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SENIORENWIJZER             
 
Informatieblad van de Seniorenvereniging KBO Aarle-Rixtel-Januari 2018 
`````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````` ``````````````````````````````````````````                               

NIEUWJAARSBIJEENKOMST 
 

Graag nodigen wij u uit voor onze nieuwjaarsbijeenkomst op zaterdag 20 januari 2018  van  

14.30 uur 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. 

Onze eigen amusements- en playbackgroep  zal weer optreden en zij brengen, zoals gebruikelijk,   

een geheel nieuw en gezellig programma.             

Het motto van de voorstelling luidt: 
 

“HEEL GRAAG GEDAAN!  OM VOOR HET 10e JAAR VOOR U TE MOGEN STAAN” 
 

                                   

                                                                                                                               (foto: nieuwjaar 2017)  
Gezien het geweldige succes van onze amusements- en playbackgroep bij de diverse optredens in     
Aarle-Rixtel en in diverse andere plaatsen, mag u onze nieuwjaarsbijeenkomst beslist niet 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. 
We beginnen om 14.30 uur met een gezamenlijke toast op het nieuwe jaar ! 
 
Het Bestuur 

 



 

2 
 

 

 

 

NIEUWS VAN DE WERKGROEP EXCURSIES 

( Theo de Jong) 

Op 24 januari  is onze eerste excursie voor 2018 naar museum “ De Kluis “ in Boekel. 

Dit museum geeft een beeld van de geschiedenis van de psychiatrie en bevindt zich  

op het terrein van “Huize Padua”,  voor  de meeste wel een bekende naam. 

De opvattingen en de  behandelwijze binnen de  geestelijke gezondheidzorg hebben door de jaren 

heen een grote ontwikkeling mee gemaakt. 

Hier kun je zien hoe iemand die psychisch ziek is behandeld wordt. 

Wij denken dat deze excursie nuttig is omdat we allemaal in onze familie of kennissenkring wel 

iemand kennen met psychische problemen. 

Als je aan deze excursie wilt deelnemen schrijf je dan in op woensdag 15 januari vanaf  

10.30 tot 11.30 uur in de pastorie. Kosten € 6,00 + € 1,00 autokosten = € 7.00 per persoon, 

te voldoen bij inschrijving. 

Op 24 januari vertrekken we om 13.30 uur met auto’s vanaf de pastorie. 

 

Op woensdag 31 januari hebben we een excursie naar textielfabriek Artex in ons eigen dorp en  

begint om 14.00 uur.  

Opgave voor deze excursie is maandag 15 januari vanaf 10.30 tot 11.30 uur in de Pastorie. 

De kosten bedragen € 2.50 per persoon. Omdat deelname zeer beperkt is, zal er door de werkgroep 

geloot moeten worden. Voor degenen die niet ingeloot worden zijn we bezig met een excursie op 

een ander textielfabriek te organiseren. 

We vertrekken op woensdag 31 januari om 13.45 uur vanaf de pastorie met de fiets, eventueel 

vervoer per auto, kan geregeld worden. 

 

GEACHTE REDACTIE, BESTE KBO-LEDEN. 
 
Bedankt voor de attentie i.v.m. mijn verblijf in het  ziekenhuis . 

Voor mij een ruggensteuntje, in een zo moeilijke tijd en onzekere toekomst in het verschiet. 

Hartelijk dank. 

Met vriendelijke groeten, 

Theo v. Lieshout 
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KBO WANDELTOCHT ‘HEERLIJKHEID STERKSEL’, 16 KM 

De 1e wandeling in 2018 is op donderdag 18 januari 2018 vanuit Sterksel. 

Samenkomst is op het kerkplein om 9.15 uur en voor het meerijden vragen we € 3,00 per persoon. 

Van 1816 tot 1925 behoorde Sterksel tot de gemeente Soerendonk 

en Sterksel. Deze gemeente is in 1819 uitgebreid met Gastel. In 

1925 werd de plaats toegevoegd aan de gemeente Maarheeze. Nu 

is Sterksel een van de kernen van de gemeente Heeze-Leende met 

circa 1400 inwoners. 

 

In 1920 vestigden de Broeders van de Heilige Joseph zich in Sterksel en richten zij hier Huize 

Providentia op. In 1991 werd Providentia geheel seculier, wat betekent dat het niet meer tot een 

orde of congregatie behoort en het niet verwijst naar een bepaalde religie. De kapel van Providentia 

heeft het formaat van een gemiddelde kerk met klokkentoren en werd ingezegend in 1932. De kapel 

is gewijd aan Sint Cornelius, de patroon van de epileptici. Het gebouw is neogotisch maar de 

inrichting heeft de kenmerken van art nouveau. Omdat er in de 2e wereldoorlog geen Sterkselnaren 

om het leven zijn gekomen is er aan de Ten Brakeweg een Mariakapel gebouwd. Kenmerken van dit 

gebouw zijn de kubusvorm in wit geschilderde baksteen met een zwarte bies boven de grond, de 

gewelfde raampjes aan beide zijden en de boogvormige ingang met een zwart geschilderd ijzeren 

hekwerk. Opvallend is ook de uivormige spits op het piramidedak van 

zwarte leien. 

Het is vooral voor de actieve senioren die goed kunnen wandelen.  

We lopen met een gemiddelde tussen de 5 en 6 km/uur. Denk aan 

goede wandelschoenen want we wandelen door natuurgebieden en 

afhankelijk van het weer kan het drassig/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 16 januari 2018 en uitsluitend via e-mail: 

kbowandelen@gmail.com  
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KBO                          BILJARTEN 
 

Van oudsher wordt er door KBO-leden gebiljart. Lang geleden in de Witte Poort, daarna in de 

recreatieruimte van Mariëngaarde en tegenwoordig in multifunctioneel centrum De Dreef.   

Een ieder, die wel eens in de Dreef is geweest, weet dat hier 2 fraaie biljarttafels staan in een  mooie, 

ruimtelijke omgeving.  

Door de grote raampartijen van het gebouw heb je steeds  contact met het buitengebeuren, zodat je 

tijdens het spelen elk wolkje aan het zwerk voorbij kunt zien gaan. Dit is me in het verleden nooit zo 

opgevallen, echter dat is drastisch veranderd sinds Johan Verschuuren ons onlangs is komen 

‘versterken’. 

Onze huidige groep trouwe spelers beslaat een man (genderneutraal) mens of 16, de 2 dames 

meegeteld.  Meestal zijn 10 à 12 spelers op woensdagmorgen aanwezig. En het  niveau  is het best te 

omschrijven als “goedwillende amateurs”, hetgeen betekent dat je al aardig meekomt als je tegen 

een gemiddelde van 1 speelt en dat je bij de top hoort bij een gemiddelde van 1,5. Dus halve 

professionals zullen bij ons niet aan hun trekken komen.  

We spelen niet mee in competities of dergelijke, daar het uitsluitend ons doel is om een uurtje 

ontspannen te biljarten bij een kopje koffie/thee, zonder verdere verplichtingen. 

Aan deze KBO-activiteit zijn geen extra kosten verbonden. Uiteraard moeten wel de genuttigde 

consumpties bij de beheerder worden afgerekend, maar dat spreekt voor zich. Als we uitbreiding 

naar een tweede ochtend kunnen bewerkstelligen, zal er nog ruimte voor een aantal personen zijn; 

ook dames zijn van harte welkom. Is je interesse gewekt, kom dan eens op woensdagochtend kijken 

of neem voor eventuele aanvullende informatie contact op met: 

Huub Giesen, telefoon:  0492  381703, email: h-giesen@hotmail.com. 

p.s. Genderneutraal is gekozen tot meest irritante woord van 2017.  

 

VERSLAG EXCURSIE NAAR MUSEUM “TECHNIEK MET EEN ZIEL“  

TE NEERKANT OP 19-11-2017 

(Jan van Doren) 

Met een hartelijke ontvangst werd ons gezelschap van 19 personen ontvangen door enige 

vrijwilligers van Techniek met een Ziel. Na een kop koffie of thee met een lekkere zelfgemaakte wafel 

vertelde vrijwilliger Harrie over het ontstaan van dit mooie museum. Verderop in de Dorpstraat in 

Neerkant was een elektronicawinkel gevestigd waarvan de eigenaar veel oude elektrische apparaten 

had waar hij maar moeilijk afstand kon doen. Toen het bedrijf stopte hebben anderen hem er toe 

bewogen deze apparaten voor een breed publiek toegankelijk te maken. Lang verhaal in het kort : het 

winkelpand werd geruild met dat van de plaatselijke Rabobank. Vanaf 2006 heeft deze verzameling 

zich steeds meer uitgebreid en zijn er talloze andere, ook niet elektrische apparaten, aan toegevoegd. 

 

 

??? 
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Op dit moment wordt het museum gerund door een 60-tal vrijwilligers waaronder 9 personen die 

rondleidingen geven. Ook is er in het museum de mogelijkheid tot exposities, technieklessen en het 

ruilen van boeken. 

Onze groep werd in tweeën gedeeld en iedere groep kreeg een rondleider met beiden de naam 

Harrie. Gaandeweg de rondleiding zagen we mooie muurschilderingen van Neerkantse gebouwen en 

dorpsgezichten. Al deze schilderingen zijn gemaakt door de plaatselijke kunstenares Catrien Basten 

Driessen. Op een van de schilderijen is het woonhuis van het gezin dat omkwam bij de MH17 ramp 

afgebeeld, vliegende vlinders boven het huis vertellen het trieste verhaal van dit mooie jonge gezin. 

Op een bijzonder plezierige, grappige en informatieve manier werden beide groepen door de vele 

vertrekken geleid door de beide enthousiaste Harrie’s . De vele, al dan niet elektrische, apparaten 

riepen vele herinneringen op bij de deelnemers. Zo zagen we het eerste scheerapparaat met slechts 

een kop, fraaie vierwegstopcontacten aan een kabel met stekker, ventilatoren die je in een 

lampfitting kunt draaien en een apparaat om kersen te ontpitten. Maar ook gereedschappen en 

apparaten voor timmerlui, bakkers, fietsenmakers, smeden en voor op school. Philips neemt een 

prominente plaats in met vele voorlopers van onze huidige TV’s, computers en IPhone’s.  

Hierbij bleek Frits Philips zelf de uitvinder te zijn van de knijpkat en zagen we radio’s vanaf het jaar  

1925. Bijzonder was een bandrecorder met 164 sporen met elk 20 minuten speeltijd en dus een 

totale speeltijd van maar liefst 54 uur. In een rondleiding van ruim twee uur hebben zowel de 

deelnemers als de rondleiders zich heel goed vermaakt. Veel herinneringen kwamen boven vooral 

ook in het vertrek waar huishoudelijke apparaten en keukeninrichting  zijn uitgestald. De bijzonder 

prettige en vaak vermakelijke manier waarop de rondleiders ons wegwijs maakten op deze reis door 

het verleden bezorgde ons een gezellige en interessante middag. Het dankwoord van Tonnie Gijsbers 

aan de medewerkers van het museum kreeg dan ook veel bijval door een welverdiend applaus.   

 

VERSLAG KCK IN DECEMBER NAAR GEMEENTEMUSEUM HELMOND 
(Hanny Schooneveld) 
 
Met 18 personen gingen we naar Helmond om twee exposities te bekijken. Het eerste gedeelte,  

Mix zone, was voor de meesten van ons moeilijk te begrijpen, ook al legde de gids uit wat er bedoeld 

werd. 

Voor het tweede gedeelde moesten we naar boven. Daar werd onze aandacht gevraagd voor 

Constantin Meunier (1831-1905) en enkele tijdgenoten. Meunier was geïnteresseerd in de arbeiders 

van die tijd, hun zware werk, hun lage verdienste en hun armoede en dat wilde hij in beeld brengen. 

Die slechte omstandigheden golden voor alle arbeiders: mijnwerkers, fabrieks- en boerenarbeiders. 

Als ze ontslagen werden was er geen inkomen, kon men de huur niet meer betalen en men werd op 

straat gezet, ook al waren er kinderen. Ze werden aan hun lot overgelaten. 

Er draaide een authentieke film over al deze ellende. En toch zag ik iets moois. Bij een huisuitzetting 

kwamen collega’s naar het gezin en bezetten alles wat er stond. Ze  gingen op en voor de schaarse 

meubels staan zodat de agenten hun werk niet konden doen en de uitzetting niet door kon gaan.   
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Dit gebeurde in en om Luik maar vooral de Borinage inspireerde Meunier. 

Bij het zien van zoveel ellende, nog geen 100 jaar geleden, kwam de gedachte: “Wat hebben wij het 

goed”.  Diep onder de indruk gingen we terug naar A-R. En er werd nog lang nagepraat. Tot 4 maart is 

deze tentoonstelling nog te bezichtigen. 

 

Woensdag 6 december: 

Ik ben weer gegaan; omdat ik een verslag moest schrijven en alles nog eens rustig wilde bekijken. 

Toen ik na ruim een uur uit de lift stapte wachtte me een verrassing.  

Ik werd opgewacht door medewerkers van het museum. Ze vroegen me of ik nog een kwartiertje tijd 

had. Ik vroeg:   

“Waarom vraagt u dat? ”.  

Dat was een verrassing. Ik kreeg een kop koffie en wat bleek, we moesten wachten op de wethouder, 

de krant en fotograaf want.... Ik was de 50.000ste bezoeker na de gedaantewisseling van ongeveer 

een jaar geleden. Leuk toch! 

 

Editie  Verschijningsdatum:  Editie:  Verschijningsdatum 

1  8 januari   8  6 augustus 

2  5 februari   9  3 september 

3  5 maart   10  1 oktober 

4  9 april    11  5 november 

5  7 mei    12  3 december 

6/7  11 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. 

 

 

OPROEP 

De overblijfgroep van basisschool Brukelum aan de Broekelingstraat in Aarle-Rixtel, is ter versterking 

van hun team op zoek naar enthousiaste oma's, opa's of mensen die, in hun werk, ervaring met 

kinderen hebben opgedaan. 

De belangrijkste taak tijdens het overblijven is toezicht houden tijdens de lunch en het vrij (buiten) 

spelen. Je ontvangt hiervoor per keer een vrijwilligersvergoeding.  

Mocht je interesse hebben en heb je op maandag, dinsdag en/of donderdag tussen 12.00 en 13.15 

uur tijd, neem dan vrijblijvend contact op met  

Anja van Stam, telefoonnummer 0492-381868. 
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5-daagse KBO-reis naar het Zwarte Woud – Oberwolfach 

 

 

 

 

 

Reisdatum  Maandag 18 t/m vrijdag 22 juni 2018 

Verblijf Hotel Zum Walkenstein, Oberwolfach 

Opstapplaats Ontmoetingscentrum, Beek en Donk 

Prijs   € 445,00 p.p. 

Bij de prijs inbegrepen: 

Vervoer, verblijf, alle excursies, entreegelden en de door de reisorganisatie geregelde 

maaltijden zoals bij het reis-programma beschreven. 

Verblijf 4 nachten in 2 persoonskamer bezet door 2 personen op basis van halfpension 

(ontbijt+3 gangen diner) 

Niet bij de prijs inbegrepen: 

Toeslag 1 persoonskamer € 44,00 p.p. (op aanvraag) 

Alle consumpties en niet genoemde maaltijden. 

Boekingskosten € 7,50 p.p. 

Reisverzekering € 10,25 p.p. 

Annuleringsverzekering € 31,00 p.p. + toeslag 1 persoons-kamer € 3,25. 

Poliskosten € 5,75 per polis. 

Het vervoer geschiedt per comfortabele touringcar van Van Hoof Reizen. 

U beschikt over een zeer vriendelijke chauffeur en tevens uw persoonlijke reisleider Hein 

Bos. 
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Uit het reisprogramma: 

Weinstrasse & Schwarzwald Hochstrasse 

Tijdens de heenreis kunt u volop genieten van de prachtige natuurgebieden, o.a. de 

Vulkaan Eifel, de Hunsrück, de Weinstrasse en als hoogtepunt de Schwarzwald 

Hochstrasse. 

Armbruster’s Hoflädele 

We bezoeken het fruitteeltbedrijf, waar de familie Armbruster van o.a. fruit veel 

verschillende producten maakt. We gaan Schnaps proeven en brood met Schwarzwälder 

Schinken eten. 

Gengenbach wandeling & wijnproeverij 

Dit vakwerkstadje imponeert met smalle schilderachtige straatjes. Tijdens de wandeling 

met een gids gaan we op diverse plekken lokale wijnen proeven. 

Bloemeneiland Mainau 

Dit prachtige bloemeneiland ligt midden in de Bodensee. 

Schwarzwälder Kirschtorte 

Tijdens een demonstratie, gaan we ook proeven. 

Schwarzwaldmuseum 

O.l.v. een Nederlandse gids maken we een tijdreis door het eenvoudige leven van 

vroeger. 

Afscheidsdiner 

Op de terugweg genieten we van een 3 gangen afscheidsdiner. 

Bent u geïnteresseerd in deze reis? 

Stuur een mail naar Stien van Duijnhoven: 

c.duijnhoven@upcmail.nl of bel haar: 468675 

Wij zorgen zo snel mogelijk voor het volledige informatie-formulier en 

aanmeldingsformulier. 

Volledige informatie van de reisorganisatie wordt half januari verwacht. 

Aanmelden voor deze reis: vóór 15 februari 

Deze reis wordt ook aangeboden aan KBO Aarle-Rixtel. 

 

mailto:c.duijnhoven@upcmail.nl
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VERSLAG KLEINE WANDELING MOSBULTEN, 7 DECEMBER 2017 

Half 10 vertrokken we vanaf de kerk  naar de Mosbulten voor de kleine wandeling. 

Wij bezochten het gebied in Son en Breugel. Door de aanleg van de A50 tussen Oss en Eindhoven 

ging veel natuur en landschap verloren. Als compensatie werden elders nieuwe natuurgebieden 

ontwikkeld, zoals de landbouwgebieden in de Mosbulten. In 2001 zijn Mosbulten door 

Rijkswaterstaat aangekochte gronden overgedragen aan Staatsbosbeheer. Dit is een 

natuurontwikkelingsproject.  

Het is een hersteld landschap. Genoemd naar een samenstelling van bulten en moerassige grond.  

Het bestond rond 1800 uit natte heide. In lage kommen was veenmos dat vergraven werd voor 

brandstof. Het is een gebied van greppels, singels, bosjes en graslanden. 

Das, vos en ree gebruiken Mosbulten als een oversteek tussen de natuurgebieden in het noorden en 

zuiden. In Mosbulten kunnen ze goed foerageren en in de toekomst zelfs een verblijfplaats vinden. 

Een deel van de Mosbulten wordt begraasd door vee. De dieren zorgen voor een natuurlijke 

structuur en voorkomen dat het gebied dichtgroeit met bomen en struiken. 

Het afwisselende landschap biedt kansen aan water- en rietvogels, amfibieën, vlinders en libellen. 

Het zuidelijke deel van Mosbulten bestaat veelal uit veenachtige laagtes. Deze trekken veel vogels 

aan zoals kievit, wulp, witgatje, groenpootruiter, grote zilverreiger, grauwe gans en dodaars. 

Veel planten hebben dit gebied (her)ontdekt. Dotterbloem, koekoeksbloem en kattenstaart zijn wijd 

verbreid. 

Moeras, hertshooi, waterpostelein en waterviolier geven aan dat het watermilieu verbeterd is, 

dankzij vele werken en investeringen van Staatsbosbeheer. 

We hebben natuurlijk niet alle dieren en planten gezien. We zitten tenslotte in de herfst, begin 

winter. 

Het lijkt me leuk in de lente en zomer daar terug te komen. Van Henk van Beek kregen we weer heel 

veel goede uitleg over die mooie natuur. Dank je Henk! 

Er waren weer enkele nieuwe wandelaars bij gekomen. Ik verwacht dat ze vaker mee gaan wandelen. 

Het zal ze vanzelfsprekend goed bevallen zijn. We genoten allemaal weer van een hele mooie 

wandeling. 

Groetjes Marijke Leenders-Migchels  
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VERSLAG KERSTVIERING KBO AARLE-RIXTEL, WOENSDAG 20 DECEMBER 
(Ria Bekkers) 

Het zag er weer gezellig uit in de Dreef voor de 

kerstviering van de KBO. De vrijwilligers waren al de hele 

morgen in de weer geweest om alle tafels netjes in orde 

te maken voor de kerstlunch, waarvoor 249 leden zich 

hadden aangemeld. Na het welkomstwoord door onze 

voorzitter Ton Scheepers nam Peter Groenendaal het 

woord over de gang van zaken over de middag. Ook 

werd geapplaudisseerd voor wijlen pastor Tilman, 

omdat door zijn erfenis een groot gedeelte van deze 

middag gefinancierd kon worden. Nadat de koffie was ingeschonken kon iedereen gaan genieten van 

de lunch, onderbroken door gezellig gebabbel. Om 2 uur werd alles afgeruimd, de tafels weer netjes 

in orde gemaakt en konden we luisteren naar het mooie kerstverhaal, gedeclameerd door  

Ton v.d. Kam. 

Daarna kwam van achter uit de zaal Jan van Doren aangewandeld in een prachtige outfit met een 

lammetje op zijn schouder als Kiske de schaapherder. Waarom hij dat geworden was lag aan het feit 

dat hij vroeger niet in slaap kon komen en voortdurend schaapjes lag te tellen. Na een korte pauze en 

een consumptie mochten we nog genieten van Henk van Beek die een mooi Ales kerstverhaal in 

elkaar had gezet, waar veel Alese mensen, waarvan er reeds velen van zijn overleden, in 

voorkwamen. Daarna was het tijd voor de loterij, waarvoor iedereen een gratis lot had ontvangen. 

De prachtige kerstboom op het podium hing vol met enveloppen, waaraan al het inleggeld aan 

besteed was. Velen van ons mochten een envelop met cadeaubonnen in ontvangst nemen.  

Een mooie verrassing in deze dure tijd. 

Om 5 uur kwam er een einde aan deze mooie middag, die dankzij de hardwerkende vrijwilligers 

gerealiseerd kon worden. Hartelijk dank daarvoor en voor iedereen een gezond en voorspoedig 2018. 

ALZHEIMER CAFÉ HELMOND 

Zorginstelling Alphonsus, Hoofdstraat 176, Mierlo-Hout-Helmond, tegenover de kerk. 

Aanvangstijd:   De zaal is open vanaf 19.00 uur tot 21.30 uur. 

                           Het programma start om 19.30 uur en eindigt om 21.00 uur. 

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

                           Contactpersoon: Lies van Houtem.   

18 januari         Dilemma’s bij dementie. 

              Gast: een casemanager, die vertelt over zaken als reisbewijs, douchen etc. 
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AKTIVITEITEN 2018    
Zaterdagmiddag 13 januari   Senioren carnavalsmiddag. Aanvang 14.00 uur. 

                                                                              Zaal open 13.30 uur. Kosten € 6,50 p.p. incl. koffie. 

      Geen KBO activiteit. 

Maandagmorgen 15 januari  Inschrijving Excursie “De Kluis” in Boekel vanaf 

                                                 10.30 uur – 11.30 uur in de pastorie.   

                                          Kosten € 6,00 + autokosten € 1,00 p.p. 

                                                                              Inschrijving Excursie Artex. 

Dinsdagmorgen 18 Januari  Wandeltocht 16 km. Samenkomst 9.15 uur vanaf het 

                                                                               kerkplein. Kosten: € 3,00 p.p. 

Zaterdagmiddag          20 januari  Nieuwjaarsbijeenkomst. Optreden amusementsgroep. 

                                                                              Aanvang: 14.30 uur, sluiting 17.00 uur.                               

Dinsdag t/m zondag   16 t/m 21 januari Seniorenexpo Veldhoven, op eigen gelegenheid. 

Woensdagmiddag 24 januari  Excursie Museum ‘De Kluis’ in Boekel. 

                        Vertrek 13.30 uur vanaf de Pastorie. 

Woensdagmiddag 31 januari  Excursie textielfabriek Artex. Vertrek 13.45 uur vanaf  

                                                                              de pastorie per fiets. Vervoer per auto kan geregeld  

                                                                              worden. 

Dinsdagavond    6 februari   Aauw Fiepenbal. Locatie De Couwenbergh.  

                                                                              Aanvang: 20.11 uur. 

Woensdagmiddag  7 maart  Jaarvergadering 

Vrijdag    9 maart  NL-doet 2018 

Dinsdag    vanaf 13 maart  Begin fietsseizoen 
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    DIVERSE 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:  
Mevrouw Wilma Hendriks, Heindertweg 99 

VERHUISD:  
De heer Chris Verhoeven, Dorpsstraat 1 naar Klokkengietersstraat 7 

De heer en mevrouw Karel en Jacomine Biemans-van Lieshout, Past. van de Heuvelstraat 19  

naar Spechtstraat 23. 

OVERLEDEN:  

Mevrouw Riet van de Ven-Vervoort, Kerkstraat 59 

Mevrouw Sjaan Brouwers-van Sleuwen, Broekelingstraat 37. 

 

 
     

 

 

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 Anne v.d. Ven       0651181721 

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    email: kbolokaal1@gmail.com  

                  vrijdagmiddag. Hulp voor uw PC.        13.30 uur Rinus Nooijen           386116          

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  

                                               Vanaf 9 september.      13.30 uur Frans Verschuuren  0492-536919 

                                  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 woensdagmorgen     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. Scootmobiel-cursus     Oefenlessen met theorie en praktijk                             José Zwanenberg          382947 

22. Schilderen/tekenen Pastorie. Iedere even week            09.30 uur  Anne v.d. Ven  0651181721         

23. Bridgecursus  Pastorie. Elke dinsdagmorgen        09.30 uur  Ger Peeters           381961 

                                                                                                                                              Toon Relou            386133     

        

   Inleveren van kopij voor de volgende Seniorenwijzer graag voor 22 januari 2018   


