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De 
Seniorenwijzer 
 

 
 

Informatieblad seniorenvereniging KBO Aarle-Rixtel januari 2022 

Beste leden 

(Ton Schepers, voorzitter) 

Onderstaande zinnen stonden rond de 

feestdagen in de Seniorenwijzer van vorig jaar.  

‘En….er gloort hoop aan de horizon. Als we de 

berichten mogen geloven zijn er vaccins in 

aantocht en staat onze leeftijdsgroep behoorlijk 

voor in de rij op momenten dat ze veilig kunnen 

worden toegediend’. 

Deze zinnen zouden nu deels herhaald kunnen 

worden. Alleen het woord vaccins zou 

voorafgegaan kunnen worden door het woord 

‘booster’.  

Daarnaast waren we vorig jaar nog in afwachting 

van de vaccinaties.   

Een aantal van ons heeft nu de derde prik 

inmiddels gehad of gaan die binnenkort krijgen. 

Zodoende hopen we verschoond te blijven van 

steeds elkaar opvolgende coronagolven.  

Golven die het steeds lastiger maken om 

activiteiten en evenementen op te starten op de 

manier zoals we die gewend waren.  

Besturen en vrijwilligers van verenigingen 

moeten zich als surfers op de coronagolven 

staande zien te houden.  

Kan of mag iets wel of toch maar weer niet.  Veel 

van onze activiteiten en vanzelfsprekendheden 

zijn op die manier ook in 2021 doorbroken. 

Net als 2020 was 2021 een ingewikkeld en 

onzeker jaar.  

Opnieuw een jaar dat enorme impact heeft 

gehad op iedereen.  

Onze levens zijn veranderd. We kijken uit naar 

het moment dat we het “normaal” weer kunnen 

oppakken.  

Het klinkt wat ironisch maar met jaren als 2020 

en 2021 achter de rug mag ik toch werkelijk de 

verwachting uitspreken dat 2022 een beter jaar 

gaat worden.  

We zijn er nog niet, maar we zijn hard op weg. 

Vooruitlopend hierop hebben we als bestuur ons 

programma voor 2022 gewoon in de steigers 

gezet in de hoop dat het niet wordt overspoeld 

door een volgende golf.  

Namens het hele bestuur wens ik u een 

voorspoedig maar vooral gezond 2022. 

 

 

Van de redactie: 
Aangezien KBO Brabant wil bezuinigen ontvangt u 

deze maand geen Ons maar alleen de 

seniorenwijzer. 

Rectificatie 
(Redactie) 

In de vorige editie van de seniorenwijzer stond in 

het artikel van de ledenvergadering abusievelijk 

dat het de 75e vergadering was, dit moet zijn 70. 

Waarvoor excuses. 
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Mededelingen  

Seniorenbeurs 
De seniorenbeurs die gehouden zou worden van 

18 tot en met 23 januari gaat vanwege de 

coronaperikelen niet door. Uw kaartje blijft 

geldig. Wellicht wordt er later het jaar een 

nieuwe datum gepland. 

Rabo Clubactie 
De Rabo-clubactie heeft € 795,55 opgebracht. 

Hartelijk dank voor het stemmen. 

Contributie 
Aangezien we vanwege de corona weinig 

activiteiten hebben kunnen ontplooien vindt er 

voor 2022 geen indexering plaats en blijft de 

contributie derhalve € 21,50. 

 

Nieuwjaarsbijeenkomst 
Ondanks dat de playbackgroep alweer aan het 

repeteren was kunnen we ook deze keer de 

nieuwjaarsbijeenkomst niet door laten gaan. 

Van de redactie: 
Het staat misschien raar maar vanwege de 

indeling van het blad kon ik onderstaande tekst 

niet meer verplaatsen maar de excursie kan 

vanwege de nieuwe maatregelen niet doorgaan. 

 

Nieuws werkgroep excursies 

(Theo de Jong) 

De eerste excursie van het nieuwe jaar gaat naar 

klooster van het Kostbaar Bloed in Aarle-Rixtel, 

waar de zusters worden opgeleid tot missiezuster 

en als ze hun taak in de missie hebben volbracht 

is het klooster hun veilige thuishaven.  

 

 
De zusters deden vroeger in het dorp goed werk 

en waren erg sociaal, maar ook in de 

gezondheidzorg kwam je ze tegen, gaven vaak les 

op meisjesscholen. 

Een zeer bekende zuster in Aarle-Rixtel was 

zuster Isfrida, zij hielp bij bevallingen en op het 

consultatiebureau en heeft menig  

Aarle-Rixtelnaar op de wereld geholpen. 

Ook het klooster is met zijn tijd meegegaan, het 

vrouwenvoetbal werd ontdekt en prompt gaf er 

een zuster zich op om bij ASV te gaan voetballen. 

De gemiddelde leeftijd van de zusters begint te 

stijgen, maar jonge zusters zijn er nog steeds, de 

zusters van het missieklooster zijn afkomstig van 

een Duitse orde en in het klooster wordt daarom 

ook hoofdzakelijk de Duitse taal gesproken. 

Het is niet zo dat als je aan de excursie deelneemt 

Duits moet kennen, Nederlands kunnen ze ook. 

Wij hopen dat er veel belangstelling voor deze 

excursie zal zijn, je loopt ook zomaar niet een 

klooster binnen. 

Gezien dat er steeds door de overheid 

aanpassingen worden gedaan ivm de 

coronamaatregelingen is het nooit zeker of deze 

excursie kan doorgaan.  

Opgave maandag 17 januari 2O22 in de blokhut 

van 10.30 tot 11.30 uur kosten zijn € 7.50 + € 1.00 

autokosten,. 

Gelieve met gepast geld te betalen, poort gaat 

om 10.30 uur open.  

We vertrekken op woensdag 25 januari om 14.15 

uur met auto's vanaf de pastorie. 

Fysio&Zo Wandelgroep Walk&Talk 
 
Ruim een jaar geleden zijn de therapeuten van 
Gezondheidscentrum Fysio&Zo in Aarle-Rixtel, 
mede door Corona, gestart met een 
wandelgroep. Het doel van deze groep is samen 
meer bewegen onder begeleiding. De 
fysiotherapeut is nu eenmaal de specialist in 
beweging. 
Deze groep is bedoeld voor iedereen die het leuk 
vindt om een uurtje gezamenlijk in en rond Aarle-
Rixtel te lopen, onder begeleiding van onze 
(sport) fysiotherapeuten. Het is niet alleen gericht 
op patiënten, maar juist ook op beginnende 
wandelaars uit de omgeving. Tijdens het 
wandelen kunnen er vragen gesteld worden aan 
onze therapeuten, zodat het als 
wandel/inloopspreekuur fungeert. 
Onze wandelgroep is aangemeld bij Uniek 
Sporten Brabant en het Chronisch ZorgNet. 
De start en finish zijn bij de praktijk van Fysio&Zo 
aan de Molenstraat 9A in Aarle-Rixtel. Na afloop 
drinken we samen een kop koffie/thee.   
Deelname is gratis. 
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Er wordt elke maandag van 13.30 tot 14.30 
gelopen. 
Door de COVID-19 maatregelen dienen ze zich 

wel te houden aan regels in verband met Corona. 

Voor het sporten in de buitenlucht betekent dit 

dat er 1,5 meter afstand gehouden dient te 

worden 

Oud en Nieuw 

(Corrie Rovers) 

Ik zag ‘m gaan, stokoud, versleten. 

Z,ne rug vermagerd, smal en krom. 

Hij schoefelde langzaam door de straten, 

en hij sprak geen woord, als was hij stom. 

Z’n haar was lang en wit geworre. 

Ze waaide ruig over z’ne jas. 

Hij keek heel moe mee waterige oogskes. 

Zunne baard leek op  gerekeld vlas. 

Hij keek nie om, nor ’t verleeje. 

 
Dè interesserde hum gin moer. 

’n Week geleje was dat nog anders, 

toen dee ie nog alles effe stoer. 

Toen stond ie in ’t volle leve, 

mi breje schouders vur ut publiek. 

En heel ’t gedraai van deze tijden. 

Vond ie toen nog schoon muziek. 

Hij stond wijd bins boven alle dingen. 

Boven alle ruzie, haat en nijd. 

De touwkes had ie in z’n handen. 

Hij was de baas in eeuwigheid. 

Dat dacht hij toen, maar ’t werd toch anders. 

Vandaag de leste dag van ’t jaar. 

Opeens begon die zwaar te wegen 

en werd ie z’ne ouderdom gewaar. 

’t Oud jaar vertrok in alle stilte. 

Ge kond ‘m efkes nog zien gaan, door lege 

straten 

naar ’t hoekje, dor zag je ‘m triest verlate staan. 

Ineens ’t dondert rond z’n oren. 

Door ’t vuurwerk maakt ie ’n gebaar. 

’t Oudjaar verdwijnt, maar op ’t hoekje. 

Staat frank en vrij ’t nieuwe jaar. 

 

Excursie Bavaria 

(Theo de Jong) 

Op woensdag 24 november gingen we met 18 

personen naar de Bavaria brouwerij waar we om 

13.30 uur werden ontvangen met de QR test en 

een proef glaasje voor tijdens de Brouwerijtour. 

Nadat we koffie hadden gedronken begon de 

rijtoer in een treintje naar de brouwerij en 

werden we voorgesteld aan de gidsen Gerrie en 

Dennis die de tour gingen begeleiden. 

Tijdens de rit kwamen we langs de villa van tante 

Corrie Swinkels een 91 jarige dame uit de vorige 

generatie van de fam. Swinkels, zij gaat nog 

dagelijks naar de brouwerij en gaat ook nog 

dagelijks eten bij het Bavaria Brouwerij café. 

Voor de veiligheid woont ze afgeschermd op het 

Bavariaterrein. 

 

Al meteen werd ons gezegd wat de ingrediënten 

zijn voor het maken van bier, dit zijn water, gerst, 

hop, en gist.  

Om een liter bier te maken heeft men veel water 

nodig, was voorheen 7 liter, maar door de 

techniek is dit teruggebracht naar 4 liter.  

Het water pompen ze zelf op uit de bodem, 

afhankelijk van de grondlagen kan dit oplopen tot 

een diepte van 240 meter.  

Hop levert Bavaria ook aan andere brouwerijen 

en wordt via de Eemshaven in Groningen 

aangevoerd. 
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Nadat de hop het proces heeft doorgemaakt voor 

het bier, wordt het afval gebruikt voor de 

veevoederindustrie, dus er gaat niets verloren.  

Bavaria was ook de eerste brouwerij die 

alcoholvrij bier maakt het Maltbier, later is men 

ook overgegaan naar speciaal bieren, zoals 

trappist bieren Palm en Steenbruggen. 

Tijdens de tour mochten we ook proeven, van het 

vocht wat nog geen bier was maar wel erg lekker 

smaakte en gezond omdat het puur natuurlijke  

producten zijn. 

 

Ook kregen we films te zien over het ontstaan 

van de brouwerij en de bottelarij, waar de 

bierflesjes over de transportband raasden en 

door een robot in de kratjes werden gezet en op 

pallets geplaatst.  

Hierbij kwam ook het einde van de excursie, er 

moest veel trappen worden gelopen maar alle 

deelnemers waren erg enthousiast over de tour 

en werden we, nadat we afscheid hadden 

genomen van de gidsen, weer met het treintje 

teruggebracht naar het brouwerij café waar we 

nog een lekker glas bier en bitterballen konden 

nuttigen en iedereen nog een stok speelkaarten 

van Bavaria aangeboden kreeg. 

 

 

Daarna ging iedereen weer met de fiets richting 

huis en vonden wij het als werkgroep een zeer 

geslaagde excursie. 

Op de stoel van God (god?) 
(Piet van wetten) 

Toen ik onlangs in “Trouw” las hoe een 

gereformeerde predikant uit Genemuiden denkt 

over vaccineren, schrok ik zeer: 

“Ziekte en gezondheid liggen in Gods handen”. 

Eerder had ik ook al een uitspraak (in het kader 

van de vaccinaties), gelezen van iemand uit de 

z.g. Biblebelt: “De mens moet niet op de stoel van 

God gaan zitten. 

Zodra mensen proberen zaken tot uitdrukking te 

brengen die boven hun pet gaan, dan springen ze 

direct over op beeldtaal. Alsof God een stoel zou 

hebben!?! Wie weet wie of wat God is, waar die 

is en of die God vrouwelijk of mannelijk is: 

daarover is ook al discussie geweest.  

Men brengt het begrip omtrent het bestaan van 

een God graag dichtbij omdat men het anders 

niet kan bevatten. 

Toen 2 miljoen jaren geleden ‘het verschijnsel 

mens’ het nog moest doen met een kleine 

herseninhoud, onder een veel beperktere 

schedelgrootte, was een natuurverschijnsel al 

gauw het werk van een god: bij donder werd 

direct een ‘god van de donder’ bedacht, bij 

bliksem een ‘god van de bliksem’, enz.. 

Natuurverschijnselen die nu begrepen worden 

brachten toen angst in de mens bij de totale 

afwezigheid van begrip. 

Zo wordt er heel gemakkelijk gesproken over een 

Ark van Noë: een “boot” waar even van alle 

bestaande diersoorten (behalve vissen..!!!) één of 

enkele exemplaren werden ingescheept om 

verdrinking te voorkómen; immers er vond een  

zondvloed plaats waarbij de gehele wereld onder 

het wassende water zou verdwijnen!?!  

Als later het water gaat zakken kan een duif 

ergens een takje afbreken en meebrengen naar 

de boot; waar dat water bleef wordt niet verteld. 

Ook hier beeldspraak: nooit heeft er een z.g. Ark 

van Noë bestaan en nooit is de gehele aardbol 

verdwenen onder water. 
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Het is enerzijds bedroevend dat er zoveel 

verhalen verteld werden en worden die wij als 

WAAR zouden moeten accepteren, terwijl het 

overduidelijk is dat e.e.a. nooit gebeurd kan zijn, 

anderzijds brengen die verhalen veel fantasie in 

de mens en worden in beeld en taal allerlei 

creaties gerealiseerd. 

Onlangs waren we met de KCK (afdeling van de 

KBO) op bezoek in een museum in Uden: daar 

was werk te zien van Marc Chagall, een Russische 

schilder. Hij schilderde er in zijn tijd lustig op los: 

een afbeelding van een z.g. Adam en uit zijn 

rechterzij komt een heuse vrouw (Eva) 

tevoorschijn!!!  

Terwijl wij het verhaal kennen van de rib die uit 

Adam “genomen” wordt en waar God zomaar 

een vrouw van maakt, slaat Chagall even wat 

over en laat de vrouw maar direct uit Adam 

komen. 

De geschreven taal bevat bijzonder veel 

beschrijvingen van “gebeurtenissen” waarbij wij 

zonder pardon een groot vraagteken mogen 

zetten. 

Wanneer het gaat over De Schepping vervagen 

alle grenzen van logica: de meest onmogelijke 

gebeurtenissen worden met groot gemak aan het 

papier toevertrouwd: God maakt alles in 7 dagen, 

of het nu water is of licht en donker. Het schijnt 

dat de Bijbel voor een groot gedeelte met 

beeldtaal gevuld is: ik schrijf “het schijnt” omdat 

ik niet in de Bijbel gelezen heb. 

Ondanks die “lege” plek in mijn opvoeding durf ik 

te stellen dat niet EEN VROUW aan die teksten 

heeft mee kunnen/mogen werken, want de 

vrouw bestaat nog steeds niet voor “De Kerk”, of 

begint de waardering een beetje te komen? De 

paus heeft onlangs een kerkelijke taak in handen 

gelegd van een zuster: dat geeft de burger moed 

(in 2021). 

Hoe lang is het geleden dat er tienduizenden 

wijze zelfstandige vrouwen werden opgepakt, 

gemarteld en verbrand? Dat werd gedaan door 

MANNEN die angstig werden bij het idee dat 

vrouwen iets meer ruimte gingen eisen in hun 

leven. Zij werden “Heksen” genoemd: een 

bijzonder nare aanduiding voor zelfstandige 

mensen. 

 

Is DE Schepping compleet? 

Wat hebben wij veel ‘van buiten’ moeten leren: 

mooie verhalen over onmogelijke 

gebeurtenissen, maar niemand heeft mij ooit 

verteld waarom ik, als man, tepels heb, niemand 

heeft mij ooit duidelijk kunnen maken waarom 

een meisje niet van een meisje mag houden en 

een jongen van een jongen.  

We dienen allemaal lief te zijn voor elkaar, maar 

dat heeft wel grenzen!!! 

Toen ik op een architectenbureau in Eindhoven 

werkte, had ik eens een gesprek met een 

directeur van een stichting die huizen beheerde 

voor kinderen en volwassenen met een 

geestelijke handicap. Ze hadden een vrouw 

“ontdekt” ergens in De Kempen: ze was 35 jaar 

oud en woog 150 kg. Ze was door de ouders 

verborgen gehouden op een opkamertje van een 

boerderij en “vetgemest”: gêne, schaamte omdat 

hun kind niet normaal was. Had God dat niet 

anders kunnen regelen? Hij is, zoals wij dat 

geleerd hebben, toch almachtig. Ik ben blij dat 

het anders in elkaar zit: wij moeten zelfstandig 

nadenken over alles wat we zien, horen, 

tegenkomen. 

Ene mijnheer Cees de Visser (uit Zeeland) 

vertelde dat tijdens de watersnoodramp in 1953 

een boer zijn boerderij niet verliet ondanks het 

snel stijgende water, want hij vertrouwde op De 

Heer. Hem werd tot 3 keer hulp aangeboden om 

naar ‘het droge’ te kunnen gaan, maar nee, hij 

volhardde. Uiteraard verdronk hij en werd de 

boerin erg boos dat hij niet door God geholpen 

was, waarop men haar zei dat God tot drie keer 

toe hulp had aangeboden. 

Pastoor Frans van den Berk vertelde eens ‘vanaf 

de kansel’ dat hij tegen een boer zei dat de 

akkers er, in samenwerking met God, goed bij 

lagen; waarop de boer zei: ”Toen God het alleen 

moest doen was het een enorme wildernis”. 

Wij hebben alles (?) al gekregen en moeten niet 

gaan zeuren om meer: geen hemel met gouden 

borden en bestek……. gewoon doodgaan, 

terugkijkend op een mooi gegeven leven.  

Zelfs mensen met een geestelijke 

onvolkomenheid zie je vaak zeer blij, zeuren niet 
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om meer: wat een rijkdom.  

Bij alles wat zij missen, kunnen wij (dat zijn: 

de maatschappelijke instanties) helpen. 

Elke morgen gelukkig naast je bed staan, bij het 

besef dat je “alles” hebt gekregen: beide benen, 

goed verstand en dat fijne gevoel in je gemoed; 

komt dat van God??? Zo ja, prima, ik weet niet 

wie dat is, maar ik kan wel dankbaar zijn. 

 
Peer pastinaak soep 

(Louis Koetsier) 

 
Een heerlijke licht-zoet smakende soep die 
helemaal in balans raakt door de toevoeging van 
de kerrie. Ik ben gek op pastinaak en het is echt 
zonde dat het bijna een vergeten groente aan het 
worden is. 
Maar ach, zolang het nog verkocht wordt bij de 
groenteboer zal deze groente niet zo heel snel 
verdwijnen . 
 

 
 
Wat je nodig hebt voor circa 1 liter soep: 
1 ui 
400gr pastinaak 
250gr peer 
2tl kerrie 
2 groenten bouillonblokjes (biologisch) 
handvol pijnboompitten 
1el olijfolie extra vergine 
olijfolie om in te bakken 
zeezout 
versgemalen zwarte peper 
 
Wat je gaat doen: 
Snijd de ui in grove stukken. Maak de peer en 
pastinaak schoon en snijd deze in grove blokjes. 
Verhit wat olijfolie in een soeppan en fruit hier de 
ui zachtjes in. Voeg halverwege de kerrie toe en 
fruit even mee. Als de ui zacht is geworden en 
iets begint te verkleuren, voeg je de pastinaak en 
peer toe.  
Bak dit 1-2 minuten mee en blus daarna af met 1 
liter water. Voeg hier 2 bouillonblokjes aan toe. 

Breng de soep aan de kook en laat circa 30 
minuten zachtjes koken. 
Rooster in de tussentijd de pijnboompitten in een 
kleine koekenpan zonder olie of vet. Hak ze 
daarna grof en bewaar in een bakje. 
Als de pastinaak goed zacht is, pureer je de soep 
met een staafmixer. Check of de soep niet te dik 
is en voeg eventueel nog wat water toe om te 
verdunnen. Breng op smaak met peper en zout, 
alleen indien nodig. Bij mij was de soep namelijk 
al helemaal op smaak. 
Serveer de soep in kommen en strooi er wat 
gehakte pijnboompitten over. Sprenkel er een 
klein beetje olijfolie extra vierge over en een 
beetje versgemalen zwarte peper en serveer 
direct. 

 

 

 

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 2022 bedraagt € 21,50 

Voor nieuwe leden na 1 juli is de contributie 

€ 10,75. Opzegging lidmaatschap: schriftelijk vóór 

1 december 2022. 

 

https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.groentenenfruit.nl%2Fveggipedia%2Fproduct-van-de-week%2Fpastinaak.html&data=04%7C01%7C%7Ca7e7058e9b4e4aa0ab2c08d9b4ef4e7b%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637739762173635067%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=E3E%2BX7vTPYn3ji4yxHmt6cgsRh2XJNPnVsCyTYNbKc4%3D&reserved=0
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Breng letters uit de puzzel over naar de hokjes met 
het corresponderende nummer. 

Horizontaal: 1 verdoving 6 keerzang 12 eens 
13 dienstbode 14 borstbeen 16 knaagdier 
18 aanwijzend vnw. 19 bouwland 21 plus 
22 vorstenzetel 24 Europees Kampioenschap 
25 duinpan 26 weggebruiker 27 lof 28 daar 
30 voorbij 31 populair 33 buislamp 34 hoofdstad 
van Albanië 37 stiekem 40 etcetera 41 een zeker 
iemand 42 tuinhuis 45 treiteren 48 Japans 
bordspel 49 overdreven 50 tot en met 51 reeds 
53 grote bijl 54 deel v.e. dynamo 56 Turks 
bevelhebber 57 muzieknoot 58 deel v.h. bestek 
59 loofboom 60 100 vierkante meter 62 hevig 
63 vochtig 65 knop op het toetsenbord 
66 ongevuld 68 gevaar 70 smaldeel 71 roofvogel. 

Verticaal: 1 epiloog 2 zeehond 3 compagnon 
4 nageslacht 5 halteplaats 7 voortreffelijk 
8 sprookjesfiguur 9 Romanum Imperium 10 pl. in 
Gelderland 11 metaal 15 traag 17 deelteken 
18 afgemeten portie 20 bontsoort 23 Oude 
Testament 29 dierentuin in Amsterdam 32 stijl 
35 Europeaan 36 tennisterm 38 roem 39 watering 

42 kaartspel 43 uitstalruimte 44 strijdmacht 
45 bouwmateriaal 46 Waddeneiland 47 deel v.d. 
vinger 48 autowerkplaats 52 eerroof 55 niet 
parkeren 61 iedere persoon 62 ledikant 
64 gesloten 65 gravin van Holland 67 en andere 
69 oosterlengte. 

 

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. 
Bestuurslid/ledenadministratie: 
Niecky v.d. Berkmortel- van Hoof, Het Klavier 35, 
5735 BK Aarle-Rixtel. Tel.0492-382410. 
 

Ledenmutaties 

Opzeggingen: 
Mevr. Tilborghs   Helmond 

Dhr. en Mevr. Eekels  Aarle-Rixtel 

Mevr. Helsper   Helmond 

Mevr. Thijssen-v.Alphen Aarle-Rixtel 

Dhr. Fr. Vos   Aarle-Rixtel 

Overleden: 

Mevr. v.d. Vorst-Spierings Aarle-Rixtel 

 

mailto:e-mail:%20john.pezie@gmail.com
mailto:pgroenendaal@upcmail.nl


8 
 

VASTE 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 

Beheer agenda en KBO ruimte 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  Bert Lemmens   06-13782031 

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. Tel. 383448 

henkvzun@gmail.com 

Rijvaardigheidscursus  voor scootmobielen 

Aanmelden SSL. info@scootmobielpark.nl 

secretariaat tel. 382947 

 

Inleveren van kopij voor 

seniorenwijzer van februari voor 

16 januari. 

Op naar het nieuwe jaar 

De nacht is verlicht 

met wel duizend kleuren. 

Geen hoekje is stil 

het nieuwe jaar is begonnen. 

365 Dagen 

vol voor- en tegenspoed. 

Ik zou niet durven vragen 

wat het lot dit jaar weer doet. 

Maar een ding is zeker 

je bent niet alleen. 

Dus hef het glas op allen 

en allen voor een. 

 

 

 

  

http://www.kbo-aarle-rixtel/
mailto:willemhuf@gmail.com
mailto:elswetten@gmail.com
mailto:henkvzun@gmail.com
mailto:info@scootmobielpark.nl

