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Informatieblad van de Seniorenvereniging KBO Aarle-Rixtel februari 2021 
“”””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””” 
Kerstpuzzel 
(Het bestuur) 
 
De oplossing van de kerstpuzzel was nachtvorstje. Na loting onder de goede inzenders zijn de 
winnaars Joke Hoeben, Rinus Nooijen en Rita Smits. Proficiat. 
 

Hartjes voor Laarbeek 
(Marja Engelen en Annet van Haperen) 

Wat is de coronatijd toch een lange en nare periode. Gelukkig 

ontstaan er, juist in zo’n tijd, ook leuke en creatieve ideeën.  

Een voorbeeld daarvan is de actie, bedacht door een mevrouw in 

Utrecht en overgenomen door twee dames in Asten, waarmee we ook 

in Laarbeek starten.  

Omdat het over een aantal weken Valentijnsdag is, noemen we de 

actie ‘Hartjes voor Laarbeek’.  

Inmiddels zijn diverse mensen in onze omgeving aan het haken 

geslagen. Zij gaan hartjes haken, die overal in Laarbeek aan bankjes, 

lantaarnpalen e.d. komen hangen.  

Mensen mogen de hartjes, die ze tijdens een wandeling tegenkomen, mee naar huis nemen.  

Aan de hartjes hangt de vraag of de vinder een van de twee gevonden hartjes, samen met een 

kaartje, wil doorgeven aan iemand die dat in deze lastige tijd nodig heeft.  

Als ‘hart onder de riem’ of gewoon voor de gezelligheid. Vindt u het leuk om een hartje en kaartje te 

ontvangen van een Laarbeker? Of kent u iemand waarvan u denkt dat die dit nodig heeft of leuk 

vindt? Meld dit dan via een privébericht op de facebookpagina ‘Hartjes voor Laarbeek’ of via het 

mailadres hartjesvoorlaarbeek@gmail.com.  

En verder zijn we op zoek naar mensen die ons mee willen helpen met ‘Hartjes voor Laarbeek’ door 

het haken van hartjes of het verspreiden ervan in Laarbeek.  

Interesse om mee te helpen? Ook dat kun je melden via facebook of hartjesvoorlaarbeek@gmail.com.  

Een HARTelijke groet.  

 

 De 
SENIORENWIJZER            
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Oplichters in de periode van vaccinatie tegen corona 
(KBO Brabant) 
 

Wij willen graag een ernstige vorm van oplichting bij u onder de aandacht brengen. 
Met name senioren worden hierbij benaderd door oplichters. Het gaat over een nepafspraak voor het 
coronavaccin.  
Wellicht heeft u het al in een van de regionale kranten gelezen. In de editie van 20 januari van het 
Eindhovens Dagblad is een interview met KBO-Brabant opgenomen. 
 
Waar gaat het om? 
De daders doen zich (bijvoorbeeld) voor als ‘Team Thuiszorg’ of ‘GGD’.  
Of het is zogenaamd een gezamenlijke actie van huisartsen, Thuiszorg en GGD.  
Mensen worden gebeld om een (nep-)afspraak te maken voor vaccinatie tegen corona. Er wordt geld 
voor gevraagd.  
De daders hebben op elke vraag een antwoord paraat.  
Ze beweren bijvoorbeeld dat het slachtoffer nog een brief ontvangt, maar er moet nu wel alvast 
betaald worden via een digitaal betaalverzoek.  
Er wordt beweerd dat de verzekering het terugbetaalt.  
Trap er niet in, want het zijn allemaal leugens om mensen geld afhandig te maken. 
 
De coronatest en het vaccin zijn altijd gratis! 
Hoe het echt werkt: 
De GGD’s vragen nooit geld voor coronatesten of vaccinaties.  
Zodra u aan de beurt bent voor het coronavaccin ontvangt u een brief van de GGD. 
In die brief staat een telefoonnummer, u belt zelf naar de GGD om een afspraak te maken. 
 
Vertrouw altijd op uw ‘niet pluis gevoel’ 
Waar kunt u terecht?  
KBO-Brabant wil u natuurlijk altijd te woord staan maar soms moet er snel gehandeld worden. 
Maak geen geld over, hang op en meld het allereerst bij de politie.  

Heeft u wel geld aan oplichters overgemaakt, bel direct uw bank. Soms kunnen zij het betaalverkeer 
nog stopzetten. Ook kunt u terecht bij de fraudehelpdesk: 088-7867372. 

Bij twijfel kunt u altijd de GGD bellen op nummer 0800-1351.  
Zij zijn dagelijks (ook in het weekend!) telefonisch bereikbaar van 8.00 tot 20.00 uur.  
 

Ledenmutaties van 15 december t/m 15 januari 
 
Opzeggingen 
Mevr. C. Schulte-Slaets   Aarle-Rixtel 
 

Nieuwe leden 

Mevr. A. Scheepers    Aarle-Rixtel 
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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 2021 bedraagt € 21,50 

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

december 2021. 

 

 

 

Inleveren van kopij voor seniorenwijzer van maart voor 14 februari 2021 
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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 Thea Faust 382463 
 

Biljarten 09.30 De Dreef Toon Relou 386133 
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 

 
Toon Relou 

 
386133 

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 


