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   Informatie blad van de Seniorenvereniging KBO Aarle-Rixtel –   Juni/ Juli 2019                        
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VAN SEIZOENSSLUITING EN SEIZOENSOPENING NAAR “ZOMERACTIVITEIT” EN  

“HERFSTACTIVITEIT”  

(Bea van den Berk )  

Al jaren organiseren wij als evenementencommissie met veel plezier en met veel succes onze 

seizoensluiting in juni en de seizoenopening in september. Gezellige evenementen waar alle 

KBO-leden aan deel kunnen nemen.   

Omdat de meeste van onze KBO-activiteiten echter gewoon in de zomer doorlopen zijn de 

benamingen seizoensluiting en seizoenopening niet meer van toepassing en achterhaald en 

geven altijd verwarring; wanneer sluiten we en wanneer openen we?  

Wij hebben deze twee activiteiten dan ook omgedoopt in “zomeractiviteit” (vindt plaats in juni) 

en “herfstactiviteit”(vindt plaats in september).   

Ter verduidelijking: de evenementen blijven gewoon bestaan; ze hebben alleen een andere naam 

gekregen. De eerstvolgende zomeractiviteit vindt plaats op dinsdag 25 juni. Meer informatie en 

een inschrijfstrook vindt u in deze Seniorenwijzer.   

De evenementencommissie:  

Peter Groenendaal - Maria Hagelaar – Marijke Janssen – Ad Verleg – Jacobine Wouters.  

  

DIT BERICHT IS BESTEMD VOOR ALLE KBO GROEPEN DIE GEBRUIK MAKEN VAN DE 
BLOKHUT IN DE ZOMERMAANDEN.  
(John Pezie)  

Bridgen, beeldhouwen, kaarten, kienen, schilderen.  

  

De blokhut is wegens scoutingvakantieactiviteiten gesloten in de volgende weken:   

week 28  (  8 t/m   14 juli 2019) week 

30  ( 22 t/m 28 juli 2019)  

week 33  ( 12 t/m 18 augustus)  
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ZOMERACTIVITEIT OP DINSDAG 25 JUNI   

  
  

Op dinsdag 25 juni a.s. is het weer tijd voor onze zomeractiviteit (bij de meesten van jullie nog 

beter bekend als seizoen sluiting).   

Wij hebben voor deze dag weer een programma in elkaar gezet, waar we jullie graag voor 

uitnodigen.   

We verwachten jullie rond 13.00 uur voor koffie/thee met vlaai bij ons honk “De Blokhut”. 

Daarna splitst de groep zich in wandelaars, fietsers en leden die liever in de Blokhut blijven,  de 

zgn “thuisblijvers”.  

De wandelaars vertrekken om 13.45 voor een fotopuzzeltocht van ongeveer 5 km door  

Aarle-Rixtel. Er wordt in een rustig tempo gewandeld, want onderweg dienen er aan de hand van 

foto’s bepaalde kenmerken gezocht te worden.  

De fietsers vertrekken ook om 13.45 voor een fotopuzzeltocht op de fiets. Afstand van deze tocht 

is ongeveer 25 km. En natuurlijk wordt er voor de `thuisblijvers` in De Blokhut ook goed gezorgd. 

Rond 16.30 zijn de fietsers en wandelaars weer terug en kunnen we onder het genot van een 

drankje de ervaringen uitwisselen en gezellig napraten.  

Om 17.00 uur komt de frietwagen voorrijden en kunnen we ons tegoed doen aan friet met 

allerlei lekkere snacks en zelfs een ijsje na.  

Voor deze middag vragen wij een eigen bijdrage van € 6,00 per persoon.  Voor dit bedrag kunt u 

deelnemen aan één van de activiteiten, krijgt u koffie/thee met vlaai bij ontvangst, kunt u 

heerlijk genieten van friet met snacks en ontvangt u enkele consumptiemunten voor in de 

Blokhut. Ook de wandelaars en fietsers krijgen onderweg een consumptie aangeboden. U kunt 

zich opgeven voor deze middag bij pgroenendaal@upcmail.nl ; u dient dan het verschuldigde 

bedrag van € 6,00 over te maken naar rekeningnummer NL 22 RABO 0101411995 tnv 

Seniorenvereniging  KBO Aarle-Rixtel met vermelding  “zomeractiviteit”.  Vergeet niet duidelijk 

aan te geven aan welke activiteit u meedoet. Uw inschrijving geldt pas als het bedrag op onze 

rekening staat. Ook kunt u het ingevulde strookje samen met € 6,00 p.p. bezorgen bij:  

 Jacobine Wouters  Broekelingstraat 18  

 Maria Hagelaar  Het Klavier 4  

 Ad Verleg                                 Baroniestraat 2  

  

Inschrijvingen en betalingen dienen uiterlijk 19 juni in ons bezit te zijn.  

Indien het  voor u niet mogelijk is met eigen vervoer te komen, dan kunnen wij dat voor u 

regelen tegen een vergoeding van € 2,00; hiervoor graag contact opnemen met  Maria 

Hagelaar;  Tel. 0492-383293.  De evenementencommissie.  

 
  

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjA5OrTjtfhAhUKb1AKHVMbAe8QjRx6BAgBEAU&url=http://zandvoort-events.nl/groepen/16-fiets-puzzeltocht.html&psig=AOvVaw1ykzZ5G2KMJoElA6Ps1Feb&ust=1555589960437734
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VERVOLG VERSLAG JAARVERGADERING  3 APRIL 2019.  
Onderstaand bericht is weggevallen in de vorige seniorenwijzer, waarvoor onze excuses.  

Als nieuw reserve lid van de kascommissie werd benoemd Hans Brouwers. De kascommissie voor 

het verenigingsjaar 2019 wordt nu gevormd door Peter Hoeben en Joop Seijkens.  

John en Peter waren aftredend als respectievelijk secretaris en penningmeester maar hadden 

zich weer voor een periode van 3 jaar ter beschikking gesteld. Zij ontvingen hiervoor een hartelijk 

applaus.  

Omdat Antonet Hendriks was gestopt met de ledenadministratie had Niecky van den Berkmortel 

zich hiervoor aangemeld. Heel fijn dat zij deze taak op zich wil nemen.  

Ondergetekende vroeg of er genoeg leden zich hadden opgegeven voor het reisje naar 

Monschau zodat het door kon gaan. Er hadden zich 92 mensen opgegeven zodat we met  2 

bussen gaan. Heel fijn.  

Dat de seniorenmiddag met carnaval geen succes was, was al bij het bestuur bekend en men gaat 

daar volgend jaar een andere invulling aan geven.  

Nelly Sanders vroeg of er geen muziekavond- of middag georganiseerd kan worden.  

Omdat de kas het toeliet werd aan iedereen nog een consumptie aangeboden en kwam er snel 

een einde aan deze, toch vruchtbare, vergadering.  

(Ria Bekkers)  

  

OPFRISCURSUS AUTOMOBILISTEN 55+-ERS VAN LAARBEEK  
(Maria Hagelaar)  

U hebt waarschijnlijk al vele jaren uw rijbewijs en door ervaring bent u een geroutineerde 

automobilist(e) geworden. In al die jaren, waarin u als automobilist aan het verkeer deelneemt, 

is er het nodige veranderd. Het verkeer is veel drukker, veel kruispunten zijn verkeerspleinen 

geworden, er zijn verkeersregels en verkeerstekens veranderd of bijgekomen. Bovendien gaan 

met het ouder worden bepaalde lichaamsfuncties ongemerkt achteruit. Een normale zaak. Maar 

het zijn wel die functies die belangrijk zijn in het hedendaagse verkeer, zoals het zien, het horen, 

het concentratievermogen en de reactiesnelheid. Het kan nooit kwaad om van tijd tot tijd uw 

rijvaardigheid eens onder de loep te nemen.  

Daarom organiseert Veilig Verkeer Nederland (VVN), samen met de 

Seniorenraad/Seniorenverenigingen KBO een Opfriscursus automobilisten voor Laarbeekse 55-

Plussers op donderdag 10 oktober in het Buurthuis van Mariahout. Deze cursus duurt 1 dagdeel 

(ochtend of middag). In een ontspannen sfeer gaat u in uw eigen auto, samen met een erkend en 

ervaren rij-instructeur ongeveer 45 minuten de weg op. De rit wordt met u nabesproken en u 

krijgt adviezen waarmee u de, vaak ongemerkt ingeslopen, fouten in uw routine kunt verbeteren. 

Het is dus géén herexamen en de instructeur zal ook niet proberen uw rijstijl te veranderen. U 

krijgt een ritverslag en een naslagwerk mee naar huis om alles nog eens op uw gemak door te 

lezen.  
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Naast deze rit zijn er nog een drietal andere activiteiten namelijk: Een ogentest, een gehoortest 

en het bijspijkeren van uw Verkeerstheorie. Bij deze theorie wordt ingegaan op 

verkeersproblemen, nieuwe verkeersregels, verkeerspleinen etc.  

  

De kosten voor deelname zijn € 20,00. Aanmeldingen gaan vanaf augustus via de KBO ’s maar ook 

algemeen via de MooiLaarbeekkrant lopen. U hoort daar te zijner tijd meer over.  

  

Indien u interesse heeft reserveer de datum dan alvast in uw agenda!  

  

KBO WANDELING, DE OVERLOONSCHE DUINEN, 16 KM.  
  

De KBO wandeling op Donderdag 20 juni 2019 is vanuit Overloon.  

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

Overloon is vooral bekend om zijn Nationaal Oorlogs- en Verzetsmuseum. Aan het einde van de 

Tweede Wereldoorlog (1944) werd Overloon bijna helemaal verwoest bij de Slag om Overloon 

een tiendaagse tankslag tussen een Amerikaanse tankdivisie en het Duitse leger. Zowel 

straatnamen als het museum en een militaire begraafplaats zijn herinneringen aan deze 

gebeurtenis. Het bosgebied de Overloonsche Duinen dankt zijn naam aan de oorspronkelijke 

stuifduinen en is momenteel een gevarieerd gebied met kleine heideveldjes en een half open 

gebied met jeneverbesstruiken.  

Het gebied omvat in totaal 720ha, en het is 

eigendom van de gemeente Boxmeer, waar 

Overloon toe behoort. Het belangrijkste onderdeel 

ervan ligt op een voormalige stuifzandrug ten zuiden 

van het dorp Overloon. Tot het begin van de 20e 

eeuw bestond het gebied rond Overloon uit 

zogenaamde woeste gronden. Kort daarna werden 

hier de eerste bomen geplant voor de productie van 

hout. Tegenwoordig spelen aspecten als natuur en  

recreatie een belangrijke rol. Door accenten te leggen op de mooie 

kanten is het bos omgetoverd tot een veelzijdig en aantrekkelijk fiets- 

en wandelgebied. Op 24 juni 2009 is er een uitkijktoren geplaatst in 

deze bossen bij Overloon in de buurt van het Schaartven. Deze 

ijzeren uitkijktoren is maar liefst 25 meter hoog en weegt bijna 20  

ton. Wie de wenteltrap naar boven durft te nemen kan bij helder weer de gehele omgeving van 

Overloon bekijken, tot en met de windturbines van Kalkar in Duitsland. (22 kilometer verderop) 

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 18 juni 2019, via e-mail : kbowandelen@gmail.com  

  

http://www.landvancuijk.nl/nieuws/434/25-meter-hoge-uitkijktoren-in-overloonse-duinen/
http://www.landvancuijk.nl/nieuws/434/25-meter-hoge-uitkijktoren-in-overloonse-duinen/
http://www.landvancuijk.nl/nieuws/434/25-meter-hoge-uitkijktoren-in-overloonse-duinen/
http://www.landvancuijk.nl/nieuws/434/25-meter-hoge-uitkijktoren-in-overloonse-duinen/
http://www.landvancuijk.nl/nieuws/434/25-meter-hoge-uitkijktoren-in-overloonse-duinen/
http://www.landvancuijk.nl/nieuws/434/25-meter-hoge-uitkijktoren-in-overloonse-duinen/
http://www.landvancuijk.nl/nieuws/434/25-meter-hoge-uitkijktoren-in-overloonse-duinen/
https://www.landvancuijk.nl/toerisme-en-recreatie/schaartven/
https://www.landvancuijk.nl/toerisme-en-recreatie/schaartven/
https://www.landvancuijk.nl/toerisme-en-recreatie/schaartven/
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KBO WANDELING  “DE CASTENRAYSE VENNEN” 16,5 KM.  

(Pieter van Doorn)  

  

Deze wandeling is vanuit Castenray en wel op donderdag 18 juli. Samenkomst 

op het kerkplein om 9.15 uur.  

  

Ten Zuidwesten van het dorpje Castenray liggen de Castenrayse 

Vennen en het Castenrayse broek. De bewoners van Castenray 

gebruiken deze namen liever niet, maar zeggen De Pès. De 

vennen van enkele hectaren groot liggen in een 70 ha groot 

bosrijk gebied in een breed komvormig dal van de Lollebeek. 

De diepte is maximaal 50 cm maar veelal veel minder. Het veengebied is ontstaan door de 

stagnatie van de afvoer van grond- en regenwater. Het veen is in het begin van de 20e eeuw voor 

een groot deel afgegraven door turfgravers, waardoor open plassen 

zijn ontstaan. Het gebied bestaat tegenwoordig voornamelijk uit 

broekbos en voor een klein deel uit grasland. Zuidwest van de 

Castenrayse vennen ligt het Castenrayse broek. Het Castenrayse 

broek is een langgerekt gebied dat vroeger te midden van de 

heidevelden de drassige  

bovenloop van de Lollebeek vormde. Het bestaat tegenwoordig voornamelijk uit graslanden.  Een 

wandeling door de Castenrayse vennen is een ware belevenis. Zelden wordt de wandelaar zo 

overrompeld door de jungleachtige natuur als hier in dit broekbos.  

  

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 16 juli 2019, via e-mail :  

kbowandelen@gmail.com  

  

  

NIEUWS WERKGROEP EXCURSIES   
( Theo de Jong)   

  

De excursie van juni gaat naar schroefbouten fabriek Nedschroef in Helmond. We vertrekken op 

25 juni om 13.00 uur vanaf de pastorie met de fiets naar Helmond. Gezien de korte afstand 

hebben we geen auto's geregeld. Veel mensen uit ons dorp werkten of werken nog bij dit bedrijf.  

De grondleggers van Nedschroef zijn Hendrik en Martinus van Thiel. Zij begonnen in 1872 een 

vennootschap onder de naam gebroeders van Thiel, tot 1890, toen gingen ieder hun eigen weg. 
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Hendrik starten een weverij voor jute en grof linnen, terwijl Martinus van Thiel zich bezig hield 

met vervaardigen van draad en artikelen als nagels en spijkers.   

ln 1902 werd het pand door brand verwoest en werd opnieuw de metaalafdeling omgebouwd  

tot het vervaardigen van schroefbouten. Door diverse overnames van bedrijven, ontstond de 

naam Nedschroef, dat geleid werd door de kinderen van Thiel. Thans maakt men bouten en 

bevestigingsmateriaal voor de auto-industrie en daarnaast ontwerpt men geavanceerde 

machines en gereedschappen voor de metaalindustrie. Nedschroef is geen familiebedrijf meer. 

De laatste, Eugène van Thiel, nam in 2004 afscheid van de holding en in mei 2014 werd deze 

verkocht aan een Chinese industriële groep , maar blijft wel de naam Nedschroef dragen.   

  

Opgeven voor deze interessante excursie is op 17 juni 2019 van 10.30 uur tot 11.30 uur in de 

blokhut van de scouting. De entree is gratis, maximaal 36 personen. Voor de goede orde delen 

wij u mede dat de poort pas om 10.30 uur open gaat.  

  

VERSLAG KCK IN MEI NAAR STAF TIMMERS EN ZIJN VERLOREN PARADIJS  
(Wies Verschuuren)  

Op dinsdag 7 mei 2019 zijn we met de groep van de KCK naar België afgereisd. We begonnen de 

dag met een heerlijke lunch bij “Hoeve Jan” in Houthalen-Helchteren. Hierna vertrokken we naar 

de beeldentuin en ateliergalerij van Staf Timmers in Houthalen. De bijna 80 jarige Staf Timmers is 

een kunstschilder en beeldhouwer en woont samen met zijn vrouw Hilda Peeters in het huis met 

schitterend zelf aangelegde tuin, zijn “verloren paradijs”. In deze idyllische tuin hebben we in 

stille rust genoten van zijn kleine- en monumentale bronzen beelden. In zijn tuin heeft elk beeld 

zijn eigen plek. Een kronkelend paadje brengt je van de ene verrassing in de andere. Mooie 

beekjes, watervallen, volière, kippenren, bijenhal en mini-paardjes. Dit alles in een 

bloemenpracht met bankjes waar we tussendoor konden zitten om zijn kunstwerken te 

aanschouwen. Wat opvalt is de kracht en beweging van zijn beelden. Hij maakt geen mallen maar 

maakt zijn beelden rechtstreeks in was, die hem onbeperkte mogelijkheden geven. Voorbeelden 

hiervan zijn het steigerend paard, vrijende libellen, een vluchtende meerkoet en een vrouw puur 

natuur. In zijn ateliergalerij hebben wij zijn olieverven en tekeningen mogen bewonderen.   

Staf schildert in de goede, oude Vlaamse traditie met veel vakmanschap en jaren ervaring zonder 

dat hij mee huppelt in een of andere methode. Al jong wist Staf dat hij kunstenaar wilde worden, 

maar hij kon er in het begin zijn kost niet mee verdienen. Nu na 50 jaar werk staat er in  

Houthalen een prachtige collectie van al zijn werken en hebben ook wij kunnen genieten van zijn 

verloren paradijs.  

CLIËNTONDERSTEUNING:  

ONDERSTEUNING BIJ HET REGELEN VAN PASSENDE HULP OF ZORG   

(Hanneke Manders  

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

wonen, dan kunt u terecht bij het Team Zorg en Welzijn in uw dorp. Betreft het een specifieke 

jeugdvraag, dan kunt u terecht bij het Centrum Jeugd en Gezin.  
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Heeft u een gesprek met één van bovenstaande instanties, 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.   

  

Waarom een cliëntondersteuner?  

Veel mensen vinden het lastig om precies uit te leggen waar zij tegenaan lopen of weten niet 

waar zij met hun probleem kunnen aankloppen. Ook vinden ze het vaak lastig om alle informatie 

en indrukken uit een gesprek goed te onthouden en te begrijpen. Daardoor wordt soms niet de 

hele situatie doorzien en is het voor de hulpinstantie ook moeilijker om de juiste hulp te 

organiseren. Een cliëntondersteuner kan u helpen in het proces van uw hulpaanvraag en het 

vinden van passende hulp of zorg. Dit is in eerste instantie fijn voor u als cliënt, maar ook 

degenen die de hulp of zorg toewijzen zijn erbij gebaat dat de cliënt goed en snel op weg 

geholpen is.   

  

Wat doet een cliëntondersteuner?  

Een cliëntondersteuner is iemand die u bijstaat tijdens de procedure van uw aanvraag tot hulp. 

Hij of zij verheldert uw vraag, ondersteunt u met informatie en advies en gaat bijvoorbeeld mee 

naar een gesprek met iemand van de gemeente. De cliëntondersteuner kan ook voor u in overleg 

treden met instanties. Dit alles kortdurend met als doel om een zo passend mogelijke oplossing 

voor uw hulpvraag te vinden.   

  

Waar vind ik een cliëntondersteuner?  

In feite mag iedereen die u bijstaat in uw zoektocht naar de juist hulp of zorg zich 

cliëntondersteuner noemen. Een cliëntondersteuner kan iemand uit uw nabije omgeving zijn. 

Denk aan een familielid, buur, of goede kennis. De meeste mensen worden immers het liefst 

bijgestaan door een vertrouwd iemand. Als u niemand in uw omgeving kent of juist liever wordt 

bijgestaan door iemand met een frisse blik, dan kunt u een beroep doen op een onafhankelijke 

cliëntondersteuner via ViERBINDEN. De gemeente heeft de wettelijke taak om onafhankelijke 

cliëntondersteuning te organiseren en heeft ViERBINDEN de opdracht gegeven om de toegang 

tot de onafhankelijke cliëntondersteuning te coördineren.   

  

Wie zijn cliëntondersteuners via ViERBINDEN?  

Er zijn vrijwillige en beroepsmatige cliëntondersteuners. De één is niet per definitie beter dan de 

ander. Het gaat om de juiste match. U kunt erop rekenen dat alle cliëntondersteuners in uw 

belang handelen, deskundig zijn en vertrouwelijk met uw situatie omgaan.   

ViERBINDEN is op dinsdag van 9 tot 11 uur en op donderdag van 15.30 tot 16.30 uur bereikbaar 

voor vragen naar/over onafhankelijke cliëntondersteuning via het centrale nummer  0492-

328800. Uiteraard kunnen vragen buiten deze tijden via e-mail voorgelegd worden  via:  

hmanders@vierbinden.nl.  Een medewerker van ViERBINDEN zorgt ervoor dat u gekoppeld 

wordt aan een onafhankelijke cliëntondersteuner.  
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CLUBKASACTIE RABOBANK  
(Bestuur)  

  

  
  

Dankzij de stemmen die jullie hebben uitgebracht op onze KBO wordt er vanuit de Rabobank 

Clubkas Campagne het mooie bedrag van € 792,65 (zevenhonderdtweeënnegentig euro en 65 

eurocent) op onze bankrekening bijgeschreven.   

  

SENIORENMIDDAG IN THEATER MET STIJN VAN DE VEN IN HET 

OPENLUCHTTHEATER MARIAHOUT !!  

Op woensdag 7 augustus vanaf 13.30 uur zal er in het Openluchttheater van Mariahout een 

speciale “seniorenmiddag” plaatsvinden. Deze middag met de titel “Ten Blakke” zal geopend 

worden door het Seniorenorkest van Laarbeek en daarna zal Henrie Bouwmans samen met Stijn 

van de Ven uit Aarle-Rixtel en Jan Vlemmings uit Beek en Donk gasten ontvangen uit Laarbeek. 

Op het podium van het theater staat een grote “Brabantse” tafel waar dit jaar Veilig Thuis en de 

Rabobank te gast zullen zijn. Het belooft een interessant gesprek te worden waar het item 

veiligheid maar ook andere zaken belicht worden. De gesprekken die gevoerd worden, zullen 

worden  afgewisseld met optredens van Stijn en Jan.  

Deze middag wordt georganiseerd door de KBO’s van Laarbeek. In de voor-verkoop via de KBO 

wordt een entree gevraagd van €5,00 per persoon. U bent dat gegarandeerd van een zitplaats 

wanneer we met slecht weer naar het Buurthuis moeten. Kaarten bij het theater zelf kosten 

€6,00 per persoon.  

  

Kaartenverkoop is op maandag 17 juni a.s. van  10.00 uur – 12.00 uur in de blokhut.  

          

OPGAVE ZOMERACTIVITEIT D.D. 25 JUNI 2019  
  
Naam              :  …………………………………………………………………………………………………………………………..  

    
Tel. Nr.           :  …………………………………………………………………………………………………………………………..  

   
E-mail adres  : …………………………………………………………………………………………………………………………..   
Neemt deel aan (s.v.p. aankruisen waaraan u wilt deelnemen):  

 O  Fotopuzzeltocht fietsen  
 O  Fotopuzzeltocht wandelen  
 O  Blijft in de Blokhut  
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EXCURSIE NAAR DE ABDIJ VAN BERNE IN HEESWIJK DINTHER OP 22-5-201  

(Jan van Doren)  

De heer Jack Koenraets, als gids vrijwilliger bij de stichting Abdij bier ontving onze grote groep 

van 35 personen in een nogal kleine ruimte waar we, met de nodige moeite toch allemaal een 

plekje vonden.  

Het Abdij bier wordt niet ter plekke gebrouwen al is het wel een grote wens van de stichting om 

dat, op kleine schaal, toekomstig te gaan doen.   

De brouwerij is in het Belgische Val-dieu bij een bevriende Abdij ondergebracht. Er worden een 5 

tal soorten Abdij bier gebrouwen namelijk Norbertijn blond, Witheren wit, Prior dubbel, Abt 

tripel en Abt-Generaal Quadrupel.   

Jack vertelde over de stichting die in 2015 is opgericht en toonde ons in een filmpje het 

productieproces van het bier.   

Daarna werd onze groep opgedeeld in twee delen en kregen we een uitgebreide rondleiding over 

het grote terrein en door de mooie gebouwen.   

  

De geschiedenis van de Norbertijnen, ook wel Witheren genoemd, kwam uitgebreid aan bod. 

Hoewel de Norbertijnen natuurlijk veel bidden en mediteren zijn ze daarnaast ook erg actief in 

het gewone leven. In de omgeving van Heeswijk Dinther worden ze ingezet voor allerlei 

kerkdiensten en andere activiteiten.   

Op dit moment zijn er nog 16 Norbertijnen gehuisvest in de Abdij. De mooie kerk heeft een heel 

bijzondere akoestiek waarvan we een demonstratie kregen toen Jack de eerste regel van een 

kerkelijk lied ten gehore bracht.   

Bijzonder ook de lange gangen met vele handgeschilderde portretten van de abten die door de 

jaren heen hun taken hebben verricht in de abdij.  

Als afsluiting van de rondleiding wandelden we door de mooi verzorgde tuin waar, met hulp van 

het IVN, ook gewerkt wordt aan het in standhouden van insecten en plantensoorten.  

In het proeflokaal en ook op het buitenterras werd ons de mogelijkheid geboden te proeven van 

een tweetal soorten abdijbier. Voor diegenen die liever wat anders dronken waren echter ook 

volop drankjes aanwezig.   

Hoewel smaken natuurlijk verschillen werd het bier, over het algemeen, erg lekker gevonden.  

Het duizelde me een beetje, misschien door het bier maar zeker ook door de vele namen en 

jaartallen die ons voorgeschoteld werden, toen we rond 17.30 uur huiswaarts keerden.  

  

Met dank aan de organisatiecommissie die ons telkens weer een mooie dag bezorgd.  

   

Inleveren van kopij voor de seniorenwijzer van augustus voor 25 juli   
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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  

            

Dinsdag  

    Jo Zomers      383407  

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  
  

Woensdag  

Blokhut  Huub Giesen     381703  

Beeldhouwen(v.a.maart)  09.30 uur  Blokhut  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  

    Even weken sept t/m april  

de Dreef  Joukje Pezie      382239  

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  

                           1e  donderdag van de maand  

  381851  

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  

    1e en 3e donderdagmiddag van de maand  

Vrijdag  

382387  

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  
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VOORLOPIG PROGRAMMA 2019 “OVERIGE ACTIVITEITEN”  
  
Fietsseizoen      Iedere dinsdagmiddag, start kapel Bosscheweg 13.30 uur.  

1e Dag fietstocht    Donderdag 13 juni, bestemming een verrassing.  

Bus-dagtocht     Donderdag 13 juni Monschau.  

Museumplusbus    Donderdag 20 juni.  

Zomeractiviteit    Dinsdag 25 juni Blokhut.  

2e Dag fietstocht    Dinsdag 6 augustus, informatie volgt.  

Dag van de ouderen   Woensdag 2 oktober, dorpshuis Lieshout  

  

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: elswetten@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.  

- Rijvaardigheidscursus  voor scootmobielen: Meld je aan bij SSL.  

   Stuur een mail naar info@scootmobielpark.nl of bel naar het secretariaat  0492-382947.  

  

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:nieckyvdb@gmail.com

