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SENIORENVERENIGING KBO AARLE-RIXTEL 
Persbericht 

 

BESTUURSVERKIEZING 2018. 

Tijdens een goed bezochte algemene ledenvergadering van de Seniorenvereniging  KBO Aarle-Rixtel 

op woensdagmiddag 7 maart jl. in De Dreef te Aarle-Rixtel, werden de heer Ton Schepers (voorzitter) 

en mevrouw Maria Hagelaar-van Griensven (algemeen bestuurslid) door de aanwezige leden bij 

acclamatie benoemd voor een tweede bestuursperiode van 3 jaar.  

Beiden bedankten de aanwezigen voor het in hen gestelde vertrouwen. 

UN BIETJE BRABANTS 

(H. Brouwers) 

Op woensdag 25 april  is er weer de jaarlijkse 

seniorenavond van de dorpsfeesten in Aarle-Rixtel.  

Voor u treden op, ‘Un Bietje Brabants’, met 

gezellige herkenbare muziek en zang. 

Dit vindt plaats in De Dreef. De avond begint om  

20.00 uur en de zaal is open vanaf 19.00 uur. 

De entree is gratis, in de pauze gratis loterij. 

Stichting dorpsfeesten Aarle-Rixtel. 
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KBO WANDELING “RUÏNE BLEIJENBEEK” – 16,5 KM. 

Deze wandeling op donderdag  19 april a.s. vanuit Afferden. 

Samenkomst op het kerkplein 9.15 uur. Kosten voor het meerijden € 4,00 p.p. 

Kasteel Bleijenbeek 

In 1405 komen we kasteel Bleijenbeek voor het eerst tegen in de 

geschiedenisboeken. Het ‘Gut und Hof Bleijenbeek’ wordt dan 

eigendom van Derrick Schenck van Nijdeggen en de familie heeft 

het ongeveer drie eeuwen in bezit gehad. Onder hun leiding is de 

oorspronkelijke boerderij met woontoren in de loop der eeuwen 

geleidelijk uitgebreid tot een middeleeuws kasteel. Het 

hoofdgebouw bestond uit een parterre met onder andere keuken, werkvertrekken en kelders. 

Daarboven waren twee gemetselde verdiepingen. Onder de met leien beklede daken waren grote 

zolderruimten. De naam Bleijenbeek is afgeleid van ‘blije beek’, heldere beek. De beek, waaraan het 

kasteel ligt, is in de eerste helft van de 14de eeuw gegraven voor afwatering van de Afferdense 

veengronden. 

Ruïne Bleijenbeek 

De bevrijding van Noord-Limburg stokt even bij kasteel 

Bleijenbeek bij Afferden. Een handjevol Duitse parachutisten 

houdt daar dagenlang verbeten stand. Schotse militairen stuiten 

op grote tegenstand en worden met verliezen teruggeslagen. De 

Britse luchtmacht moet er aan te pas komen om de Duitse 

verzetshaard op te ruimen. 

Op 17 februari 1945 besloten de Engelsen het kasteel te bombarderen, omdat de Duitsers er niet uit 

te krijgen waren. Op 22 februari 1945 wordt het kasteel met de grond gelijk gemaakt. De ingang van 

het kasteel was op de plaats waar nu nog de brug over de kasteelgracht ligt. Het werd nooit meer 

herbouwd en de ruïne is nu de woonomgeving van vele vleermuizen. 

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 soms 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 17 april a.s., via e-mail : 

kbowandelen@gmail.com 

 

 

mailto:kbowandelen@gmail.com
https://afferden-limburg.nl/wp-content/uploads/2013/12/bleijenbeek_oorspronkelijk.jpg
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RABOBANK CLUBKAS CAMPAGNE 

Ook dit jaar is uw stem geld waard.  

Was u op 1 februari 2018 lid van de Rabobank Peel Noord dan krijgt u tussen 5 en 30 april weer de 

mogelijkheid een stem uit te brengen op vijf verschillende verenigingen. Onder de verenigingen in 

het werkgebied van de Rabobank Peel Noord verdeelt de bank   namelijk        € 100.000.- Vorig jaar 

ontvingen we dankzij de uitgebrachte stemmen een bedrag van bijna  € 600.- Een leuke financiële 

meevaller voor onze vereniging. Laat uw stem ook dit jaar niet verloren gaan en stem op de KBO 

Aarle-Rixtel. Vraag ook familie, vrienden en bekenden of zij één van de vijf stemmen op KBO Aarle-

Rixtel uit willen brengen. Hoe meer stemmen hoe hoger het bedrag dat we krijgen. Bent u klant maar 

nog geen lid van de Rabobank en wilt u volgend jaar ook graag een stem op de KBO willen 

uitbrengen? Meldt u dan snel als lid bij de Rabobank. Het kost u niets.  

 

Ton Schepers. 

 

OPROEP 

Beste mensen, 

Graag wil Ik  mij even voorstellen. Ik ben Femke v.d. Kimmenade en ben werkzaam in Aarle-Rixtel 

Mariëngaarde Kleinschalig wonen. Dit zijn woningen voor dementerende mensen die met 

verschillende cliënten bij elkaar wonen op een afdeling. Ik ben ook contactpersoon voor vrijwilligers  

en je raadt het al, hier ben ik gretig naar op zoek. Het maakt niet uit of je voor een uurtje kunt of 1x in 

de week. Je hoeft niet alles te kunnen of overal: ‘goed in te zijn’. Alles is welkom, wat je ook wilt 

doen, b.v. met de mensen een praatje maken, koken, spellen doen, of een wandelgroepje formeren 

b.v. iedere week met een paar cliënten en een paar vrijwilligers. We zijn heel erg blij als iemand iets 

voor die mensen kan betekenen. Heb je interesse?? 

Mijn telefoon nummer is:  06-22069331. 

Dit is mijn werktelefoon dus ik neem niet altijd op. Spreek dan a.u.b. in en ik bel zo spoedig mogelijk 

terug  

Ik hoor heel graag van jullie. Alvast mijn hartelijke dank. 

Femke v.d. Kimmenade. 
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START ALZHEIMERCAFE GEMERT-BAKEL-LAARBEEK 

Vanuit een initiatief van de Dorpsondersteuners in Gemert-Bakel en een 

aantal enthousiaste vrijwilligers uit Laarbeek is het een feit dat er een 

Alzheimer café komt voor de twee gemeenten Gemert-Bakel en Laarbeek. 

Het Alzheimer café is een maandelijks terugkerende avond, waarop 

mensen met dementie, hun mantelzorgers en professionals in de zorg 

elkaar treffen. Iedere avond wordt een ander relevant thema besproken. 

Daarnaast vinden de bezoekers steun bij elkaar en kunnen verhalen en 

ervaringen uitgewisseld worden.  

In de Peelregio zijn al Alzheimer cafés in Helmond en Asten-Deurne-Someren en naast Alzheimer 

Nederland verlenen de gemeenten Gemert-Bakel, Laarbeek, de LEV groep en Stichting Vierbinden 

hun medewerking. De avonden worden gerund door professionals van genoemde instellingen, 

deskundige vrijwilligers en vanuit zorginstellingen zal altijd een casemanager dementie aanwezig zijn.  

Bij deze willen wij u graag uitnodigen voor de 1e avond die op dinsdag 8 mei 2018 in cultuurhuis  De 

Eendracht (Sint Annastraat 60, 5421 KC Gemert) plaatsvindt. 

De avond start om 19.30 uur. Inloop vanaf 19.00 uur. Tijdens deze avond zal een officiële opening 

verricht worden door vertegenwoordigers van beide gemeenten en zal dr. Andrew Tan deze avond 

verzorgen. Dr. Tan is als neuroloog en klinisch geriater verbonden aan het Elkerliek ziekenhuis en in 

de dagelijkse praktijk bezig met allerlei vormen van dementie en geheugenaandoeningen. 

Naast deze informatie kent de avond een ontspannend karakter waarbij zowel de mantelzorger als 

zorgvrager eigenlijk kunnen genieten van een avondje uit! De avond duurt tot ongeveer 21.30 uur 

met een maximale uitloop tot 22.00 uur. U bent van harte uitgenodigd op deze avond, u hoeft zich 

niet vooraf aan te melden. Voor meer informatie kunt u terecht bij: 

Henrie Bouwmans, hbouwmans@vierbinden.nl  Mobiel: 06-11518194 

 

SEIZOENSSLUITING DONDERDAG  31 MEI 

De datum heeft u vast al genoteerd en wij zijn druk bezig om voor deze middag weer een 

aantrekkelijk programma in elkaar te zetten. Wij lichten alvast een tipje van de sluier op. 

De middag vindt plaats bij Landgoed De Heikant. U wordt daar ontvangen met koffie/thee met iets 

lekkers erbij. Daarna zijn er verschillende activiteiten, waarvoor u kunt inschrijven. U krijgt  ieder 

twee consumptiebonnen aangeboden en de middag wordt afgesloten met een koud/warm buffet. 

De eigen bijdrage voor dit alles bedraagt € 13,--. 

In de volgende Seniorenwijzer komt een inschrijfformulier met alle details. 

Namens de evenementencommissie, 

Bea van den Berk 

 

mailto:hbouwmans@vierbinden.nl
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Editie  Verschijningsdatum:  Editie:  Verschijningsdatum 

  4  9 april                             9  3 september 

  5  7 mei    10  1 oktober 

 6/7        11 juni                            11   5 november 

  8  6 augustus                                 12                      3 december 

 

Op deze data zal het magazine ONS bezorgd worden bij de afdeling. In de loop van de week wordt 

het blad met de seniorenwijzer bij u bezorgd 

 

 

 

 

AKTIVITEITEN 2018  

Donderdagmorgen   19 april  Wandeling vanuit Afferden. Samenkomst op het kerkplein  

                                                                              9.15 uur. Kosten voor het meerijden € 4,00 p.p. 

Woensdagmorgen     2 mei  Bezoek aan Lavans te Helmond.  

                                                                              U kunt zich opgeven voor deze excursie op  

                                                                              maandag 23 april vanaf  10.30 uur tot 11.30 uur  in de 

                                                                              pastorie. Kosten zijn € 2.00 en voor vervoer € 1.00  

                                                                              totaal € 3.00 bij inschrijving te voldoen.  

                                                                              We vertrekken op 2 mei  om 13.00 uur met auto’s  vanaf 

                                                                              de pastorie. 

Dinsdagavond    8 mei   Alzheimercafé. Cultuurhuis  De Eendracht  

                                                                              Sint Annastraat 60, 5421 KC Gemer . 

Dinsdagmiddag 15 mei   Bedevaart Handel 

Donderdagmiddag 31 mei   Seizoensluiting  

 
ALZHEIMER CAFÉ HELMOND 
 

Wooncentrum Savant/Alphonsus, Hoofdstraat 176, Mierlo-Hout-Helmond, tegenover de kerk. 

Aanvangstijd:  19.30 uur. Informatie LEVgroep:  0492-59 89 89 (tijdens kantooruren). 

                           De zaal is open vanaf 19.00 tot 21.30 uur en eindigt om 21.00 uur.  

                           Contactpersoon: Lies van Houtem. 

19 april             Domotica: technische snufjes in huis; 
                           veranderend  licht, geluid en kleur.                         
                           Gast: Hannie Vlemmings. Toegepaste gerontologie. 
Het programma start om 19.30 uur en eindigt om 21.00 uur. De toegang  en het eerste kopje koffie is 
gratis, voor de overige consumpties wordt een bijdrage gevraagd.   
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NIEUWS WERKGROEP EXCURSIES 

( Theo de Jong) 

Onze volgende excursie staat gepland op woensdag 2 mei naar het  Helmonds bedrijf 
Lavans. 
 

Lavans is een bedrijf dat zich bezig houd met het verhuur van bedrijfskleding, schoonloopmatten, 

wissers en poetsdoeken, daarnaast heeft het bedrijf ook nog een wasserij voor bedrijfskleding 

en het reinigen van matten en dergelijken. 

Lavans is een familie bedrijf, met als directie de heren Piet en Michel Heerkens. Velen van jullie 

kennen misschien nog de naam van de vroegere wasserij Wilhelmina  die beheert werd door de 

oudere generatie van de familie Heerkens.  

Dit bedrijf met zo’n 200 medewerkers werkt voor klanten door geheel Nederland en de grensstreek 

van België,  tot hun klanten behoren grote bekende bedrijven.  

Ook dit bedrijf wil u laten profiteren van hun activiteiten door excursies te organiseren en u kennis te 

laten maken van hun werkzaamheden. 

U kunt zich opgeven voor deze excursie op maandag 23 april van 10.30 uur tot 11.30 uur  in de 

pastorie. Kosten zijn € 2.00 en voor vervoer € 1.00 totaal € 3.00 bij inschrijving te voldoen. 

We vertrekken op 2 mei  om 13.00 uur met auto’s  vanaf de pastorie. 

 

VERSLAG JAARVERGADERING WOENSDAG 7 MAART JL. 

(Ria Bekkers) 

Woensdag 7 maart hield de KBO haar 67ste jaarvergadering in De Dreef. Er waren 141 leden aanwezig 

en 74 leden hadden zich afgemeld. Na het openingswoord door de voorzitter waarin hij de leden 

vroeg actief mee te vergaderen, werden 

de overleden leden van de KBO herdacht.  

Na goedkeuring van de notulen van 2017 

was het woord aan de secretaris. Omdat 

John Pezie met vakantie was nam Bea het 

woord om het jaarverslag van 2017 voor 

te lezen. John had alles keurig voorbereid. 

Na het voorlezen van het financieel 

verslag door onze penningmeester Peter 

Groenendaal en het verslag van de 

kascommissie was ook dit punt snel 

afgehandeld.  
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Peter heeft goed op de centjes gepast zodat de KBO beschikt over een mooi positief saldo wat ook 

nodig is om de nieuwe ruimte straks mooi aan te kleden. Er moest een nieuw reserve lid voor de 

kascommissie worden gekozen en hiervoor meldde Joop Seijkens zich aan. Aftredend in het bestuur 

waren onze voorzitter Ton Schepers en algemeen bestuurslid Maria Hagelaar. Omdat er zich geen 

nieuwe kandidaten hadden aangediend werden zij voor 3 jaar herkozen. Omdat het huurcontract van 

de pastorie aan de Heindertweg afloopt, moest het bestuur uitzien naar een nieuwe ruimte. Als de 

huurovereenkomst door de gemeente wordt aangepast zal de ruimte in het Scoutinggebouw aan de 

Dreef voor ons ter beschikking komen. Deze ruimte moet nog wel een beetje aangepast worden om 

het geschikt en gezellig te maken voor onze leden, maar dat gaat zeker gebeuren. Deze ruimte kan 

worden afgesloten zodat er behalve de KBO niemand anders in kan komen. Ook is er een mooie, 

overdekte, buitenruimte waarvan gebruik gemaakt kan worden. Het zal een beetje wennen zijn maar 

het zal er beslist niet ongezelliger op worden. Ik heb nog nooit meegemaakt dat een vereniging met 

zoveel leden zo snel klaar was met de vergadering, (ruim een half uur), dit typeert volgens mij de 

tevredenheid van de leden, of “vergaderen” zij liever bij de MCD? 

VERSLAG WANDELING “DE STIPPELBERG” OP 15 MAART JL. 

(Jan van Doren) 

Er woei een frisse wind over het kerkplein deze donderdagmorgen. Het bleek schijnende zonnetje 

slaagde er nauwelijks in om de temperatuur boven de 8 graden te krijgen. Toen we met ons 

zeventienen echter uit de auto ’s stapten op de, goed beschutte, parkeerplaats bij Nederheide viel 

het reuze mee met het weer. Er op voorbereid dat er weer het een en ander mis kon gaan omdat 

Pieter er niet bij was en je van  Willem altijd wel iets geks kunt verwachten wandelden we rond half 

tien aan. We verbaasden ons over een flink aantal fietsen die daar gestald stonden met ook wat   

auto ‘s terwijl er niemand in de buurt  te zien was. Vertrekkend over een brede zandpad met 

daarlangs een verharde fietspad staken we al gauw de weg tussen Milheeze en de Rips over.  

Heerlijk lopend over mostapijten en met dennennaalden bedekte wandelpaden zagen we hier de 

enorme gevolgen van de storm  die ongeveer 2 maanden geleden gewoed heeft. Heel veel 

omgewaaide en afgebroken bomen, ook over de paden, waardoor we soms moesten klauteren of 

een omweg moesten maken. Voordeel hiervan was wel dat we geen enkele last hadden van auto ‘s of 

andere voertuigen. Aan de omgewoelde grond op veel plekken was duidelijk te zien dat ook wilde 

zwijnen zich hier goed thuis voelen. Sommigen van ons zagen ook een jonge ree het bos in rennen. 

Een eerste korte pauze hadden we bij een mooie hoge uitkijkpost van waaruit een flink terrein te 

overzien was met veel hei, een grote visvijver en diverse naald en loofbomen. Via een poort kwamen 

we in een gebied waar Schotse hooglanders de grassoorten kort houden om te voorkomen dat de 

heide overwoekert wordt.  

Bijzonder mooi was een brede laan met links hoge sparren en rechts grote beuken met daarachter 

een heel dicht bos van berkenbomen met hun prachtige wit gevlekte stammen.  
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Verderop is een loopbrug, vergelijkbaar met een knuppelbrug, aangelegd over een nat gebied. In 

plaats van knuppels zijn hier echter netjes gezaagde steigerplanken gebruikt.  

Willem wist het even niet toen we op een kruising van paden aankwamen. Links ,rechts, rechtdoor of 

terug. We zullen nooit weten of hij de goede keuze maakte maar we kwamen wel uit bij een heel leuk 

paadje met aan weerszijden wel 4 meter hoge rododendrons die al volop in de knop stonden. Rond 

12 uur belanden we aan op een prima plek voor onze picknickpauze waar voldoende zitplaatsen 

waren voor iedereen.  Een stapel geschilde dennenstammen met een lengte van 7 à 8 meter lengte  

stelde ons voor een raadsel, niemand wist waar deze stammen voor gebruikt zouden gaan worden. 

Meneer Google vertelde me dat de schors in dit geval misschien wel het belangrijkste is want deze 

wordt veelvuldig gebruikt als bodembedekker van diverse soorten paden. Mogelijk ondergaan de 

stammen nog een onderwaterbehandeling van enige jaren waardoor ze duurzamer worden en niet 

meer aangetast worden door insecten. Verderop zagen we dan ook al een mogelijke toepassing bij 

een soort van fietsenstalling voor Nederheide. Inmiddels kwamen we aan bij de zogenaamde stippels 

in het landschap. Deze stippels bleken toch behoorlijke bulten te zijn die daar, in een ver verleden, 

zijn  ontstaan door zandverstuivingen. Willem nam ons mee naar de hoogste stippel van waaruit we 

weer een prachtig uitzicht hadden over een gebied met veel heide, berken, dennen en 

daartussendoor leuke slingerende wandelpaadjes.  

Een mooi mountainbike paadje volgend door een met sprokkelhout bezaaid dennenbos bracht ons bij 

de aankondiging van een boomplantdag.  

Hiermee was het raadsel van de vele fietsen aan het begin van de route meteen opgelost.  

De boomplantdag bleek namelijk precies op deze dag te zijn en de boompjes waren dus al geplant. In 

keurige rijen waren beuken, brem en dennenboompjes aangeplant, met hier en daar nog een latje er 

bij gestoken met aardige teksten erop.  We kwamen uit bij de Bakelse plas, vroeger de Zuth geheten. 

In de verte zagen we de zandzuigers bezig om enorme hopen van diverse zandsoorten te maken 

opgediept uit deze enorm grote en, waarschijnlijk, heel diepe plas. Dat de economie en met name de 

bouw weer flink aangetrokken is was duidelijk te merken aan de voortdurend af en aanrijdende 

vrachtwagens die het zand naar vele  bouwplekken vervoeren. Deze prachtige tocht werd weer 

afgesloten met een kopje koffie of thee in het gezellige Nederheide restaurant. Willem dankte Pieter 

voor de  mooie route en het voorwerk en tevens zichzelf voor zijn, goed volbrachte, taak als 

wandelgids. Volgende keer is het vertrekpunt in Afferden bij Well.   

 

SCOUTINGGEBOUW GAAT DE PASTORIE VERVANGEN  

Waarschijnlijk heeft u het al via andere kanalen vernomen maar onderstaand het besluit van het college van 

B&W waardoor de scouting toestemming krijgt hun gebouw aan ons te verhuren.     

In een van de volgende seniorenwijzers komen wij hier uitgebreider op terug. 

1.12 O 6416: Besloten wordt de scouting Aarle-Rixtel bij wijze van uitzondering toestemming te verlenen voor 

de verhuur van het scoutinggebouw aan de KBO. 

Het bestuur  
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UITSLAG  RIKKEN JANUARI / FEBRUARI 2018. 
 
 
1 FRANS VERSCHUUREN   33  JOKEREN 
2 MARIA VD VEN   28 
3 BETSIE COPPENS   26  1 HARRIETTE VERBAKEL  
4 ANNEKE BIEMANS   24  2 NELLIE STRIJBOSCH 
5 WILLIE VD VEN   23  3 Mevrouw VAN LANKVELD 
6 BERRIE DRIESSEN   21 
7 SJEF SENDERS   20 
7 TOON PENNINGS   20 
9 MIEN VD SANDE   17 
10 TOON V ZUNDERD   14  

 
 
VERSLAG KCK IN MAART NAAR MUSEUM DE VIER QUARTIEREN TE OIRSCHOT 
(Anny Plettenberg) 
 

Op 6 maart jl. bezochten we met 20 personen dit museum. 

Het thema was dit maal “Winterfeesten”. 

Achter elke traditie schuilt een historisch verhaal, dat we vaak 

niet meer 

kennen. 

Waarom zijn er in 

de winter meer 

feesten dan in de 

zomer? 

Na een royale 

inleiding over het 

ontstaan van het museum en de gunstige ligging van 

Oirschot vertelde onze gids het verhaal van de 

winterheiligen en de rituelen van de winterfeesten. 

De tentoonstelling is bijzonder geworden door de 

inbreng van objecten door inwoners uit de gemeente 

Oirschot.  

Koffie met een Oirschotse poffer zorgde voor een aangename afsluiting. 

Na afloop vond de gezamenlijke evaluatie plaats in de pastorie. 
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GEGEVENS EN (MAIL)ADRESSEN 

 

- Redactie: Tonnie Verschuuren, De Vinken 15, 5735 EM Aarle-Rixtel, tel.: 0492-382151  

- Inleveren kopij:  De Vinken 15  of per mail:  swkbo.aarle.rixtel@gmail.com 

  (denk aan de punten) 

- Website: www.kbo-aarle-rixtel.nl Contactpersonen Angela Willemsen, e-mail:  

  willemhuf@gmail.com en Els van Wetten, e-mail: elsvanwetten@gmail.com 

- Secretariaat: John Pezie, Phaffstraat 19, 5735 CM Aarle-Rixtel, tel. 0492-382239,  

  e-mail:john.pezie@gmail.com 

- Beheer- en agenda Pastorie en KBO ruimte ‘De Dreef’: John Pezie, Phaffstraat 19, 5735 CM          

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

   e-mail: pgroenendaal@upcmail.nl 

   Bankrekening:  Rabobank  Aarle-Rixtel,  rekening nummer IBAN NL22 RABO 0101 4119 95  

   t.n.v. Seniorenvereniging KBO Aarle-Rixtel.     

 - Ledenadministratie: Antonet Hendriks, Piushof 4, 5735 PM  Aarle-Rixtel, tel.0492- 382188 

   e-mail:  antonet.hendriks@kpnmail.nl  

 - Dagelijks beheer Pastorie Joke en Jan van Doren, Schoolstraat 10, tel.: 0492-381780  

   e-mail:  janenjokevandoren@outlook.com 

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

 

 

NIEUWE LEDEN: 

De heer en mevrouw André en Ria van Stokkum-Koolen, Mariastraat 24 

De heer Jac. Damen, Heindertweg 71, Aarle-Rixtel. 

VERHUISD: 

Mevrouw Anneke Hendriks-Bierkens, Molenstraat 37 naar Heindertweg 85 

OVERLEDEN: 

Mevrouw Mia Meulendijks-Lentjes, Janssensstraat 9, 5735 AC Aarle-Rixtel. 

De heer Piet Nooijen, Heindertweg 6, Aarle-Rixtel 

 

 

 

 

 

 

mailto:swkbo.aarle.rixtel@gmail.com
http://www.kbo-aarle-rixtel.nl/
mailto:willemhuf@gmail.com
mailto:pgroenendaal@upcmail.nl
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                ACTIVITEITEN  EN  ALGEMENE INFORMATIE 

 
 

VASTE  ACTIVITEITEN: 
 
Activiteit  Opmerkingen     Contactpersonen    Telefoon   

1. Bridge  Pastorie. Iedere maandagmiddag     13.30 uur Jeanne Kemme           381781 
                                               Ook in de zomermaanden        
2. Koersballen  De Dreef. Iedere maandagmiddag      14.00 uur Mieke van Dommelen  382387     
                                       en Jo Zomers           383407 
3. Gymnastiek  De Dreef. Iedere maandagmiddag      13.30 uur Tonnie Verleisdonk       382073    
                                                     Jeanne van Veghel        381921   
4. Beeldhouwen  Pastorie. Iedere dinsdagmorgen       09.30 uur Huub Giesen                  381703 
5. Yoga   De Dreef. Iedere dinsdagmiddag         13.30 uur Nelly Sanders           523391  
6. Yoga   De Dreef. Iedere donderdagmorgen   09.00 uur Riet Biemans           382218 
7. KCK   Pastorie: 1

e
 dinsdag van de maand                                Huub Giesen                  381703 

                         Vertrek op afspraak.              
8. Fietsen  Elke dinsdagmiddag    Jan Janssen                     381775 
   (zomerperiode)  Vertrek vanaf de Kapel, Bosscheweg  13.30 uur 
9.Computerinloop    De Dreef. Iedere maandag- en      13.30 uur email:  kbolokaal1@gmail.com                         
                                               vrijdagmiddag. Hulp en advies betreffende uw           Rinus Nooijen          386116        

                                        PC, tablet, laptop, telefoon, computerprogramma’s, 
Linux, Instructies, foto-bewerken  en verwante zaken.             
Vragenbeantwoording 

10. Dansen                 De ‘Couwenbergh’ 3
e
 dinsdag van de   Thea v.d.Ven  en 

   maand september t/m april       20.00 uur Piet Leijten           514193 
11. Prijskaarten  Pastorie. Iedere woensdagmiddag                                 Frans Verschuuren       536919    
                                               Vanaf 9 september.      13.30 uur  
                                  Niet in juni t/m augustus 
12. Quilten  De Dreef. Woensdagmiddag 2x per    13.30 uur  Joukje Pezie           382239  
                  maand, volgens schema tot eind mei.  
13. Biljarten  De Dreef. Iedere woensdag- en  
                                               vrijdagmorgen                                          09.30 uur Huub Giesen           381703 
14  Excursies  Pastorie. Woensdagmiddag om de maand.   Tonnie Gijsbers           382412                       
                                 Voor programma: zie seniorenwijzer 
15. Inloop/Handwerken Pastorie. Iedere donderdagmorgen     09.30 uur Mien Aarts           381765         
16. Kienen  Pastorie. 1

e
 en 3

e
 donderdagmiddag   14.00 uur Dina Loomans           777155 

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

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

e
 donderdag van de maand  09.30 uur Henk van Beek           381851 

19.  Kaarten                 Pastorie. Iedere vrijdagmiddag 
                   Vanaf 11 sept., m.u.v. juni/juli/aug.      13.30 uur Frans Verschuuren  0492-536919        
20. Ontspanningsgroep Deelname is beperkt    Jo Zomers           383407 
21. Schilderen/tekenen Pastorie. Iedere even week            09.30 uur  Anne v.d. Ven      0651181721         
22. Bridgecursus  Pastorie. Elke dinsdagmorgen        09.30 uur  Ger Peeters           381961 
                                                                                                                                              Toon Relou            386133     
        

   Inleveren van kopij voor de volgende Seniorenwijzer graag voor 24 april  2018   


