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De 
Seniorenwijzer 
 

 
 

Informatieblad seniorenvereniging KBO Aarle-Rixtel november 2021 

Mededeling 
Het kienen is verplaatst naar de huiskamer van 

Zonnetij. 

Hiermee is het dan ook geen activiteit meer van 

onze vereniging. 

Senioren Expo 
Van dinsdag 18 januari 2022 tot en met zondag 

23 januari vindt in het NH Conference Centre 

Koningshof in Veldhoven de 19e editie van de 

leukste beurs voor 50 plussers in Brabant plaats. 

Voor belangstellenden zijn er 20 kaarten 

beschikbaar, dus wie het eerst komt…. 

Deze kaarten kun je krijgen bij Niecky v.d. 

Berkmortel, tel. 06-37471685. 

 

Nieuws werkgroep excursies 

(Theo de Jong) 

Na een prachtige excursie in het Toon Kortooms 

museum in Deurne, blijven we nu iets dichter bij 

huis en gaan we op woensdag 24 november naar 

Bavaria in Lieshout. 

Iedereen kent de naam 

Bavaria maar weinig mensen 

weten wat er binnen de 

muren van deze brouwerij zich afspeelt. Nu krijg 

je de kans dit te zien en te beleven hoe het bier 

gebrouwen wordt en wat er moet gebeuren om 

dit bij de consument te krijgen. 

We beginnen met een brouwerij rijtoer, waarbij 

je gewapend met een proefglas diverse biertjes 

kunt ruiken en proeven. 

Opgave voor deze excursie is maandag 15 

november van 10.30 uur tot 11.30 uur in de 

blokhut van de scouting. 

Kosten € 16.00, gelieve met gepast geld te 

betalen. Poort gaat pas om 10.30 uur open. 

Vertrek woensdag 24 november met de fiets. 

Bij deze excursie is het aan te raden stevige 

schoenen te dragen in verband met gladde 

vloeren. 

De brouwerijtour is niet geschikt voor mensen die 

slecht ter been zijn, gezien de afstand die ook 

gelopen moet worden. 

Het terrein mag niet met rolstoelen betreden 

worden. 

Vertrek   

(Nicky v.d. Ven)  
Bij deze wil ik je graag informeren dat dit helaas 

mijn laatste werkweek bij LEVLaarbeek is. 

Na bijna 5 jaar met veel plezier o.a. als 

dorpsondersteuner in Aarle-Rixtel gewerkt te 

hebben begin ik in oktober aan mijn nieuwe 

uitdaging. 

Ik ga dan bij de gemeente Laarbeek werken als 

Trajectregisseur Inburgering & Participatie voor 

de Peelgemeenten. 

Er wordt achter de schermen nog hard gewerkt 

aan het vinden van iemand die mijn taken gaat 

overnemen. 

Mocht je in de tussentijd een vraag hebben, 

neem dan gerust contact op met mijn collega’s 

via 0492 328 800 

of  sociaalteamlaarbeek@levgroep.nl. 
Hartelijk  bedankt voor de fijne samenwerking en 

wie weet tot ziens in mijn nieuwe functie! 

Nicky v.d. Ven 

 
Herfstfoto’s: Ineke Groenendaal 

mailto:sociaalteamlaarbeek@levgroep.nl
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Excursie Toon Kortooms park 

Deurne. 

(Els Gijsbers) 

Op woensdag 29 september zijn we met 14 

personen op excursie gegaan naar het Toon 

Kortooms Park in Deurne. 

We werden gastvrij ontvangen in het restaurant 

met koffie en Gouden Turven koek. 

Dit is een kruidkoek die bij het Toon Kortooms 

park wordt gebakken. 

 

Daarna nam onze gids, Rien Crooymans, ons mee 

naar het museum, het voormalige huis van de 

Fam. Kortooms. 

Aan de hand van foto’s moesten we raden welke 

bekende Deurnenaren daar op stonden.  

Dat was niet zo eenvoudig maar dokter 

Wiegersma, Jules de Korte, Toon Kortooms en 

Monique Hendriks werden al snel herkend. 

Er werd een oude film vertoond zodat we konden 

zien hoe vroeger de turf werd gestoken.  

Wat hebben die mensen hard moeten werken 

voor 12 cent per dag voor 250 gestoken turven. 

Daarna nam onze gids ons mee naar een 

naastgelegen bosperceel waar in 2011 een 

Turfveldje is blootgelegd. De turf is tegenwoordig 

beschermd en dit is een van de weinige plekken 

in Nederland waar, als demonstratie, turf wordt 

gestoken. Na gedegen uitleg van onze gids liet hij 

zien hoe het vroeger in zijn werk ging. Het 

veenmosje waar het hoogveen (turf) door 

ontstaat groeit 1.1 mm per jaar. 

Op dit perceel staat ook een pers waarin 16 

turven tot een pakket werden samengebundeld 

en een echte plaggenhut waarin tijdens het 

turfsteek seizoen, dat liep van eind februari tot 

29 juni, Petrus  en Paulus, twee peelwerkers de 

nacht konden doorbrengen tijdens hun 

werkzaamheden in deze barre tijd. 

 

 

 

 

 

Als laatste deel van de excursie gingen we naar 

het verzamelpunt waar de gestoken turven per 

trein werden afgevoerd. 

 

Ter afsluiting van deze zeer geslaagde excursie, 

welke door onze gids Rien Crooymans op een 

zeer deskundige en humorvolle wijze werd geleid, 

kregen we een Peels kruidenbittertje 

aangeboden, wat ons allen heel goed smaakte, er 

werden zelfs likeurtjes mee naar huis genomen. 

Seniorenraad zoekt secretaris 
(Ton Schepers) 

Vanwege het vertrek van de huidige secretaris is 

de Seniorenraad op zoek naar een secretaris.  

Er wordt zes keer per jaar vergaderd. Voor die 

vergadering wordt door de secretaris in overleg 

met de voorzitter een agenda opgemaakt en 

verstuurd. 

Agendapunten worden via de mail opgevraagd bij 

de Seniorenverenigingen van Aarle-Rixtel, Beek 

en Donk, Lieshout en Mariahout. 

De vergaderingen worden gehouden in De Dreef 

in Aarle-Rixtel, op een dinsdagmiddag om 14.00 

uur en duren tot ongeveer 16.00 uur. 

De secretaris notuleert de vergaderingen, werkt 

de notulen uit en verstuurt deze per mail naar de 

vier afdelingen.  

De vergaderingen worden in onderling overleg 

gepland.  

Voor informatie: Ton Schepers (382388)  

 



3 
 

Uit het boek van Jan van Dalen  

Enkele jongens kregen ook Franse les.  
Door een misverstand was ik daar niet bij.  
Na een tiental lessen kwam ik alsnog in 
aanmerking. 
Een van de gevorderden, Willy van de Moosdijk, 
zou mij bijspijkeren over de voorbije lessen. Na 
tien minuten vonden we het wel genoeg. Toen 
we na een paar dagen een dictee kregen over een 
stof die ik niet eerder gezien had, maakte ik in 
alle zinnen dezelfde fout. Resultaat een vette nul. 
Nooit eerder gehad, maar ja, kan gebeuren. Een 
paar dagen later vroeg de broeder plotseling wat 
mijn ouders ervan gezegd hadden. Nou liet ik 
thuis nooit iets zien, dus een nul al helemaal niet. 
Maar ik zei moedig dat ze erg boos waren en dat 
ik het opnieuw moest maken. Toen hij vroeg of ik 
dat ook gedaan had, kon ik niet meer terug en zei 
noodgedwongen: “Jazeker, het ligt thuis op mijn 
nachtkastje.” Ik zag de twijfel in zijn ogen 
opkomen en daarom stond ik half op uit de bank 
en zei: “Ik woon vlakbij, zal ik het even halen?” 
Hij leek helemaal niet overtuigd, maar hij drong 
gelukkig niet aan. Hij kon ook niet weten dat wij 
thuis helemaal geen nachtkastjes hadden. 

 

Het boek is te koop bij 

Boekhandel de 

Ganzeveer of bij Jan tel. 

06-27141464 

 

 

 

 

KBO korte wandeling 07 oktober 
(Ton Everaets) 

Vlak voor half tien met elf KBO leden op het 

kerkplein klaar voor de wandeling onder 

deskundige leiding van Henk  

Alleen waar was Henk van Beek?, nou om stipt 1 

minuut voor half tien kwam hij aan gekuierd en 

konden we  vol goede moed aan een, volgens 

Henk ivm de natte  voorafgaande dagen, 

aangepaste wandeling beginnen. 

Via de Heindert en de Molenstraat richting IVN 

en mochten we genieten van een prachtig 

wandelpad door het IVN gebied en stilstaan bij 

het in aanleg zijnde nieuwe bos. Henk legt uit dat 

iedere Aarlenaar hier zelf een boom kan (laten) 

planten (kosten ca. € 150,00) ook jaarlijks kan 

bijdragen aan het onderhoud en beheer van de 

boom en hetbos. Een prachtig initiatief en er is al 

redelijk belangstelling. Je mag zelfs nog soort en 

type boom uitkiezen. Henk heeft gekozen voor 

een populier omdat hier in onze regio best wel 

gebrek is aan deze mooie statige mastodonten. 

Verder via mooie paden en langs kleine vennetjes 

uitkomend bij een groen terrein richting Beekse 

brug. (eerst een slootje oversteken waar gelukkig 

een rooster over lag). 

Het kanaal oversteken en bij het uitvaartcentrum 

van De Groof links de velden in richting een 

modderig en mistig gebied. Uitkijkend over de 

velden waar paardjes grazen in de mist voel je je 

dicht bij de natuur en geeft de rustige omgeving 

een ontspannen gevoel.  

Waar nodig en interessant geeft Henk deskundig 

uitleg over natuur en omgeving. 

Uiteindelijk komen we via mooie wandelpaden 

(goede schoenen zijn gezien de modder wel 

noodzakelijk) uit bij koffiehuis De Goeikamer, 

helaas konden gastheer en gastvrouw (die nog 

even kwam aanlopen met pasgeboren baby) zo,n 

grote groep, onaangekondigd, niet ontvangen 

omdat een groep wielrenners verwacht werd. 

Verder lopend via een ander 

wandelpad richting de 

waterzuivering van Bavaria 

zagen we onderweg nog een 

populier met enkele grote 

boomzwammen ( grote 

paddenstoelen) waar Henk  

uitleg bij gaf. 

Langs het kanaal lopend staken we rechts via de 

Laarbrug (een oude Baileybrug) het kanaal over 

en vervolgden we via een landelijke route die 

uitkwam bij onze groenteman Frans van de 

Heuvel. 

Vandaar richting kerk waar de groep weer ieder 

zijns weg naar huis vervolgde. 

We bedanken Henk voor de mooie en leuke 

wandeling, we hebben weer echt genoten. 

 

https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fmandrillapp.com%2Ftrack%2Fclick%2F31013829%2Fwww.boekscout.nl%3Fp%3DeyJzIjoiMzFCOUNvSkpIeUhXSkJMTjhTakJYem9NTFFjIiwidiI6MSwicCI6IntcInVcIjozMTAxMzgyOSxcInZcIjoxLFwidXJsXCI6XCJodHRwczpcXFwvXFxcL3d3dy5ib2Vrc2NvdXQubmxcXFwvc2hvcDJcXFwvYm9lay5waHA_YmlkPTExOTQzJnV0bV9zb3VyY2U9UHJvbW90aWVtYWlsaW5nJnV0bV9tZWRpdW09ZW1haWwmdXRtX2NhbXBhaWduPTExOTQzJnV0bV9jb250ZW50PUFmYmVlbGRpbmdcIixcImlkXCI6XCIxMDZjZTA5MjZlNDA0OWZiOTdmNGM3ZjVkMTc4OGVmN1wiLFwidXJsX2lkc1wiOltcIjlmN2I5OTMwMjgxMmM3MmYzYTY2ZGRjZmZiZWQ5MTAyMDQ2OGIwMDJcIl19In0&data=04%7C01%7C%7C3e2e65b3e48e4e4c26ab08d98012485a%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637681638273109348%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=PLAONz31ugXtsvQTD11HhaCrkoQ3D%2FFlBlAzTJLnGuQ%3D&reserved=0
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Excursieverslag van de KCK 
(Toos Verhoeven) 

Op dinsdag 5 oktober hebben we met 19 mensen 

het Krona museum in Uden bezocht. Dit is in een 

deel van een klooster gevestigd. De schilderijen 

van Marc Chagall waren er te bewonderen. 

Chagall leefde van1887 tot 1985. Een geboren 

Wit Rus, maar hij heeft over de hele wereld 

gewoond en gewerkt. 

Zijn schilderijen vertellen een verhaal. Zo zijn er 

altijd wel mensen, dieren en muziekinstrumenten 

te ontdekken in zijn werken.  

 

 

In zijn Franse periode zie je vaak een deel van de 

Eiffeltoren.  

Ook beeld hij op een  prachtige manier de 

verschillende godsdiensten uit. 

Het echte drieluik van Joris Sampson is ook in dit 

museum te zien.  

Nog altijd eigendom van Aarle-Rixtel en een kopij 

is in de Mariakapel aan de Bosscheweg te zien. 

Het was een geweldige dag.  

 

 

 

 

Baltsgedrag 
(Piet van Wetten)  

Toen wij in het voorjaar van 2019 verhuisden van 

Koudemaas naar Zonnetij, had ik in de week 

daarvoor een mooie kooi gesloopt; een 

zelfgemaakte kooi met zadeldak, 3 gekoppelde 

verdiepingen, watervoorziening en op “begane 

grond” en eerste verdieping een heus “balkon”. 

Er hadden enkele jaren witte duiven gewoond: 

een eerste koppeltje, dat ik gekregen had van 

Peer Wich. Toen ik de jonge duifjes ging ophalen 

vroeg ik aan Peer hoe het zou gaan met de 

voortplanting: hoe kun je zien wat een vrouwtje 

is en wat een mannetje? Peer keek me lachend 

aan: ”Piet, dat komt goed!” 

Toen ik zei dat ik geen hoogte kon krijgen hoe dat 

in de duivenwereld geregeld was, zei Peer: “Witte 

gai dan nie dettur veul homo’s zin bai de deuve?” 

Achteraf denk ik dat hij hier een belangrijk 

onderwerp aanhaalde, maar zijn bedoelingen niet 

geheel correct tot uitdrukking bracht. 

Slakken in Frankrijk. 

Ongeveer 40 jaren 

geleden reden Els 

en ik tijdens een 

vakantie door 

Frankrijk, in de 

Bourgogne en 

zagen plots een 

plaat aan de weg 

staan: “Musée d’Esgargots”. De eigenaren bleken 

ook een slakkenvermeerderingsbedrijf te runnen. 

Toen we door de tuin liepen die leidde naar de 

entree zagen we een dame en een heer die kleine 

werkzaamheden uitvoerden in hun tuin: zij wezen 

vriendelijk op een bordje met de tekst “Fermé” 

(gesloten). Ik reageerde “zeer” teleurgesteld en 

zei dat we speciaal (?) uit Nederland waren 

gekomen om zo’n Museum te kunnen bezoeken. 

Dat werkte!!! De dame opende het museum en 

leidde ons zelfs rond met uitgebreide uitleg bij 

vele foto’s, tabellen, en informatie m.b.t. de 

eetbaarheid van de slakken. 

Toen ik bij een bepaald plaatje vroeg hoe het zat 

met ‘de voortplanting door slakken’ keek ze me 

guitig aan en vertelde dat wanneer slakken elkaar 

ontmoeten, en de “liefde” willen bedrijven, ze op 
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dat moment ervoor kiezen wie het mannetje is en 

wie het vrouwtje. Toen ik zei dat ik dat een 

Mirakel vond, lachte ze weer schalks. 

Peer Wich zal zeker zoiets bedoeld hebben met 

zijn mededeling over “soorten” duiven! 

 

Slakken op de Koudemaas. 

Het was op een heerlijke zomeravond dat we tot 

laat koele witte wijn dronken op onze z.g. 

achterplaats: geen elektrisch licht, alleen enkele 

brandende kaarsen. In dat zwakke schijnsel zag ik 

plots iets bewegen aan de onderzijde van een 

lijsterbesboompje. Met een zaklamp lichtte ik bij 

en zagen we voor het eerst in ons leven twee in 

elkaar verstrengelde slakken, beide hun huisje 

zorgvuldig bij zich dragend. De verstrengeling was 

zeer intens: toen ik bij mezelf te rade ging hoe 

dat in “ons” leven gegaan was, kon ik moeilijk 

vaststellen dat het ooit zó intens geweest was 

en…………..zó langdurig!!! 

Lange tijd bleven de slakken elkaar in een “wurg”-

greep houden en op geen enkel moment heb ik 

diepe zuchten kunnen horen en ook geen 

volledige ontspanning kunnen vaststellen na een 

emotionele eruptie. We hebben het loslaten niet 

afgewacht en zijn gaan slapen, terwijl we geen 

aanmoediging voelden door wat we gezien 

hadden: de wijn bracht ons vrij snel in een 

ontspannen slaap. 

Als eenmaal het waakvlammetje brandt, blijf je in 

de natuur kijken naar liefdesdansen, 

baltsvluchten; maar in de natuur is, over het 

algemeen, veel meer geduld waar te nemen dan 

bij mensen: de waarnemer moet veel geduld 

betrachten. 

Toen ik in de jaren 70 op bezoek was bij vrienden 

in Vlaardingen, zag ik tijdens een wandeling langs 

de Vlaardinger Vaart een schouwspel dat me niet 

vrolijk stemde. Aan de overkant van de vaart 

zagen we een 7-tal mannetjes-eenden in de weer 

met één vrouwtjes-eend: de een na de ander 

moest zo nodig (?) en dat ging, wegens verzet van 

het vrouwtje, met vallen en opvliegen. Ik was 

hevig teleurgesteld: al heel lang koesterde ik de 

gedachte dat in de natuur het liefdesleven veel 

gestroomlijnder zou verlopen dan b.v. bij 

mensen. 

Toen ik nog een kind was heb ik me ooit staan 

vergapen aan een “aanhangsel” onder een 

paardenbuik: het reikte bijna tot de grond; er was 

toen geen begrip van wat ik zag. 

Rationalisatie. 

De mens heeft de neiging om zelfs aspecten van 

liefde-en-voortplanting-bij-dieren in een rationele 

vorm te gieten. Op 12-jarige leeftijd was ik te gast 

op een boerderij aan de Asseldonkseweg (zoals 

hij nu heet); de boerin had haar zoontje en mij 

verordonneerd “in de stal” te blijven en voorlopig 

niet op het erf te verschijnen. Ook op die leeftijd 

riep die manier van gebieden al vraagtekens op. 

We zochten een plekje op “de schelft”, waar we 

ieder een dakpan konden lichten en zodoende 

een uitstekend zicht hadden op de 

gebeurtenissen op ’t erf. Het paard van de boer 

werd in een soort houten stelling gezet; een 

“vreemde” boer bracht een paard mee dat 

uitgebreid mocht genieten van enkele emmers 

voer en geklutste eieren. De “vreemde” boer 

bracht zijn paard met de neus bij de achterzijde 

van het andere beest.; plots zag ik iets 

verschijnen wat ik ooit elders had gezien. Nu 

hoefde “het” niet aan de grond te geraken, want 

de “vreemde” boer nam “het” in beide handen 

en richtte op een bepaalde plek bij het andere 

beest! Grote verwondering bij ons: “het” 

verdween in het andere beest! 

Nu, zoveel jaren later, besef ik dat er totaal geen 

sprake was van baltsgedrag; de “vreemde” boer 

had “het” tevoren al enkele keren op en neer 

bewogen en kennelijk was dat voldoende voor 

het “fundament” voor het nageslacht. De mens 

heeft al veel verknoeid m.b.t. natuurlijk gedrag 

door dieren en mensen. 

Andere woonplek, maar ook daar werkt de 

natuur. 

Het appartement op Zonnetij hebben we 

ingericht naar onze smaak; ook de loggia. Een 

“harde” ruimte moest zacht gemaakt worden: 

2 wanden van volledig glas, een vloer van harde 

kunststoffen delen en een plafond van multiplex. 

Naast houten meubeltjes voor potten en pannen 

brachten we op hoogte ook een stevige plank aan 

waarop z.g. insectenhotels, voederbakjes en 

nestkastjes voor mezen konden worden 

gemonteerd. 
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Toen ik eens met een glas wijn op de loggia zat 

vloog er een houtduif langs: een speciale vlucht: 

een mooie boog beschrijvend, naar 

omhoogvliegend en dalend/glijdend. Bij navraag 

bleek dat baltsgedrag te zijn: of er wordt al 

gebroed, of eerder is het een verleidend gebaar 

naar “de ander” toe: zo’n vogel wil zich 

voortplanten. Al gauw bleek ik gevoelig voor 

baltsgedrag, want ik timmerde een plateautje aan 

één zijde van de plank. Na enkele weken werd er 

geïnspecteerd door een vrouwtje of mannetje en 

het duurde niet lang aleer er genesteld werd. Na 

3,5 week waren er kleine bewegingen en na nog 

eens 3,5 week vond het z.g. uitvliegen plaats. 

Els gebood mij het plateau te verwijderen, 

want……… “ik heb genoeg van die schijters”. En 

dat terwijl ik een groot stuk plastic op de vloer 

had gelegd en om de drie dagen de ruiten 

kuiste!!! Inmiddels heb ik vast kunnen stellen dat 

er binnen de Zonnetij-gemeenschap ook 

baltsgedrag vertoond wordt; dat zal wel niet 

direct gericht zijn op voortplanting, maar eerder 

op vriendelijkheid (hoop ik).’ 

Gebakken zeebaars met 

schaaldierenrisotto  

Ingrediënten voor vier personen (voorgerecht) 

1 gesnipperd sjalotje 
1 scheut olijfolie 
100g gr risotto 
1 scheut witte wijn 
400 ml kippenbouillon 
4 zeebaars filets 
100 gr Hollandse garnalen 
handje rucola 
50 gr geraspte Parmezaanse kaas  
1 el mascarpone of sojaroom 
1 tl aceto balsamico      

 

Bereiding:  

Fruit de sjalot in de olijfolie, voeg de risotto toe 

en bak de rijst eventjes.  

Voeg een scheutje witte wijn toe en daarna een 

deel van de bouillon tot de rijst net onder staat. 

Voeg onder voortdurend roeren kleine beetjes 

vocht toe tot de rijst gaar is (ongeveer 10 min) en 

het vocht geheel is opgenomen. Zet de 

warmtebron uit en laat de rijst met een deksel 

erop 8 min staan. 

Bestrooi de filets op de huidkant met gezeefde 

bloem en bak ze in wat olie of boter(geklaard) 

goudbruin. Keer de zeebaars om en laat de 

onderkant zachtjes garen. 

Verwarm de risotto en schep de kaas en de 

mascarpone of sojaroom regelmatig door de rijst 

en voeg op het laatst de garnaaltjes toe en roer 

even door. 

Schep op de borden wat risotto en leg de filets 

met de huidkant naar boven op de rijst. Serveer 

met boven op de vis wat rucola dat is 

aangemaakt met wat olijfolie en balsamico. 

 

Schatrijk 
(Corrie Rovers) 

 

As ge oud bent 

Zedde ‘r mooi mee klaar, 

zilver in oew haar, 

goud vort in oew tand, 

oew bezit lupt uit de hand. 

Steentjes in oew nierre, 

zwelling in oew klierre. 

Suiker in oew bloed, 

d’n afgang gi nog goed. 

Kalk in oe aaiers, 

Lekt al vort op vajers. 

Lood in oew schoen 

dor moete ‘t vort mee doen. 

Heupen en knieën 

vol mee roestvrij staal, 

oewe kop vort kaal. 

En….wa eerder nog nie was, 

hééél veul natuurlijk gas….. 
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Breng letters uit de puzzel over naar de hokjes met 
het corresponderende nummer. 

Horizontaal: 1 slang 6 klein kind 12 riv. in Italië 13 
vette vloeistof 14 loofboom 16 pl. in Flevoland 18 
scheepstouw 19 mislukking 21 luitenant 22 harde 
wind 24 per adres 25 in hoge mate 26 
onderdanigheid 27 Europeaan 28 tot afscheid 30 
namelijk 31 water in Friesland 33 kiem 34 
catastrofaal 37 inwonend 40 mager 41 ik 42 doorn 
45 dartel 48 sint 49 circa 50 Chinese munt 51 als 
onder 53 geweldig 54 gewoon 56 bergweide 57 
muzieknoot 58 slingerplant 59 lidwoord 60 
tijdperk 62 Chinees gerecht 63 metalen staafje 65 
zangnoot 66 Scandinaviër 68 vleesstokje 70 
hemellichaam 71 provinciehoofdstad. 

Verticaal: 1 geraamte 2 snel 3 public relations 4 
een zeker iemand 5 onzin 7 Europeaan 8 Bijbelse 
priester 9 bolgewas 10 snijwerktuig 11 
jachtexpeditie 15 boetedoening 17 loopstok 18 
toename 20 op elkaar 23 vanwege 29 innig samen 
32 bloeiwijze 35 niet in werking 36 iedere persoon 
38 afslagplaats bij golf 39 filmpersonage 

42 flink en sterk 43 waterverf 44 onzin 45 
nachtrust 46 pianospeler 47 tegoed 48 lijn 52 
eiergerecht 55 moeder 61 gravin van Holland 62 
honingdrank 64 grappenmaker 65 droog (van 
wijn) 67 plus 69 overmatig. 

 

Agenda 
21 december  Kerstviering 

15 januari 2022  Nieuwjaarsbijeenkomst 

 

Website 
Kijkt u wel eens op onze website? 

Daar vindt u o.a. ook de foto’s van de 

zomeractiviteit op Landgoed de Heikant van 

8 september j.l. 

 
Bestuur 

 
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 
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ACTIVITEITEN 

Maandag 

Computerinloop 13.30 De Dreef 

Gymnastiek  13.30 De Dreef 

 

Dinsdag 

Fietsen(v.a. maart) 13.30 Kapel 

Yoga   13.30 De Dreef 

KCK(1e dinsdag/maand) afspr. Blokhut 

Beeldhouwen(v.a maart)09.30 Blokhut 

Woensdag 

Biljarten  09.30 De Dreef 

Prijskaarten  13.30 Blokhut 

Quilten even weken 

sept/april  13.30 De Dreef 

Excursies (jaarplan) 13.30 Pastorie 

Donderdag 

Yoga   09.00 De Dreef 

Wandelen (8 km) 

1e donderdag/mnd 09.30 Kerkplein 

Wandelen (16 km) 

3e donderdag/mnd 09.15 Kerkplein 

Inloop/handwerken 09.30 De Dreef 

 

Vrijdag 

Biljarten  09.30 De Dreef 

Schilderen/tekenen 

Vrijdag even weken 09.30 Blokhut 

Computerhulp alleen op afspraak met  

Rinus Nooijen 386116 

Beheer agenda en KB0ruimte de Dreef  

John Pezie 382239 

Contactpersonen 

Computer Rinus Nooijen  386116 

Gymnastiek Tonnie Verleisdonk 382073 

Bridgecursus Toon Relou  386133 

Fietsen  Jan Janssen  381775 

Yoga dinsdag Nelly Sanders  523391 

KCK  Huub Giesen  381703 

Beeldhouwen Thea Faust  382463 

Biljarten Toon Relou  386133 

Prijskaarten Frans Verschuuren 536919 

Quilten Franca Moors     06-20157113 

Excursies Tonnie Gijsbers 382412 

Yoga donderdag Jacq.Sterken    06-31508953 

Wandelen 8 km Henk v. Beek 381851 

Wandelen 16 km Pieter v Doorn 382210      

Willem Hendriks   382188 

Inloop/handw .Nellie Schepers 382528 

Schilderen Anne v.d. Ven       06-51181721 

  

Diverse adressen 

Website www.kbo-aarle-rixtel 

Angela Willemsen willemhuf@gmail.com 

Els van Wetten elswetten@gmail.com 

Redactie Seniorenwijzer/inleveren kopij 

swkbo.aarle.rixtel@gmail.com  (denk aan de 

punten) Maria Hagelaar Het Klavier 4 

Bankrekening NL22RABO 0101 4119 95 

tnv. Seniorenvereniging KBO Aarle-Rxtel 

Ziekmeldingen Mia Rooijakkers 381702 

Het Patronaat 1 

Belastinginvulservice Henk van Zundert 

Blauwe Schutplein 17 383448 

henkvzun@gmail.com 

Rijvaardigheidscursus  voor scootmobielen 

Aanmelden SSL. info@scootmobielpark.nl 

secretariaat 382947 

 

Ledenmutaties 
Overleden 

De heer Huub Giesen  Aarle-Rixtel 

 

Nieuwe leden 

Mevr. J. Bronnenberg  Aarle-Rixtel 

 

Opzegging 

Mevr. E.v.Lieshout  Helmond 

Mevr. I.v.d. Westelaken  Helmond 

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 december voor 8 

november. 

http://www.kbo-aarle-rixtel/
mailto:willemhuf@gmail.com
mailto:elswetten@gmail.com
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