en wie zin heeft, ga een keer kijken. 

 

 

VERVOER VIA VRIJWILLIGE HULPDIENST VIERBINDEN 

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

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Museum Plus Bus donderdag 20 juni 2019 (inleveren voor 20 mei) 

Heer, mevrouw,_................................................................. 

___________________________________________________ 

 

Adres:  ………………...................................................................                                              

Telefoonnummer:…………………………………………………………………………… 

Aantal personen:…………………………………… 
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                 VASTE ACTIVITEITEN 2019 
 
Maandag                        vanaf  locatie contactpersonen    tel.nr. 
Bridgen (ook in de zomer) 13.30 uur  Blokhut  Jos de Vries   381912 
Computerinloop  13.30 uur de Dreef Rinus Nooijen  386116 
 Hulp en advies voor pc, tablet, laptop en telefoon. e-mail: bolokaal1@gmail.com 
Gymnastiek  13.30 uur de Dreef Tonnie Verleisdonk 382073           
                                    Jeanne van Veghel         381921 
Koersballen  14.00 uur de Dreef Mieke van Dommelen 382387 
                                                                          Jo Zomers  383407 
Dinsdag 
Bridgecursus   (okt/feb) 09.30 uur  Blokhut  Toon Relou  386133 
Fietsen      (vanaf maart) 13.30 uur Kapel   Jan Janssen  381775  
Yoga   13.30 uur de Dreef Nelly Sanders  523391 
KCK    1e dinsdag/mnd.  Vlgs. afspraak Blokhut  Huub Giesen  381703 
 
Woensdag  
Beeldhouwen (v.a. maart) 09.30 uur Blokhu   Huub Giesen  381703 
Biljarten   09.30 uur de Dreef Huub Giesen  381703 
Prijskaarten  13.30 uur Blokhut  Frans Verschuuren 536919 
  Niet in juni t/m augustus  
Quilten   13.30 uur de Dreef Joukje Pezie  382239 
  Even weken sept t/m april 
Excursies   13.30 uur Pastorie Tonnie Gijsbers  382412 
  Woensdagmiddagen volgens jaarplan (zie Seniorenwijzer) 
 
Donderdag 
Yoga   09.00 uur de Dreef Riet Biemans  382218 
Wandelen (8 km)  09.30 uur Kerkplein  Henk van Beek               381851            

    1e donderdag van de maand 
Wandelen (16 km)  09.15 uur Kerkplein Willem Hendriks 382188 
  3e donderdag van de maand                 Pieter van Doorn 382210 
Inloop/handwerken  09.30 uur de Dreef Mien Aarts  381765 
Kienen   14.00 uur Blokhut      Mieke van Dommelen 382387 
  1e en 3e donderdagmiddag van de maand 
Vrijdag 
Biljarten   09.30 uur de Dreef Huub Giesen  381703 
Schilderen/tekenen  09.30 uur Blokhut  Anne v.d. Ven      06-51181721                                           
Vrijdagmorgen in de even weken 
Computerinloop  13.30 uur de Dreef Rinus Nooijen  386116  

Hulp en advies voor pc, laptop, tablet en telefoon. e-mail:  kbolokaal1@gmail.com 
 

 

 

Inleveren van kopij voor de seniorenwijzer van juni/juli 2019   

graag voor 25 mei 2019 

mailto:kbolokaal1@gmail.com
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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: Niecky van den Berkmortel-van Hoof, Het Klavier 35, Aarle-Rixtel,  
   tel. 0492-382555 -  mobiel: 0637471685 -  e-mail: nieckyvdb@gmail.com  
- Ziekmeldingen:  Mia Rooijakkers, Het Patronaat 1,  5735 DZ Aarle-Rixtel,   
   tel.: 0492- 381702. 
 

 

LEDENADMINISTRATIE 

Opgave nieuwe leden, adreswijzigingen en wijziging e-mailadres bij de ledenadministratie: 

Niecky van den Berkmortel-van Hoof, tel. 0492-382555 mobiel: 0637471685 

Mailadres: nieckyvdb@gmail.com 

De contributie voor 2019 bedraagt € 21,50 

Voor nieuwe leden na 1 juli is de contributie € 10,75. 

Opzegging lidmaatschap: schriftelijk vóór 1 december 2019 

 
 

mailto:e-mail:%20john.pezie@gmail.com
mailto:pgroenendaal@upcmail.nl
mailto:willemhuf@gmail.com
mailto:elsvanwetten@gmail.com

