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Informatieblad van de seniorenvereniging KBO Aarle-Rixtel augustus 2020
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Nationale Ouderendag Laarbeek 2020 gaat niet door
(Commissie Dag van de Ouderen)
Helaas heeft de commissie Dag van de Ouderen Laarbeek het besluit moeten nemen om de geplande
feestelijke bijeenkomst voor de Laarbeekse ouderen dit jaar niet door te laten gaan
De bijeenkomst zou gehouden worden op woensdag 7 oktober in De Dreef in Aarle-Rixtel.
Het coronavirus en het nog steeds ontbreken van een vaccin hiervoor maakt het risico, zeker voor
ouderen, te groot.
Daarbij, een leuk feestje zou het, allemaal krampachtig op anderhalve meter afstand van elkaar
blijvend, echt niet geworden zijn.
Zeker omdat er door die anderhalve meter regel ook nog maar een zeer beperkt aantal personen in
de zaal kan.
Jammer, maar het is niet anders, gezondheid is belangrijker.
De Dag van de Ouderen Laarbeek 2021 is nu gepland op woensdag 6 oktober 2021 en zal eveneens
plaats gaan vinden in De Dreef in Aarle -Rixtel.
Reserveert u die datum, het wordt een extra leuk feestje, voor 2021 én 2020 !

Fotowandeltocht(en) in september
(Activiteitencommissie)
Na een zeer lange tijd waarin we geen activiteiten konden organiseren, begint er langzaam weer wat
leven in de brouwerij te komen.
Dankzij de verruiming van de corona-regels zijn de schilder- en de beeldhouwgroep weer gestart met
hun bijeenkomsten en ook wij als bestuur hebben nagedacht wat voor mogelijkheden we hebben om
binnen de bestaande 1,5 meter regel iets voor onze leden te organiseren.
Het resultaat is dat wij een fotowandeltocht gaan organiseren.
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De wandeltocht is ongeveer 4 km lang en de start is bij onze Blokhut. We lopen in kleine groepjes en
het maximale aantal deelnemers op een middag is 30.
We hebben twee data hiervoor vastgelegd en wel dinsdag 1 en dinsdag 8 september. Mochten deze
twee data niet voldoende zijn voor het aantal aanmeldingen, dan kunnen we eventueel nog een
derde tocht organiseren.
U wordt om 13.30 uur in De Blokhut ontvangen met een lekker kopje koffie/thee met iets erbij en bij
terugkomst kunt u nog genieten van een drankje met wat lekkere hapjes.
Deelname aan deze middag is gratis.
U kunt zich per e-mail opgeven bij pgroenendaal@upcmail.nl; vergeet niet daarbij de datum te
vermelden waarop u mee wilt doen.
Ook kunt u het antwoordstrookje (blz. 4) ingevuld bezorgen bij:
Maria Hagelaar Het Klavier 4
Wilt u meedoen met deze fotowandeltocht dan kunt u zich opgeven op vóór 10 augustus a.s.

Busreis Den Haag / Scheveningen
(Jacobine Wouters / Bea van den Berk)
Aangezien wij in de wandelgangen gehoord hebben dat er nog wat onduidelijkheid is over onze
geplande busreis, herhalen wij nog even ons artikel in de Seniorenwijzer van mei 2020.
“Zoals jullie waarschijnlijk al verwacht hadden gaat onze geplande busreis op 10 juni a.s. naar Den
Haag / Scheveningen helaas niet door.
Gezien de onduidelijkheid van de termijn waarop we met alle Corono-maatregelen rekening dienen te
houden is 10 juni zeker niet mogelijk. We hadden in eerste instantie gedacht om te verschuiven naar
september, maar aangezien alle maatregelen lang zullen gaan lopen wordt ook september erg
onwaarschijnlijk.
Wij hebben dan ook besloten om aan degenen die hadden ingeschreven het geld terug te betalen.
Zodra er zich betere tijden voordoen, zullen wij een en ander zeker weer opstarten.
Wat in het vat zit, verzuurt niet.
Blijf gezond in deze roerige tijden en zorg goed voor jezelf en voor anderen!”
Het betaalde inschrijfgeld is inmiddels aan iedereen terugbetaald en hopelijk kunnen we het volgend
jaar wel van deze mooie busreis genieten.
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We mogen weer van start, maar……………
(Ton Schepers)
Regels waaraan we ons nog steeds aan moeten houden
Sinds 1 juli mag er weer meer in Nederland.
In ieder geval zien we weer mogelijkheden om deze Seniorenwijzer en het blad ONS bij u op de
deurmat laten belanden. Afgelopen maanden waren we aangewezen op mail en website om onze
communicatie met u te onderhouden.
Niet de meest ideale manier maar wel de manier waarmee we ervoor konden zorgen dat onze
bezorgers zich aan het advies ‘blijf thuis’ konden houden.
Ondanks een versoepeling van de maatregelen blijft het lastig om activiteiten weer op te starten.
Onderstaand een opsomming van de maatregelen waar we nog steeds rekening mee moeten houden.
Hierbij moeten we er tevens rekening mee houden dat in vakantie de Dreef is gesloten en er ook
beperkingen zijn in het scoutinggebouw.
Mochten er activiteitenbegeleiders zijn die, rekening houdende met onderstaande maatregelen en de
vakantieperiodes in de Dreef en Scoutinggebouw, weer van start willen gaan neem dan contact met
ons op.
Het bestuur wenst u een fijne vakantie en blijf gezond.
Voor u van huis vertrekt
Hebt u de afgelopen 24 uur klachten gehad zoals: hoesten, neusverkoudheid, koorts/verhoging,
benauwdheidsklachten? Of hebt u een huisgenoot met verhoging/benauwdheidsklachten? Blijf thuis!
Dan kunt u niemand besmetten.
Geen klachten? Dan bent u van harte welkom. Wast u vóór u van huis vertrekt goed uw handen met
water en zeep.
Vervoer
Voor taxi’s en personenbusjes geldt: een reservering en gezondheidscheck vooraf en een nietmedisch mondkapje zijn verplicht.
In de auto (en ander privévervoer) geldt: een mondkapje wordt geadviseerd wanneer meerdere
mensen, die niet tot hetzelfde huishouden behoren, in één auto reizen.
Bij binnenkomst
Waarschijnlijk vraagt uw Afdelingsbestuur u bij binnenkomst een formuliertje in te vullen, de
zogenaamde Gezondheidscheck. Hierop staat bij welke klachten u beter terug naar huis kunt gaan.
Ook vult u uw naam en adres in. Mocht er zich een corona-besmetting voordoen, dan kunt u snel
gewaarschuwd worden! De formuliertjes worden na drie weken vernietigd.
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Locatie, algemeen
Houd 1,5 meter afstand van elkaar, ook bij aanvang en na afloop.
Nies en hoest in uw elleboog.
Vaste zitplaatsen en beperkte doorstroom
We werken met vaste zitplaatsen tijdens zit-activiteiten (zoals schilderen) om de doorstroom te
beperken. Dus neem plaats en blijf dan ook zoveel mogelijk (op 1,5 meter afstand van elkaar) zitten.
Doorgeven en gebruik van materialen
Sinds 1 juli is het weer toegestaan om materialen door te geven. Denk aan kaarten, dart-pijltjes,
sjoelstenen etc. Reinig tussentijds regelmatig uw handen. De organisatie reinigt de materialen
regelmatig.
Toiletgebruik
Voor én na gebruik van het toilet handen wassen of ontsmetten.
Rol begeleiders
Tijdens de activiteit is de begeleider aanspreekpunt voor vragen over de regels en de naleving ervan.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Opgave fotowandeltocht
Naam
Aantal personen
Tel. Nr.
E-mailadres

:
:
:
:

meldt zich hierbij aan voor dinsdag 1 september / dinsdag 8 september 2020 (doorstrepen wat niet
van toepassing is).
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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.

Inleveren van kopij voor seniorenwijzer van september voor 17 augustus
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VASTE ACTIVITEITEN
Maandag

Vanaf

Locatie

Contactpersoon

Tel.nr.

Bridgen (ook in de zomer) 13.30
Blokhut
Jos de Vries
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

09.30
13.30
13.30
afspraak
09.30

Blokhut
Kapel
De Dreef
Blokhut
Blokhut

Toon Relou
Jan Janssen
Nelly Sanders
Huub Giesen
Huub Giesen

386133
381775
523391
381703
381703

09.30
13.30

De Dreef
Blokhut

Huub Giesen
Frans Verschuuren

381703
536919

Quilten
13.30
Even weken sept t/m april

De Dreef

Franca Moors

06-20157113

Dinsdag
Bridgecursus (okt/febr)
Fietsen (vanaf maart)
Yoga
KCK 1ᵉ dinsdag /mnd vlgs
Beeldhouwen (v.a.maart)

Woensdag
Biljarten
Prijskaarten
Niet in juli/aug

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

382412

Donderdag
09.00
Yoga
Wandelen (8km)
09.30
1ᵉ Donderdag v.d. maand

De Dreef
Kerkplein

Riet Biemans
Henk van Beek

382218
381851

Wandelen (16 km)

Kerkplein

Willem Hendriks
Pieter v. Doorn

382188
382210

Nellie Schepers
Mieke v. Dommelen

382528
382387

Huub Giesen
Anne v.d. Ven

381703
06-1181721

09.15

3ᵉ donderdag van de maand
Inloop/handwerken
09.30
De Dreef
Kienen
14.00
Blokhut
1ᵉ en 3ᵉ donderdag van de maand

Vrijdag
09.30
De Dreef
Biljarten
Schilderen/tekenen
09.30
De Dreef
Vrijdagmorgen in de even weken

Computerhulp alleen op
Rinus Nooijen
386116
afspraak
Hulp en advies voor pc, tablet, laptop en telefoon.e-mail:kbolokaal1@gmail.com
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