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Informatieblad van april Seniorenvereniging KBO Aarle-Rixtel 

‘’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’ 

Corona heeft ons leven ingrijpend veranderd                                                                                                

(Ton Schepers voorzitter) 

Er is veel veranderd in ons dagelijkse leven sinds de Seniorenwijzer van maart bij u op de deurmat 
viel. Al onze vaste activiteiten zijn om bekende en begrijpelijke reden stopgezet.  
Verderop in deze Seniorenwijzer kunt u lezen wat de consequenties zijn voor onze andere geplande 
activiteiten.  Het (tijdelijk) stopzetten van al onze activiteiten ontneemt vele van onze leden hun 
wekelijkse of maandelijkse pleziertjes en sociale contacten.  
Nog maar kortgeleden konden we ons gewoon onder de mensen begeven. Hoe anders is dat nu. We 
konden ons niet voorstellen dat de wereld om ons heen van de ene op de andere dag zoveel kleiner 
zou worden.  
Op de vraag of daar de komende weken verandering in gaat komen heeft niemand het antwoord. Het 
heeft op deze plek niet veel zin om uitgebreid in te gaan over oorzaak en gevolgen van deze crisis. 
Dagelijks worden we via kranten en televisie overspoeld met Coronavirus nieuws en met tips hoe we 
ons moeten gedragen. Meer dan die adviezen opvolgen kunnen we niet doen.  
Deze week werd ook het opdoemende eenzaamheidsvirus door de koning in zijn toespraak 
aangehaald. Het is belangrijk te voorkomen dat mensen in een sociaal isolement terechtkomen. Daar 
kunnen we met zijn allen wel wat aan doen.  
Bij instanties en particulieren ontstaan diverse creatieve initiatieven die erop gericht zijn op allerlei 
manieren hulp te bieden. Velen helpen al in het eigen netwerk, buurt of straat.  
Hebt u zelf hulp nodig schroom dan niet die te vragen. Lukt het niet in uw directe omgeving neem dan 
contact op met onze dorpsondersteuner van Vierbinden. Voor Aarle-Rixtel is dat Nicky van de Ven. U 
kunt haar bereiken via haar mobiele nummer 06-55370099. 
Nicky kan u in contact brengen met mensen of instanties die u kunnen helpen.  
Verder hoop ik dat het mogelijk blijft om de Seniorenwijzer bij u thuis te bezorgen. Het is niet 
uitgesloten dat er vanuit de overheid maatregelen worden genomen waardoor onze bezorgers niet 
meer op pad mogen.  
Om met u te communiceren blijft dan alleen de mail en website over. Daarom wijs ik u graag 
nogmaals op het belang van het raadplegen van onze website. Deze is direct en zonder de rompslomp 
van een wachtwoord te bereiken  www.kbo-aarle-rixtel.nl .                                                                                                                                            
Door middel van onze website proberen wij u in deze lastige periode zo goed als mogelijk op de 
hoogte te houden van wat voor u belangrijk kan zijn.  
De Seniorenwijzer is, mocht de bezorging noodgedwongen moeten stoppen, op de website te lezen. 
Zorg goed voor jezelf en blijf, ook na deze crisis, omzien naar elkaar.  

 

 De 
SENIORENWIJZER            
 

http://www.kbo-aarle-rixtel.nl/
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Jaarvergadering woensdag 4 maart 2020 

(Ria Bekkers) 

Woensdag 4 maart hield de KBO haar jaarvergadering in De Dreef. Er waren 67 leden aanwezig en 56 

leden hadden zich afgemeld. 

Na de opening door de voorzitter werd 1 minuut stilte in acht genomen voor de 20 overleden leden 
van onze vereniging. De notulen van de jaarvergadering van 3 april 2019 werden door iedereen 
goedgekeurd. 
 
De secretaris memoreerde de vele activiteiten die onze vereniging in het afgelopen jaar heeft 
georganiseerd. 
 
Hierna gaf onze penningmeester een uiteenzetting wat betreft de financiën van onze vereniging 
gevolgd door een verslag van de kascommissie door Peter Hoeben.  
Als reservelid van de kascommissie stelde Paula Mager zich beschikbaar.  
 
Voor onze club is de Rabo Clubkasactie heel belangrijk om extra inkomsten te genereren.  
Als je een rekening hebt bij de Rabobank ben je nog niet automatisch lid van de Rabobank. Je moet je 
hiervoor gratis aanmelden. 

Als je dit als echtpaar afzonderlijk doet krijg je 2 kaarten met verschillende codes, waardoor je 10 
stemmen krijgt om over de verschillende verenigingen te verdelen. 

Er hadden zich geen kandidaten aangemeld voor een bestuursfunctie, zodat het bestuur in zijn 
huidige vorm gehandhaafd blijft. 

Tijdens de rondvraag kwam de opmerking van ondergetekende dat zij het jammer vond dat de 
themamiddag dementievriendelijk niet door was gegaan.  
Dit kwam door het geringe aantal aanmeldingen. Bekeken wordt of zoiets gezamenlijk met de andere 
KBO’s geregeld kan worden.  
Ook stelde zij voor om een keer in combinatie met een activiteit een expositie te houden van alle 
werken die onze creatieve leden hebben gemaakt. 
Joop Seijkens vroeg of de rouwkaarten misschien in het vervolg als PDF bestand op de site komen 
staan, wat duidelijker is. 

Na afsluiting door de voorzitter kwam er snel een einde aan deze vruchtbare vergadering welke werd 
afgesloten met een drankje en de mensen nog gezellig even met elkaar een praatje konden maken 
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Aangifte inkomstenbelasting 2019 

(Het bestuur) 
 
Voor hulp bij de verzorging van uw aangifte inkomstenbelasting kunt u contact opnemen 
met onze Belastinginvuller Henk van Zundert. 
Henk is via KBO-Brabant geregistreerd als belastinginvuller. 
Hij is telefonisch bereikbaar onder nummer 0654310278. Email: henkvzun@gmail.com. 
De te verstrekken gegevens kunnen telefonisch afgestemd worden met hem. 
Mocht het door de Corona perikelen niet lukken om de aangifte voor 1 mei in te dienen dan is op een 
eenvoudige manier uitstel te krijgen tot 1 september 2020. Hij kan u hierbij van dienst zijn. 

 

Nieuws optreden ’t Akkoordje  

(Evenementencommissie) 

Helaas kan het optreden van de Helmondse Liederentafel het Akkoordje geen doorgang vinden i.v.m. 

de coronacrises. We hebben inmiddels van een aantal mensen een enveloppe met aanmelding en 

bijdrage ontvangen. Deze hebben we voor zover mogelijk geretourneerd. Heel jammer, maar we 

hebben met de organisatie van ’t Akkoordje afgesproken dat we zeker een nieuw optreden gaan 

plannen zodra dat mogelijk is. 

Zij zijn enthousiast en wij ook………  

 

Nieuws Busreis Scheveningen 

(Jacobine Wouters, Bea v.d. Berk) 

Voor wat betreft de dagreis naar Scheveningen , op woensdag 10 juni , kunnen we melden dat we nu 
geen actie ondernemen. We blijven in contact met busonderneming Bergerhof over eventueel te 
ondernemen stappen indien deze reis niet door kan gaan.  

De reeds ingeleverde enveloppen en de overgemaakte bedragen zullen we zorgvuldig bewaren. Het 
duurt nog een aantal maanden………  
 

Extra bericht van de werkgroep excursie 

Vanaf heden bestaat er alleen de mogelijkheid om u persoonlijk op te geven voor de excursie op de 
dag en tijd die aangegeven staat in De Seniorenwijzer. Mocht u zelf verhinderd zijn, om welke reden 
dan ook, vragen wij u vriendelijk om dan iemand in te schakelen om dat voor u te doen, en ook direct 
het bedrag te voldoen zoals aangegeven. 
Aanmelding is altijd op maandagmorgen tussen 10.30 en 11.30 uur in het gebouw van de Scouting. 
Als het aantal deelnemers te groot is zal er een loting plaatsvinden en diegene die afvallen zullen het 
inschrijfgeld natuurlijk terugkrijgen.  
Bij inschrijving gaat de poort pas om 10.30 uur open en vertrekken de excursies altijd vanaf de 
pastorie. 

De werkgroep excursies, 
Els Gijsbers, Carla Hagelaar, Theo de Jong, Tonnie Gijsbers 

mailto:henkvzun@gmail.com
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Oplossing eerste fotoprijsvraag “Waar is dit?” 
 
In de vorige Seniorenwijzer heb wij aangekondigd een wedstrijd uit te schrijven, waaraan u kunt 
deelnemen door het raden van een plekje in Aarle-Rixtel waarvan de foto op onze website,  
www.kbo-aarle-rixtel.nl,  werd gepubliceerd. 

 

 

 

Deze foto stond in de maand maart on-line en in totaal ontvingen wij negen oplossingen, die allemaal 
goed waren. Iedereen die meedeed herkende de foto die werd gemaakt: de deur van de kapel aan de 
Bosscheweg. Iedereen dus goed bekend in eigen dorp!  

Uit deze goede oplossingen hebben wij een winnaar getrokken en dat is: Mevrouw Serva Migchels. De 
prijs, een waardebon van € 10,-- van één van onze plaatselijke middenstanders, wordt binnenkort bij 
Serva thuisbezorgd. 

Het aantal oplossingen dat werd ingestuurd was helaas nog niet erg groot, maar wij verwachten bij de 
volgende foto, die begin april op de website wordt gepubliceerd, zeker dat meer mensen nieuwsgierig 
worden en een kijkje gaan nemen. 
Niet alleen de betreffende foto is een bezoekje aan onze website waard, ook de website zelf geeft u 
alle actuele informatie over onze vereniging. 
Ga dus snel weer kijken, stuur uw oplossing vóór 21 april in en misschien bent u de volgende winnaar! 
 

Bedevaart naar Handel 

 
De geplande bedevaart naar handel gaat vanwege het stoppen van alle activiteiten tot 1 juni, niet 

door 

Bezorgen van de Ons en de seniorenwijzer 
 
Het is onzeker of het maandblad de Ons en de seniorenwijzer in de nabije toekomst kunnen 
verschijnen en bezorgd kunnen worden, maar via de website www.kbo-aarle-rixtel.nl kunt u altijd op 
de hoogte blijven. 

 

 

http://www.kbo-aarle-rixtel.nl/
http://www.kbo-aarle-rixtel.nl/
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Hulp nodig of hulp aanbieden? Neem contact op met de 
Dorpsondersteuner! 
 
Hoewel onze spreekuren, bijeenkomsten en activiteiten niet doorgaan, zijn we aan het werk en 
bereikbaar. Inwoners die (praktische) hulp nodig hebben in deze periode en het niet binnen het eigen 
netwerk kunnen oplossen mogen contact opnemen met de dorpsondersteuner van de betreffende 
kern.  
De dorpsondersteuner helpt u verder in het zoeken naar passende hulp en ondersteuning.  
Ook als u zelf iets kunt betekenen voor een ander dan horen wij dit graag. 
 
Aarle-Rixtel: Nicky van de Ven, 06 55 37 00 99 / nvdven@vierbinden.nl 
Beek en Donk: Suzan de Koning, 06 19 50 21 92 / sdkoning@vierbinden.nl 
Lieshout: Julia Dabekaussen, 06 11 51 81 94 / jdabekaussen@vierbinden.nl 
Mariahout: Nathalie Ansems-Kortboyer, 06 48 53 28 93 / nkortboyer@vierbinden.nl 
 
Hoe kun je helpen? 
 
Je kunt je op allerlei manieren inzetten voor een ander; 
 

 Kijk of er in je straat mensen zijn die nu wat hulp kunnen gebruiken bij bijvoorbeeld 
boodschappen doen, koken of medicijnen ophalen. Vraag of ze hulp kunnen gebruiken. 

 Vermijd hierbij zoveel mogelijk fysiek contact. 

 Stuur een berichtje of bel naar iemand die nu thuis zit en zich misschien wat eenzaam voelt 

 Biedt je hulp aan op de Facebook-pagina Coronahulp Laarbeek 

 Kijk op www.laarbeekvoorelkaar.nl welke verenigingen en personen je kunt helpen 

 Word belmaatje bij Omroep Kontakt; houd mensen die zich in deze periode eenzaam voelen 
telefonisch gezelschap 

 Neem contact op met een van onze dorpsondersteuners. Zij denken graag met je mee over 
de mogelijkheden in jouw kern of wijk. 

 
Voor algemene vragen is het kantoor van ViERBINDEN telefonisch bereikbaar van maandag t/m 
vrijdag tussen 9:00 en 12:30 uur via 0492 328 800. 
Ook is de Vrijwillige Hulpdienst op maandag, woensdag en vrijdag tussen 9:00 en 10:30 uur 
bereikbaar via 0492 – 464289. 
 
Laten we er samen het beste van maken. Zorg goed voor jezelf en voor je naasten. 

 

about:blank
http://www.laarbeekvoorelkaar.nl/
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WhatsApp, telefoon en videobellen   

 

  

Komt u tijdelijk niet meer in contact met de (klein)kinderen? Er is een oplossing om ze toch te 

kunnen zien: videobellen via WhatsApp!  

WhatsApp heeft sinds enige tijd een belfunctie die behalve bellen ook de mogelijkheid biedt 

om videogesprekken te voeren. Deze functie is te vergelijken met bijvoorbeeld FaceTime en 

Skype.   

Dit zijn telefoongesprekken die via het internet verbinding maken.  

U betaalt geen extra kosten voor het bellen maar verbruikt wel data, behalve op Wifi.  

U kunt uiteraard ook bellen over een mobiel netwerk.  

Dit gaat dan van uw databundel af. Wel kost het veel minder dan bij de andere diensten: het 

gemiddelde ligt op 250 KB per minuut.    

Zo werkt het   

Kies de persoon die je wilt bellen. Open een gesprek in WhatsApp. Tik bovenin op de telefoon 

om te bellen. Tik op de camera om het videobellen te starten. Direct wordt het 

telefoongesprek gestart en zal WhatsApp een verbinding tot stand brengen.   

Bellen via groepen   

Niet alleen kunt u individuen bellen, ook kunt u groepsgesprekken op een soortgelijke manier 

starten.  Tik bovenin een groepsgesprek op de telefoonhoorn met plus-knop en vink de 

personen aan met wie u wilt bellen. Kies vervolgens voor een audio- of videogesprek 

 

Ledenadministratie 

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

Niecky van den Berkmortel-van Hoof, telefoon: 0637471685 

Mailadres: nieckyvdb@gmail.com. 

De contributie voor 2020 bedraagt € 21,50 

 

Voor nieuwe leden na 1 juli is de contributie € 10,75. Opzegging lidmaatschap: schriftelijk vóór 1 

december 2020. 

Inleveren van kopij voor seniorenwijzer van mei voor 25 april 
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Voorlopig programma 2020 ”overige activiteiten” 
 
In verband met het coronavirus zijn alle activiteiten tot 1 juni stilgelegd. 

 

Ledenmutaties van 16 februari t/m 15 maart 

Nieuw gast lid 
Mevr. I. van de Westelaken   Helmond 

Overleden leden 
dhr. J. Damen     Aarle-Rixtel 
dhr. P. Scheepers    Aarle-Rixtel 
dhr. P.v.d. Heuvel    Aarle-Rixtel 

 
 
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. 
- Belastinginvulservice: Henk van Zundert, Blauwe Schutplein 7, 0492-383448 henkvzub@gmail.com 
 
 
 
 
 
 

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
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Vaste activiteiten  (Welke vooralsnog geen doorgang vinden) 

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 
Gymnastiek 13.30 De Dreef Tonnie Verleisdonk 

 
382073 
 

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 13.30 De Dreef  Franca Moors 06-20157113 
 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  Nellie Schepers  382528 
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 
Computerhulp alleen op afspraak Rinus Nooijen 386116 

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


