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Informatieblad seniorenvereniging KBO Aarle-Rixtel oktober 2019 
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 
Bridgecursus voor senioren 

 

Op 5 november starten we wederom een nieuwe bridge-cursus, iedere dinsdag om 09.30 uur in het 
KBO-gebouw “de blokhut “ Aarle-Rixtel. 
Deze cursus is voor beginners en gevorderden. 
Deze cursus wordt gegeven door Toon Relou, is geheel gratis voor KBO leden. 
Gastleden van andere KBO ’s betalen eenmalig € 10,00, ook niet leden zijn van harte welkom, 

U kunt zich aanmelden bij: Toon Relou tel; 0492-386133. 

 

Naar de Passiespelen 
(Het bestuur) 

Elke vijf jaar worden in Tegelen de Passiespelen opgevoerd, In deze toneelvoorstelling wordt het 
verhaal van het lijden en de kruisiging van Jezus uitgebeeld. De laatste editie werd door ruim 38.000 
mensen bezocht. 
Tijdens onze jaarvergadering werd er belangstelling getoond voor een bezoek aan de Passiespelen 
2020. We hebben de vraag tijdens een gezamenlijk overleg van de Laarbeekse KBO’s besproken en 
besloten om hier een gezamenlijke activiteit van te maken. KBO Lieshout heeft zich bereid verklaard 
de organisatie voor hun rekening te nemen en optie genomen op 60 eerste klas kaartjes voor de 
voorstelling op zondagmiddag 7 juni. 

Opgeven kan per mail kbolieshout@gmail.com of tijdens de inloop van KBO Lieshout op 
dinsdagochtend tussen 10.00 – 11.30 uur in het Dorpshuis. Betalen kan per kas of door het 
overmaken van €50,- op bankrekening NL34RABO0128932619 tnv KBO Lieshout. De prijs is inclusief 
busvervoer, entree, koffie/thee bij binnenkomst en een drankje in de pauze. Inschrijven kan tot eind 
december maar er wordt uitgegaan van het principe vol=vol. 
 

 

 De 
SENIORENWIJZER           
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KBO wandeling -door de Malpie- vanuit Westerhoven, 16,7 km 
(Pieter van Doorn) 
 
Deze KBO wandeling is op Donderdag 17 oktober 2019. 
Samenkomst op het kerkplein om 9.15 uur en voor het meerijden vragen we € 4,00 per persoon. 
 
De Malpie ligt onder de rook van Valkenswaard. De ongekende 
schoonheid van het gebied zorgde ervoor dat Valkenswaard in 
2016 "Wandelgemeente van het Jaar" werd. Het gebied bestaat 
uit heide (de Malpiebergse heide) met prachtige vennen, de 
rivier de Dommel en een bosgebied. De Malpie is een ideaal en 
gevarieerd wandelgebied maar ook fietsers kunnen hier volop 
genieten. De Malpiebergse heide is een mooi open 
heidegebied, dat grotendeels in eigendom is van gemeente Valkenswaard maar ook 
natuurmonumenten heeft een klein deel in eigendom, dit grenst aan het bosgebied dat bij Malpie 
hoort. Het voormalig productiebos, gebruikt voor de mijnbouw, verandert langzaamaan steeds meer 
in een natuurlijker loofbos. Het effect daarvan is nu al merkbaar. Wandel door het bos en je komt 
allerlei vogels tegen die zich hier niet zo lang geleden nog niet op hun plek voelden. De Malpiebossen 
en natuurreservaat De Malpie is een gebied van ongeveer 400 ha, waarvan ongeveer 120 ha bestaat 
uit heide en vennen. 
 

Ook komen we langs het oorlogskerkhof van Valkenswaard. Hier 
rusten 222 soldaten, allen afkomstig uit het Verenigd Koninkrijk. 
Op deze Britse begraafplaats in de volksmond -het Engels kerkhof- 
genoemd liggen 222 jonge Engelse militairen. Zij sneuvelden in de 
beginfase van Operation Market Garden. Van de 222 graven zijn 
er 220 van het Britse leger (6 hiervan zijn niet geïdentificeerd) de 
andere 2 zijn van de Royal Air Force. Slechts een kleine 40 

militairen waren direct betrokken bij de bevrijding van Valkenswaard in september 1944. De overige 
militairen zijn in de omgeving gesneuveld maar werden hier begraven. 
 
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 kunnen de paden droog/stoffig en soms ook nat/modderig 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 15 oktober 2019, via e-mail : 
kbowandelen@gmail.com 
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Bezoek Achelse Kluis en valkeniers – sigarenmuseum in Valkenswaard 
(Loek Bijsterveld) 

 

Met 25 deelnemers werden we ontvangen in de Achelse Kluis met 
koffie en vlaai, waarna een videopresentatie en een rondleiding 
door het klooster ons een beeld gaf van het leven van de broeders 
en paters Benedictijnen. Een kostbare restauratie is nog in de pen, 
maar nog geen geld.  In 1656 was hier een grenskerk, voor de 

katholieke gelovigen uit Brabant. Later het Weerderheem genoemd en in 1686 een 
gemeenschap kluizenaars, later de Trappisten abdij!  

Tijdens de 1e wereldoorlog werd de grens, die dwars door het complex liep, door de Duitsers 
met hoogspanningsdraden afgezet!  De broeders werkten in de landbouw, handenarbeid, 
kaasmakerij, meubelmakerij, de broodbakkerij en bierbrouwerij, naast het bidden. De paters 
studeerden 4 uur per dag naast het bidden! In 2017 waren er nog 2 broeders over en werd de 
Achelse Kluis verhuurd aan een Braziliaanse christelijke leefgemeenschap ”Facende da 
Esperanca”.  

 

Na de lunch richting Valkenswaard, naar het oude Carolus gebouw 
waarin het valkeniers-, sigaren- en steendruk-museum ondergebracht 
waren. In het valkeniersmuseum werd de geschiedenis van de valkerij, 
het vangen, africhten en verhandelen van deze vogels in beeld 
gebracht. Ze werden in de Kempen en de Malpie gevangen, met 
lokvogels, en afgericht voor de jacht, en aan de adel en vorstenhoven 
verkocht! Aan de hand van een expositie van mooie opgezette valken, 
sperwers en toebehoren, duidelijk verteld. In de 16e eeuw bracht ze 
bij de boerenbevolking zoveel welvaart en rijkdom, dat zelfs de 
plaatsnaam in Valkenswaard veranderde!  
 

 In 1864 ontwikkelde de tabaksindustrie zich van handwerk en kerverij tot fabrieksmatige 
productie zoals bij Hofnar en Willen II. In 1944 werden de fabrieken gebombardeerd en 
waarna de fabrieksmatige productie opbloeide.  Na de terugloop werden veel machines in het 
museum ondergebracht en gaven een goed beeld van de techniek.  Het was weer een dag 
met een boeiend stuk Brabantse geschiedenis! 

KBO Lieshout 
Rectificatie: Ave Maria begint op 8 oktober a.s. niet om 13.30 uur maar om 14.00 uur. 
Op donderdag 24 oktober a.s. om 20.00 uur is in het Dorpshuis een informatieavond over de 
wensambulance. Voor alle KBO-leden van Laarbeek gratis toegankelijk. 
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Excursie naar kwekerij Genson in St. Oedenrode op 25-9-2019 
(Jan van Doren) 

Met 26 personen togen we richting St. Oedenrode en Tonnie Gijsbers reed nog een heel eind 
verder dan nodig was. Het bedrijf bleek namelijk amper voorbij Mariahout te liggen. 
Tonnie reed maar vast een eind verder alvorens naar de aanwijzingen van mevrouw Tom Tom 
te luisteren. 
Desondanks konden we toch nog mooi op tijd plaatsnemen in een ruime en keurig ingerichte 
vergaderzaal. We werden ontvangen door Marie Louise , Mari en Karin met een kopje koffie of 
thee en een lekker plakje cake. 
De naam van het bedrijf bleek intussen verandert te zijn van HeGe naar Genson, hetgeen staat 
voor van Gennip Son. 
Marie Louise vertelde, met behulp van tekst en afbeeldingen op een groot scherm, over het 
bedrijf dat gespecialiseerd is in het kweken van aardbeien, frambozen, bramen, kruisbessen en 
prei. Daarnaast echter ook in het kweken van aardbei-, braam-, kruisbes- en 
frambozenplanten.  
Met vestigingen in onder andere Son, Westerbeek, Handel, Beek en Donk, Someren en Aarle-
Rixtel wordt gekweekt op een oppervlakte van maar liefst 450 hectare. Van de kweek van de 
plantjes is 
20 % voor eigen gebruik en de rest wordt verkocht aan andere kwekers.  
Zonnepanelen zorgen voor 60% van de benodigde energie. Het streven is echter dit op te 
voeren naar 100% eventueel ook door windmolens.  
Constant is men bezig met het zoeken en testen van biologische en/of minder schadelijke 
bestrijdingsmiddelen. 
De grootste afnemer van aardbeien is Albert Hein waaraan men het gehele jaar door blijft 
leveren.  
Verder is men in een proeftuin ook bezig met het uittesten van nieuwe rassen, die vaak 
aangeboden worden door veredelingsbedrijven. Voor de invoer van een nieuw ras is wel 3 à 4 
jaar nodig om te testen of het de gewenste eigenschappen heeft.  
In het hoogseizoen heeft het complete bedrijf Genson tussen 500 en 600 werknemers nodig. 
Veelal komen de werknemers uit landen als Polen, Roemenië of Letland. Eventuele tekorten 
probeert men dan aan te vullen met uitzendkrachten.  
Voor de werknemers is het mogelijk een opleiding te volgen. Daarbij moet men denken aan 
een opleiding Nederlandse taal, Bedrijfshulpverlener of Heftruckchauffeur. Tijdens de uitleg 
door Marie Louise nam Mari het enige keren van haar over om met zijn veelzijdige kennis wat 
dieper op sommige zaken in te gaan. 
Na deze theoretische uitleg van ongeveer ¾ uur werd het tijd eens in de praktijk te zien hoe 
het er in het echt uitziet. Marie Louise en Karin leidden ons naar de kweekterreinen om daar 
uitgebreid uitleg te geven. 
Buiten kwamen we meteen al uit bij een enorme oppervlakte met aardbeiplantjes. In principe 
werkt het zo dat er moederplantjes worden ingekocht bij een veredelingsbedrijf en deze 
plantjes worden uitgezet in kokosgrond. Ze gaan dan groeien en vormen uitlopers die op een 
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bepaald moment geoogst worden en op hun beurt, ook weer in kokosgrond, geplant worden 
maar dan in tray ’s die voorgevormd zijn.  In deze bloempotachtige tray ’s gaan de plantjes 
een mooi wortelgestel vormen.  
De plantjes zijn dan gereed maar worden met kluit en al ingevroren en worden op elk 
gewenst tijdstip uitgeleverd aan de klant. Op het enorme veld waar we voor stonden 
bevonden zich 28.000.000 plantjes!! 
Verderop bij een, niet minder imposant, kweekterrein zagen we het oogsten van frambozen 
en mochten we ook proeven van deze heerlijke en erg gezonde vruchten. 
Op dit perceel van 5,5 hectare zijn constant 40 personen aan het werk.  
 
Het kweken van de planten gaat in grote lijnen hetzelfde als de aardbeiplantjes, maar dan 
gaan er twee stekjes in een wat grotere pot gevuld met kokos en deze laat men opgroeien tot 
een hoogte van 1.80 meter. Dan weer invriezen en op het gewenste tijdstip uitleveren. Om de 
grote planten te kunnen versturen worden, ter plekke, grote kisten in elkaar gezet. Als men de 
kisten kant en klaar aan zou laten leveren zou dit enorm veel opslag en transportproblemen 
opleveren. 
Verderop een veld met aardbeien maar dan op hoogte en voor eigen gebruik. Bij iedere plant 
bevindt zich een druppelaar voor het toevoegen van water met de benodigde bemesting. Het 
ging hier om doordragers. Deze worden in februari geplant en beginnen te dragen na 10 
weken en dan tot eind oktober. 
Op het terrein bevinden zich ook een heel stel bijenkasten voor de broodnodige bestuiving. 
Deze kasten, met al wat daarbij hoort, worden onderhouden door een imker. 
We namen ook een kijkje in de technische ruimte waar de water en mestvoorziening geregeld 
wordt. 
Het overtollige water wordt buiten allemaal opgevangen en teruggevoerd naar deze afdeling 
waar de vloeistof gezuiverd en dus gereed gemaakt wordt voor hergebruik. 
Erg onder de indruk raakten we tijdens het bezoek van de prachtige en ruime 
woonvoorziening. Het gebouw is geschikt voor 120 personen. Het heeft een grote keuken 
met 16 kookplaten, een was- en kleedruimte met toiletten en douches. Het wassen van de 
werkkleding wordt verzorgd door de werkgever en er is zelfs een fitnessruimte en een 
ontspanningszaal. Buiten het gebouw staan ook nog een aantal noodunits en de aanvraag 
voor de vergunning van een tweede grote woonvoorziening is al de deur uit. 
Tot slot liepen we door de afdeling waar prei verwerkt wordt. We zagen de geoogste stelen 
door een machine gaan om de bladeren en de kontjes te verwijderen. Verderop werden ze 
nog gewassen en ingepakt. Menigeen kreeg daar de tranen in de ogen en deze keer niet 
omdat onze uitkeringen gekort gaan worden. De preilucht is lekker om te ruiken maar ik heb 
nog nooit zoveel huilende vrouwen bij elkaar gezien. 
Om af te koelen van deze emoties gingen we door een enorme koelruimte. Het was bijzonder 
aangenaam om deze snel weer te verlaten en de warmte van de buitenlucht te proeven en 
ervaren. Het was geweldig, wat een bedrijf!! Dat is waar iedereen het roerend over eens was. 
Het dankwoord van Tonnie Gijsbers kreeg dan ook ons aller instemming met een hartelijk 
applaus. 
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Iedere deelnemer aan deze excursie kreeg ook nog een goed gevuld bakje met verse 
aardbeien mee. 
Begrijpelijk dat iedereen, middels een handdruk en een woordje, de beide dames  
Marie Louise en Karin van harte dankte voor deze mooie, interessante middag. 
 
 
Rolstoel gezocht 
(Nicky v.d. Ven) 

Rolstoel gezocht! Voor een oudere dame uit Aarle–Rixtel die weinig te besteden heeft wordt er 
gezocht naar een rolstoel zodat zij samen met een buurtbewoner lekker kan gaan wandelen.  
Heeft u nog een rolstoel staan die zij mag gebruiken? Neem dan alstublieft contact op met onze 
dorpsondersteuner Nicky van de Ven via 06 55370099 of nvdven@vierbinden.nl.  
Alvast hartelijk bedankt! 
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VOORLOPIG PROGRAMMA 2019 “OVERIGE ACTIVITEITEN” 
Fietsseizoen    Iedere dinsdagmiddag, start kapel Bosscheweg 13.30 uur 
Herfstactiviteit   Donderdag 10 oktober 11.30 uur 
Opfriscursus automobilisten  Donderdag 10 oktober 
Lezing over omgang met dementie Maandag 18 november 14.00 uur in de Dreef 
Filmcyclus    Dinsdag 15 oktober, 13.40 uur Dorpshuis Lieshout 
Kerstviering    Donderdag 19 december. 
 
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: Maria Hagelaar-van Griensven 
- Inleveren kopij:  het Klavier 4  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 NL22 RABO 0101 4119 95 
   t.n.v. Seniorenvereniging KBO Aarle-Rixtel.    
 - 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. 

 

Inleveren van kopij voor seniorenwijzer van november voor 25 oktober 
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VASTE ACTIVITEITEN 

Maandag 
Bridgen (ook in de zomer) 

Vanaf 
13.30 

Locatie 
Blokhut 

Contactpersoon 
Jos de Vries 

Tel.nr. 
381912 

Computerinloop 13.30 De Dreef Rinus Nooijen 386116 
Hulp en advies voor pc, tablet, laptop en telefoon. e-mail: kbolokaal1@gmail.com 

Gymnastiek 13.30 De Dreef Tonnie Verleisdonk 
Jeanne v. Veghel 

382073 
381921 

Koersballen 14.00 De Dreef Mieke v. Dommelen 
Jo Zomers 

382387 
383407 

Dinsdag 
Bridgecursus (okt/febr) 

 
09.30 

 
Blokhut 

 
Toon Relou 

 
386133 

Fietsen (vanaf maart) 13.30 Kapel Jan Janssen 381775 
Yoga 13.30 De Dreef Nelly Sanders 523391 
KCK 1ᵉ dinsdag /mnd vlgs afspraak Blokhut Huub Giesen 381703 
Beeldhouwen (v.a.maart) 
Woensdag 

09.30 Blokhut Huub Giesen 381703 
 

Biljarten 09.30 De Dreef Huub Giesen 381703 
Prijskaarten 13.30 Blokhut Frans Verschuuren 536919 

Niet in juli/aug 

Quilten 09.30 De Dreef  Joukje Pezie  382239 
 Even weken sept t/m april 

Excursies 13.30 Pastorie  Tonnie Gijsbers  382412 
 Woensdagmiddagen volgens jaarplan (zie seniorenwijzer) 

Donderdag 
Yoga 

 
09.00 

 
De Dreef 

 
Riet Biemans 

 
382218 

Wandelen (8km) 09.30 Kerkplein Henk van Beek 381851 
 1ᵉ Donderdag v.d. maand 

Wandelen (16 km) 09.15 Kerkplein  Willem Hendriks 
 Pieter v. Doorn 

382188 
382210 

 3ᵉ donderdag van de maand 

Inloop/handwerken 09.30 De Dreef  Mien Aarts  381765 
Kienen 14.00 Blokhut  Mieke v. Dommelen  382387 
 1ᵉ en 3ᵉ donderdag van de maand 

Vrijdag 
Biljarten 

 
09.30 

 
De Dreef 

 
Huub Giesen 

 
381703 

Schilderen/tekenen 09.30 De Dreef Anne v.d. Ven 06-1181721 
 Vrijdagmorgen in de even weken 

Computerinloop 13.30 De Dreef Rinus Nooijen 386116 
 Hulp en advies voor pc, tablet, laptop en telefoon. E-mail: kbolokaal1@gmail.com 


