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Informatieblad van de Seniorenvereniging KBO Aarle-Rixtel juli 2020  
‘’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’””””””” 
Corona en de stand van zaken 

(Ton Schepers, voorzitter) 

 
Heel voorzichtig en stapsgewijs mogen we er weer aan denken: de weg terug. 
Vanaf 1 juni 2020 mogen KBO-Afdelingen weer voorzichtig activiteiten oppakken.  
Dat lijkt goed nieuws! Maar omdat wij de 1,5-meter afstand in acht moeten nemen, is dat nog niet zo 
simpel en kunnen we ons nog niet rijk rekenen.  
Toen we het bericht binnen kregen zijn we als bestuur voor het eerst weer live bij elkaar gekomen.  
Op gepaste afstand dat wel. Voor die tijd hielden we ons aan het advies ‘blijf zoveel mogelijk thuis’ en 
‘vermijd contacten’. We onderhielden als bestuur de nodige contacten via de mail en de telefoon.  
Van KBO Brabant ontvingen we begin juni een lijst waarop de vanaf 1 juni geldende algemene 
maatregelen werden vermeld, aangevuld met de consequenties die de maatregelen hebben op de 
diverse door KBO’s georganiseerde activiteiten. Denk hierbij aan het kaarten, wandelen, fietsen, 
schilderen, beeldhouwen etc.    
Deze lijst stuurden we met een toelichting ter informatie door naar onze activiteitenbegeleiders ook 
wel kartrekkers genoemd. Omdat we er voorlopig rekening mee moeten houden dat het virus nog 
langer onder ons blijft is er op basis van de adviezen en ondanks de versoepelingen voor ons nog niet 
veel mogelijk.   
Bovendien hebben we er ook nog mee te maken dat we op basis van gemeentelijke regelgeving het 
scoutinggebouw nog niet mochten gebruiken.   
De leiding van de scouting heeft inmiddels toestemming gevraagd en gekregen zodat een beperkt 
gebruik mogelijk is.  
Het beeldhouwen (buitenactiviteit) en het schilderen (grote ruimte) kan daarmee weer van start. 
Uiteraard moet rekening gehouden worden met de richtlijnen van het RIVM en de regels van de 
scouting.   
De keukenfaciliteiten mogen bijvoorbeeld niet worden gebruikt en ook voor het toiletgebruik zijn 
regels opgesteld.   
De kartrekkers zijn er verantwoordelijk voor dat de richtlijnen worden nageleefd.   
Als bestuur denken we de komende tijd samen met de kartrekkers na over het opstarten van andere 
activiteiten.   
Daarbij moeten we ons steeds de vraag stellen, hoe houden we de activiteit 1.5. meter proof.   
Als lid moet u wel zo veilig als mogelijk kunnen deelnemen.  
Een aantal van onze bezorgers heeft te kennen gegeven deze Seniorenwijzer te willen bezorgen bij 
onze leden waarvan wij niet beschikken over een mailadres.   

 

 De 
SENIORENWIJZER            
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Degenen waarvan wij wel een mailadres hebben krijgen de Seniorenwijzer zoals in het coronatijdperk 
gebruikelijk per mail met een verwijzing naar de zeker in deze tijd zo belangrijke website.   
Het blad ONS brengt KBO Brabant in juli niet uit.   
We vertrouwen erop dat met dank aan onze bezorgers zowel de Seniorenwijzer als het blad ONS in 
augustus weer op de normale manier kan worden bezorgd.   
 
Tot die tijd blijf gezond en zorg voor elkaar…. 
 

Vertraging bij CBR vanwege corona 

Ook bij de keuringen voor het verlengen van het rijbewijs ontstaan vertragingen vanwege corona. 

Artsen keuren momenteel niet of heel weinig. Senioren die vanwege de corona-crisis niet naar de 

keuringsarts of specialist kunnen, en daarmee niet op tijd hun keuringsrapport kunnen versturen naar 

het CBR, kunnen contact opnemen met de klantenservice van het CBR.  

Zij kunnen ook KBO-Brabant bellen (073 – 64 44 066). Op 15 april heeft minister Van Nieuwenhuizen 

Wijbenga van Infrastructuur en Waterstaat een brief gestuurd aan de Tweede Kamer.  

Op 17 april heeft de minister bericht over een tijdelijke oplossing voor bepaalde groepen. 

Mensen waarvan het rijbewijs korter dan 5 jaar geldig is, bijvoorbeeld één jaar of drie jaar, kunnen 

geen gebruik maken van deze maatregel. 

Op 26 maart heeft KBO-Brabant in een brief aan de minister kenbaar gemaakt met welke problemen 

senioren te kampen hebben als gevolg van Corona bij het verlengen van hun rijbewijs. 

Op 20 april heeft de minister op deze brief geantwoord dat zij zich ervan bewust is dat medische 

keuringen in het kader van het rijbewijs momenteel niet langer worden uitgevoerd. 

Met het CBR samen wordt gekeken naar hoe dit probleem op korte termijn kan worden opgelost, 

zodat onder meer 75-plussers die dit betreft geholpen kunnen worden. 

Zodra helder is welke maatregel hiertoe genomen wordt, zal dit worden gecommuniceerd door zowel 

de Rijksoverheid als het CBR. 

Neem vooral contact op met KBO-Brabant als u vastloopt hierin! 

Testen op Corona 

Zo maakt u een testafspraak 

Testen, testen, testen. Het adagium werd op maandag 1 juni werkelijkheid.  
Vanaf 1 juni kan iedereen met milde klachten zich (gratis) laten testen op het coronavirus bij een GGD 
in de buurt. Bel 0800-1202.  
 

Nog geen lange en korte wandelingen en niet fietsen in groepsverband 

(Ton Schepers, voorzitter) 

 

Ondanks dat de maatregelen rond het coronavirus per 1 juli zijn versoepeld worden de activiteiten 

wandelen en fietsen voorlopig nog niet opgestart. De maatregelen die genomen moeten worden 

voor, na en tijdens de activiteiten zijn van dien aard dat deze nagenoeg onmogelijk op verantwoorde 

wijze na te leven en te handhaven zijn. Daarom hebben wij als bestuur in overleg met de begeleiders 

van het wandelen en fietsen besloten tot nader orde deze activiteiten niet op de kalender te plaatsen.   
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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 17, 0492-383448 henkvzun@gmail.com 
 

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. 

Wij wensen u en de uwen, ondanks de beperkingen, een fijne vakantie toe 

 

Let OP !!!!!! Inleveren van kopij voor seniorenwijzer van augustus voor 20 juli 
  

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
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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 
 

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, laptop en telefoon.e-mail:kbolokaal1@gmail.com 


