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Informatieblad van de Seniorenvereniging KBO Aarle-Rixtel november 2020 
‘’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’ 
Vrijwilliger(s) gevraagd 

(Bestuur) 

 
Heeft u nog een uurtje over per maand?  
Wij zoeken nog enkele vrijwilligers voor het maandelijks rondbrengen van het blad ONS met de 
seniorenwijzer. 
Heeft u belangstelling dan kunt u zich melden bij Piet van Doren 0492-382554. 
 

Blijf op de hoogte met “Ons actueel” 

Wist u dat u zich op de website van KBO Brabant kunt abonneren op “ONS actueel”, een nieuwsbrief 

die tweewekelijks digitaal verspreid wordt. Deze nieuwsbrief geeft informatie over interessante 

onderwerpen zoals veiligheid met betrekking tot pinnen, babbeltrucs enz en ook zijn er actuele 

filmpjes te bekijken over diverse onderwerpen. 

U kunt zich abonneren op deze ONS actueel, door naar de website van KBO Brabant te gaan,  

https://www.kbo-brabant.nl/. Op deze pagina scrolt u helemaal naar beneden en kiest onder 

“Aanmelden” voor “Nieuwsbrief Ons Actueel”. U komt dan in een scherm waarin u uw e-mailadres, 

naam en voornaam moet invullen en klikt daarna op “abonneren”.  

Een kleine moeite en vanaf dat moment krijgt u elke twee weken de betreffende informatie per 

email. 

Er staan altijd handige tips, weetjes en actuele zaken in, dus doen! 

 

“Korte” wandeling hervat op 1 oktober 2020 

(Een enthousiaste wandelaar) 

Door Corona-maatregelen zijn veel van onze activiteiten tijdelijk stopgezet of hebben slechts in zeer 

beperkte mate plaatsgevonden. 

Ook de korte wandeling heeft een aantal maanden stilgelegen, maar gelukkig konden de 

wandelschoenen weer uit de kast. 

Op donderdag 1 oktober verzamelden wij ons om 09.30 uur bij de Croyse Hoeve om onder leiding van 

Henk van Beek de omgeving van Broekeling, Overbrug, Strijp en Croy te verkennen. 

 

 De 
SENIORENWIJZER            
 

about:blank


2 
 

Een tiental wandelaars was weer graag van de partij en na een kort welkom van Henk en extra 

attentie voor de geldende corona-regels gingen we op pad.  

Een verrassende tocht door een prachtig gebied, vlakbij huis en voor velen gedeeltelijk onbekend. 

Meteen bij Antoniushoeve werden we aangenaam verrast door loslopende kippen in het veld, met 

een modern mobiel kippenverblijf. Deze stal wordt wekelijks naar een vers stuk gras-klaver verplaatst 

en tegelijkertijd wordt de water- en voervoorraad bijgevuld. Enkel het rapen van de eieren uit de 

legnesten en de controle van de kippen is een dagelijkse bezigheid.  

Ook werden we gewezen op de “doornappel”. Deze mooie plant wordt als onkruid beschouwd, maar 

ja, wat is onkruid. 

Een stukje verder dachten we bij een rijstveld te komen, maar 

Henk hielp ons uit onze droom en vertelde dat het hier gaat 

om lisdoddeteelt (de bekende “sigaren” die in de natuur 

groeien).  

Er is hier een heel veld onder water gezet om deze lisdodden 

te telen. 

Ze worden o.a. gebruikt voor isolatiemateriaal en 

bouwplaten.  

Verder wordt door deze teelt de grond uitgemijnd (onttrekken 

van fosfaat aan de bodem) en geschikt gemaakt voor natuur.  

Door prachtige velden, langs de pluktuin, langs de Goorloop, het was genieten in de natuur. 

Na een wandeling van ongeveer ruim 1,5 uur kwam Kasteel Croy weer in zicht en daarmee kwam er 

een einde aan deze mooie wandeling. 

Henk bedankt voor de begeleiding en hopelijk kunnen we op donderdag 5 november weer genieten 

van de volgende wandeling. 

 

Opnieuw Lezingenreeks Kunstgeschiedenis Lieshout 2020-2021, via ZOOM!!  

(KBO Lieshout) 

 

In goed overleg met mevr. Ine Pels is besloten om de Lezingenreeks voorlopig niet voort te zetten in 

het Dorpshuis. Om met 30-40 personen ruim 2 uur in een afgesloten ruimte bij elkaar te zitten leek 

ons voorlopig niet verantwoord. 

De 5de en laatste lezing van de vorige cyclus kon op 30 maart niet doorgaan 

vanwege de toen geldende Corona voorschriften.  

Het onderwerp van die avond was Edward Hopper (1882-1967), de Amerikaanse 

kunstschilder met typisch Amerikaanse thema’s in zijn werken. 

Op maandag 21 september heeft mevr. Ine Pels haar lezing gegeven via Zoom over 

het internet. Het was een groot succes: mensen waren blij elkaar weer eens te zien 

en te spreken en de lezing door Ine was als altijd zéér boeiend en rijk geïllustreerd 

met ruim 75 afbeeldingen van o.a. de werken van Hopper. 
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Uit een rondvraag bij de deelnemers op 21 september bleek de belangstelling voor een volgende 

lezingenreeks groot. 

Ine Pels zal haar Lezingenreeks 2020-2021 voorlopig blijven geven via Zoom op maandagavond van 

20.00 tot 22.00u.  

Het onderwerp van die lezingen is in overleg met de deelnemers van 2019-2020 als volgt gekozen: 

Maandag 12 oktober: Jan van Eyck, ma 16 november: Paul Gauguin, ma 11 januari ’21: Nefertite en 

Achnaton, ma 8 feb: Pieter Bruegel en ma 22 maart: Jan Steen. 

 

De kosten voor de hele reeks van 5 lezingen bedragen €35,00 als die via Zoom gaan, behalve voor 

echtparen. Zij kijken samen en voor hen is éénmaal de bijdrage van €35,00 oké, totdat we weer in het 

Dorpshuis de lezingen kunnen volgen.  

Iedereen met belangstelling voor deze boeiende en rijk geïllustreerde lezingen kan deelnemen, ook 

als u eerder niet meegedaan hebt.  

Het is moeilijk om uit te gaan van boeken en daarom wordt elke les het materiaal in de vorm van een 

uitgebreide handout aangeboden. De kosten zijn 3 € voor het drukwerk 2 € + 1 € voor de postzegel 

omdat het nu verstuurd wordt. Voor degenen die het digitaal willen ontvangen, is dat gratis.  

U ontvangt heldere instructie over hoe mee te doen aan Zoom. Voor meer informatie en voor een 

actuele flyer over de reeks 2020/2021kunt U contact opnemen met Ine Pels.  

Opgave voor deelname aan deze Lezingenreeks kan ook bij haar: 

Ine Pels 040-2442984 / 0644264189, email: i.pelsvandeven@gmail.com. 

Het IBAN nummer waarnaar u het geld kunt overmaken als u wilt deelnemen aan de nieuwe reeks is 

NL34RABO0128932619 tnv KBO-Lieshout ovv Kunst.  

040-2442984 of 06.442664189, e-mail i.pelsvandeven@gmail.com. 

De lezingen worden gehouden op de maandagavonden van 20.00-22.00 uur  per Zoom 

Heeft u interesse neem dan contact op met Ine Pels of met KBOLieshout 

 

Ledenmutaties van 16 september t/m 15 oktober 
Nieuwe leden 

Dhr. en mevr. J. Spijkers - v.d.Hurk   Aarle-Rixtel 

Opzegging 

Dhr. R. Biemans     Aarle-Rixtel 

mevr. M. Brouwers - Spierings   Aarle-Rixtel 

Overleden 

Dhr. F. Thijssen     Aarle-Rixtel 

Dhr. H. Vermaes     Aarle-Rixtel 
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Kruiswoordpuzzel 

 

Breng letters uit de puzzel over naar de hokjes met het corresponderende nummer. 

Horizontaal: 1 kampioen 6 fameus 12 gehoorzaal 13 boomvrucht 14 loofboom 16 bergweide 18 
achterkant v.d. hals 19 droog (van wijn) 21 langspeelplaat 22 tweewielig voertuig 24 mobiele 
eenheid 25 aanwijzend vnw. 26 uurwerk 27 vreemde munt 28 extra large 30 loofboom 31 
Romanum Imperium 33 luitenant 34 rang 37 sinds 40 ik 41 grote papegaai 42 middel 45 
gelijkspel 48 stoomschip 49 en dergelijke 50 en volgende 51 ter inzage 53 jockeypet 54 
schuifbout 56 aanhanger 57 hectare 58 iedereen 59 gouden tientje 60 vlaktemaat 62 glorie 
63 grappenmaker 65 afslagplaats bij golf 66 naar mens 68 motorrijtuig 70 dagdromer 71 
irriteren. 

Verticaal: 1 overvloed 2 drinkbakje 3 vandaag 4 op de wijze van 5 liefdegift 7 werklust 8 
vrouwenkleding 9 onderofficier 10 gravure 11 leerkracht 15 hechtlat 17 seinalfabet 18 
Europese taal 20 muggenlarve 23 buislamp 29 toverkunst 32 rij 35 bijbelse vrouw 36 
zangnoot 38 waterkering 39 ondersoort 42 Russische vorst 43 leerkracht 44 man van adel 
45 motief 46 linie 47 verdieping 48 werktuig 52 inwonend 55 namelijk 61 getal 62 tijdperk 64 
deel v.e. boek 65 insect 67 motorraces 69 overdreven. 
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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  december voor 15 november 
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VASTE ACTIVITEITEN 
I.v.m. corona zijn de meeste activiteiten gestopt. Voor informatie s.v.p. de betreffende contactpersoon bellen. 

Maandag 

 

Vanaf Locatie 
 

Contactpersoon Tel.nr. 
 

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 

 
Jacqueline Sterken 

 
06-31508953 

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 Blokhut Anne v.d. Ven 06-51181721 
 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 


