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De 
Seniorenwijzer 
 

 
 

Informatieblad seniorenvereniging KBO Aarle-Rixtel april 2022 

Uitnodiging 
(Activiteitencommissie) 

We mogen weer…….  

Een mooie gelegenheid om elkaar weer te 

ontmoeten is  zaterdag 9 april a.s.   
Onze amusementsgroep, die inmiddels in 

Aarle-Rixtel en omstreken meerdere 

geweldige optredens heeft verzorgd, is weer 

druk bezig geweest met de voorbereiding van 

hun nieuwe show en zoals elk jaar hebben wij 

de primeur.  

De titel van deze nieuwe show is: “We gaan 

op herhaling” en dat belooft zeker weer een 

spetterende middag te worden, die u beslist 

niet mag missen.  

Aanvang 14.00 uur, zaal open om 13.30 uur. 

In verband met de organisatie willen we 

graag van tevoren weten hoeveel KBO-leden 

die middag aanwezig zullen zijn. De bijdrage 

voor deze middag is € 2,50. Deze bijdrage 

besteden wij volledig aan een loterij met 

prachtige prijzen aan het einde van de 

middag. 

Woont u in Aarle-Rixtel en kunt niet voor 

eigen vervoer zorgen, kunt u contact 

opnemen met Maria Hagelaar, telefoon 

383293. De kosten voor dit vervoer zijn 

€ 2,00 en dient u contant aan Maria te 

betalen. 

Opgave voor 3 april a.s. 

U kunt zich per e-mail voor opgeven bij 

pgroenendaal@upcmail.nl ; u dient dan het 

verschuldigde bedrag van € 2,50 over te 

maken naar rekeningnummer 

NL 22 RABO 0101411995 tnv 

Seniorenvereniging  KBO Aarle-Rixtel. 

Uw inschrijving geldt pas als het bedrag op 
onze rekening staat. 
U kunt ook het antwoordstrookje op blz. 8, 
samen met € 2,50 bezorgen bij: 
Peter Groenendaal   Koudemaas 16 
Maria Hagelaar         Het Klavier 4 
Jacobine Wouters     Broekelingstraat 18 

 

Noteer alvast in uw agenda: 

Donderdag 12 mei  Jaarvergadering en 

Donderdag 19 mei een volgende activiteit, 

hierover de volgende keer meer. 

 

 

Boek Pietonia 
(Antoinette van Deursen- v.d. Heuvel} 

Allereerst zal ik me even voorstellen. 
Ik ben Antoinette van Deursen- van den Heuvel 
en ik ben geboren in Aarle-Rixtel op de 
Bosscheweg 66. 
Mijn vader heette Piet en mijn moeder Tonia. 
Vandaar staat er op dat huis: PIETONIA. 
Sinds mijn huwelijk woon ik in De Mortel. 
 
Op een dag kwam mijn broer Theo naar mij met 
een stapel brieven die door mijn ouders aan mijn 
broer Theo geschreven zijn toen hij als soldaat in 
het voormalige Indië verbleef tijdens de 
“politionele acties” 
Broer Theo gaf die brieven aan mij met de 
woorden: “Ik geef ze aan jou want misschien kun 
jij er nog iets mee doen.” 

mailto:pgroenendaal@upcmail.nl
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Bij het lezen van deze brieven heb ik me volledig 
in kunnen leven in die tijd dat mijn ouders een 
gezin hadden van dertien kinderen waarbij ook 
nog twee nichtjes kwamen omdat hun moeder,  
 
zus van mijn moeder op 28 jarige leeftijd kwam te 
overlijden. 
Deze brieven zijn de aanzet tot het boek Pietonia, 
het verhaal van de familie van den Heuvel. 
 
Op 19 april kom ik tijdens het koffie-uurtje van 
10-12 uur in de Dreef hierover meer vertellen en 
dan is het ook mogelijk om dit boek te kopen. 
 
Tot ziens op 19 april. 
 

Dagtocht Scheveningen en Den Haag! 
(Bea v.d. Berk, Jacobine Wouters) 
 
We hebben er lang op moeten wachten, maar 
eindelijk is het zover; onze in 2020 geplande 
busreis kan doorgaan! 
Op woensdag 8 juni 2022 staat de bus voor ons 
klaar en brengt ons naar Scheveningen en Den 
Haag. Lekker uitwaaien aan zee en een 
interessante busrondrit onder leiding van een 
gids door de stad Den Haag. 
 

 
We vertrekken om 09.00 uur vanaf De Dreef en 
rijden in één ruk door naar Scheveningen, waar er 
koffie/thee met iets lekkers voor ons klaar staat. 
Daarna heeft u een halfuurtje tijd om even lekker 
over de boulevard te flaneren, winkeltjes te 
bekijken of een stukje over het strand te lopen.   
 
Om 12.30 uur staat er een heerlijke lunch voor 
ons klaar en na deze versterking van de 
inwendige mens kunnen we instappen in de 
Boulevardtrein. Tijdens een rondrit van ongeveer 
30 minuten vertelt de chauffeur ons allerlei leuke 
weetjes en feiten over het Scheveningen van 
vroeger en nu. Misschien is er nog wat tijd over 
voor een terrasje. 

Om 15.00 uur stappen we in de bus en maken we 
een rondtour door Den Haag, onder andere langs 
het Lange Voorhout, Paleis Noordeinde, het 
Vredespaleis en de internationale zone. Een gids 
zal ons alle verdere bijzonderheden hierover 
vertellen.  
Daarna rijden wij richting Houten waar we 
worden verwacht voor een prima 3-gangen 
Wienerschnitzel menu. Rond 21.15 verwachten 
we weer terug te zijn in Aarle-Rixtel. 
 
Jacobine en Bea zullen deze dagtocht begeleiden. 
Mocht u vooraf nog meer informatie wensen dan 
kunt u altijd telefonisch contact met één van hen 
opnemen:  
Jacobine 06-27743967 of Bea 06-12380523. 
 
De kosten voor deze dagtocht bedragen € 67,50 
per persoon. Hierbij zijn dus de busreis, 
koffie/thee met iets lekkers, de lunch, rondrit per 
Boulevardtrein, tocht door Den Haag en het diner 
inbegrepen. 
Eventuele overige consumpties zijn voor eigen 
rekening. 
 
Als u mee wilt gaan, graag vóór 23 april 2022 
opgeven via de strook  op blz.8 en afgeven bij: 
Jacobine Wouters Broekelingstraat 18 
Bea van den Berk Koudemaas 20 
en de betaling van € 67,50 p.p. bijsluiten. 
 
U kunt ook per e-mail opgeven 
pgroenendaal@upcmail.nl; u dient dan het 
verschuldigde bedrag van € 67,50 p.p. over te 
maken naar rekeningnummer NL 22 RABO 
0101411995 tnv Seniorenvereniging  KBO Aarle-
Rixtel met vermelding  “Scheveningen”.  Uw 
inschrijving geldt pas als het bedrag op onze 
rekening staat. 
 
Het maximale aantal deelnemers is 100 
 (2 bussen); dus zorg ervoor dat uw inschrijving 
op tijd binnen is. 
Bij onvoldoende deelname kan de reis helaas niet 
doorgaan en krijgt u het bedrag natuurlijk 
terugbetaald.  

 

mailto:pgroenendaal@upcmail.nl
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Beweegtuin is voor iedereen! 
(Nancy Laurensse, dorpsondersteuner) 

                     

  

Fit en Vitaliteit 

Vitaliteit is erg belangrijk. Zorgen dat je gezond 

en fit oud kan worden en dat zo lang mogelijk 

zonder externe hulp. Daar droomt iedereen van 

natuurlijk. Regelmatig sporten helpt hier enorm 

bij. En naast dat het goed is voor je lichaam is het 

zeker net zo goed voor je sociale contacten en 

geest. 

Beweegtuinen zijn hier ook de perfecte 

combinatie van. 

Onder professionele begeleiding, van Laarbeek 

Actief, sporten en kletsen met anderen. 

 

Iedere vrijdag van 10.00 tot 11.00 ben je daarom 

ook welkom in de beweegtuin van Zonnetij. 

 

 
 

Tevens zijn wij op zoek naar een enthousiaste 

vrijwilliger die voor een extra beweegmoment in 

de beweegtuin kan zorgen, natuurlijk met 

ondersteuning van Laarbeek Actief. 

Bent u of kent u iemand die deze sportieve 

uitdaging wel aan zou durven? 

Neem dan contact op met: 

Gerrie van Bussel, Welzijnscoach Zonnetij 

tel. 06-83222569 of met Jaccy v.d. Enden,  

buurtsportcoach 

sportcoachlaarbeek@levgroep.nl 

 

Loop gerust binnen bij de buurtkamer Zonnetij, 

telefonisch en per e-mail kan natuurlijk ook. 

 

Eenzaam, alleen 

(Frans Coppens) 

 

Een veel gehoorde kreet, lange dagen, niks op TV, 

heb vandaag niemand gezien. 

Het alleen zijn en de afgelopen coronaperiode 

hebben veel impact gehad voor onze senioren. 

De donkere dagen in de winterperiode heeft veel 

invloed gehad voor het sociaal contact. 

Daarom heb ik samen met de Goei Kamer, Eva en 

Justin met hun collega’s een initiatief genomen: 

We komen bij u op bezoek. 

 

Twee keer per week, op de dinsdag of de 

donderdag, gaan we een bezoekje brengen van 

10.30 uur tot 11.30 uur, vrijblijvend en kosteloos. 

U wordt dan lekker verwend, u kunt uw verhaal 

kwijt en natuurlijk nemen we iets lekkers mee 

van eigen bodem. 

Ondertussen hebben we al een twintigtal 

bezoekjes afgelegd, steeds met een luisterend 

oor. 

Vaak kregen we te horen kom snel weer terug. 

 

Stap dus over je schroom heen en meld je aan! 

Iedereen kent wel iemand uit ons mooie dorp of 

misschien denkt u wel eens breng die hij of zij 

eens een bezoekje, laat het ons weten. 

Dus ken je iemand die verlegen is wat betreft een 

bezoekje of verlang je hier zelf naar, meld jezelf 

aan. 

We komen graag in contact met u. 

U kunt bellen of mailen naar Frans Coppens, 

telefoon 06-20888818, mail: 

flmcoppens@onsbrabantnet.nl 

 

 

 

mailto:flmcoppens@onsbrabantnet.nl
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Lente 
(Ingezonden door Ria Bekkers) 
 
Hedde gij dè nou ók? 
 
Dè ge op ‘ne skonne lentedag, 
Es de vuggelkes ’s mergens floite, 
dè  ge denkt: ik moet naor boite 
en dan geniet van kindergelach? 
 
Hedde gij dè nou ók? 
 
Dè ge dan zo mar in het wilde weg 
op oewe fiets dur de velden rijdt 
dè ge goei zin het as ’t gras gedijt 
krek as de bluumkes neffe de heg? 
 
Hedde gij dè nou ók? 
 
Dè ge dan hòst nie kant begrijpen, 
waorum ’t in oewe kop zo zwaor is, 
terwijl ’t boite toch zo klaor is, 
en ge ’t geluk zoudt kanne grijpen? 
 
Hedde gij dè nou ök? 
 
Bent dan mar blij, 
Dè ge ’t meugt belève 
Dè ’t lève zoveul  
Hi weg te gève! 
 
 

Hoe voelt dat, dat je vader (af en toe 

te veel) drinkt? 

(Piet van Wetten) 

In de zomer van 1955 zat ik tegenover mijn 
moeder aan de keukentafel en vroeg haar: “Toen 
jij onze papa leerde kennen, dronk hij toen al?” 
Op een leeftijd van 17 jaar liggen sommige 
dingen heel gevoelig: er is op die leeftijd snel 
schaamte als een ander het gedrag van je vader 
ziet, wat jezelf verafschuwt. 

Mijn moeder antwoordde: “Nee, hij was 27 jaar 
oud en een knappe vent. Hij was opzichter op een 

woningcomplex in Venray; ik was 19 jaar en er 
waren geen verkeerde dingen aan hem”. 

Ergens in de familie (er zijn nog twee kinderen 
van de 12…!) moet nog een foto zijn waarop we 
hem op een steiger zien staan, tussen een 
groepje bouwvakkers. Hij had een z.g. pofbroek 
aan en een geruite pet op zijn hoofd. Ook kan ik 
me heel goed een foto herinneren waarop hij te 
zien is, liggend in het gras vóór een legertent, 
met rondom hem andere militairen. Dat moet 
tussen 1914 en 1918 geweest zijn, op een leeftijd 
van 22 à 26 jaar. Vóór zijn diensttijd, van 
ongeveer 1904 tot 1914, was hij opgeleid tot 
metselaar door zijn vader Piet van Wetten. Zijn 
vader was aannemer in Aarle-Rixtel. 

Vrijwel direct na zijn diensttijd zal hij 
gesolliciteerd hebben voor de opzichtersbaan in 
Venray, lijkt me. Hij leerde toen ook mijn moeder 
Tonia Swinkels kennen, geboren en getogen in 
Lieshout: dochter van Gerardus Swinkels, 
stukadoor van beroep, en Johanna 
Robbescheuten, huisvrouw. 

Toen ik werd geboren in 1938 woonden mijn 
ouders aan het Kapelpad (’t gêngske) achter de 
drogisterij van de familie Van Vught. Een jaar 
later verhuisde het gezin naar 
Klokkengietersstraat 13, met als buren de familie 
van den Boogaard op nr. 11 en de familie van 
Baal op 15. 

Aan Klokkengietersstraat 13 heb ik vele 
herinneringen, die strekken van ongeveer 1943 
tot 1966. Ik kan me herinneren dat ik als klein 
ventje op de schoot zat van een Engelse militair 
(1944-1945), die bij ons ingekwartierd was. Van 
die tijd is mijn herinnering aan de brutale 
binnenkomst van twee Duitse militairen die mijn 
moeder kwamen vragen naar haar zonen en man; 
mijn moeder wist van niets! Omdat zij zong bij 
hun binnenkomst werd haar gevraagd waarom ze 
zo blij was (en daarom zong)? 

Op de zondagvoormiddagen, vanaf ongeveer 
1946, vroeg mijn moeder mij vaak om een 
dienblad met koppen en schotels naar de 
voorkamer te brengen. Waarna zij de koffie 
bracht. Hier gaf mijn vader aan ongeveer acht 
mannen tekenles. Eentje kan ik mij er nog van 
herinneren, Gerritje Vogels. Gerrit tekende 
uitzonderlijk goed. Het feit dat me dat beeld nog 
steeds voor ogen komt zegt alles. Hij tekende 
onderwerpen van een ander kaliber dan de 
meesten. 
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 Ik kan me nog goed een bijzondere tekening 
herinneren van een kerktoren, ontdaan uiteraard 
van leien en bebording. Een prachtig stuk 
timmerwerk van houten balken die naar de spits 
voerden, waarop uiteindelijk de haan kwam 
staan. 

Als de tekenlessen waren afgelopen vroegen de 
“leerlingen” of Frans meeging een borreltje 
drinken bij Carlien Crooymans (Carlien d’n Dôl 
was haar bijnaam), bij ons op de hoek 
Klokkengietersstraat-Kanaaldijk. 

Als er vijf meegingen werden dat evenzovele 
jenevers/Oude-Klares en dan nog enkele op eigen 
rekening!!! Zo moet het begonnen zijn…! 

Als mijn ouders jarig waren brachten de 
getrouwde kinderen “Boerenjongens” mee voor 
moeder en een fles Bokma voor vader. Die 
flessen bleven maandenlang onaangeroerd in de 
kelder staan. Moeder dronk zelden een glaasje, 
vader dronk thuis nooit. 

Als ik op de leeftijd van 17 jaar en ouder ergens in 
het dorp in gezelschap van aardige meisjes 
vertoefde en mijn vader was zichtbaar 
“aangeschoten”, wilde ik het liefst onder de 
straatstenen kruipen. 

Thuis vertelde hij nooit over zijn vak, over zijn 
ervaringen. Ook niet toen ik op de hts 
bouwkunde studeerde. Pas veel later ontdekte ik 
veel wat met zijn karakter te maken had. 

Toen ik ergens in 1960 op een zaterdagmiddag 
moe thuiskwam van 34 km hard fietsen van Den 
Bosch naar Aarle-Rixtel en mijn moeder vroeg om 
te gaan kijken waar vader verbleef, heb ik in een 
boze opwelling haar een vraag gesteld die je als 
kind niet mág stellen. Haar antwoord heeft me 
sindsdien geholpen hem anders te gaan zien: 
“Och jongen, hij kan ook zo lief zijn.” 

Dat was hij inderdaad: weinig spraakzaam, NOOIT 
boos, altijd aardig voor mijn moeder en voor ons. 
Toen ik jaren later een muurkast (zijn kast…!) 
mocht uitruimen omdat vader in “De Witte 
Poort” woonde, vond ik zijn geheimen: 

Boeken van professor J.G. Wattjes, hoogleraar 
aan de Technische Hoogeschool van Delft, 
uitgegeven in 1920. 

Een boek “Algebra”, een vorm van wiskunde die 
ik op de hts had leren kennen. 
Op dat moment werd het voor mij glashelder dat 
mijn vader een zogenaamde autodidact was, 

iemand die zichzelf onderwijst aan de hand van 
leerboeken, gecombineerd met werkervaring. 

Ik ontvouwde Calque-tekeningen (originele 
tekeningen in Oost-Indische inkt gezet) van 
diverse ontwerpen die hij gemaakt had: 

- woonhuis Wilhelminalaan 18 Aarle-Rixtel, 
voor de familie Smulders ( jaren ’30 
vorige eeuw); 

- dubbel woonhuis met winkel voor de 
familie K. J. Jeurgens, Dorpsstraat 67-65-
63 (1931); 

- woonhuis met stal voor de heer A.J. 
Verstappen, Helmondseweg 41 (1923); 

- woonhuizen Klokkengietersstraat 13 en 
15. Deze waren van de hand van zijn 
vader, mijn opa P.J. van Wetten (1906 en 
1923); 

- woonhuis(zen) voor de familie Wich, 
Dorpsstraat 35 en 37 (1923). 

Verder nog ’n woonhuis in Gerwen en 
fabriekshallen elders: het is niet bewaard 
gebleven omdat oude tekeningen uit 1906 en 
1923 veel geleden hadden en met het 
openvouwen stuk braken. 
Het werd me duidelijk dat hij op basis van die 
zelfstudie de mannen in onze voorkamer kon 
helpen beter vakman te worden: mannen uit 
Aarle-Rixtel, Helmond, Beek en Donk en Gemert. 

Hijzelf was Meestermetselaar, naast zijn 
vermogen om te ontwerpen: zowel aan de 
woning-Smulders als aan de woning-Verstappen 
is zijn uitzonderlijk vakmanschap in metselwerk 
te zien in boog en siermetselwerk. 

Hij diende het dorp via het raadslidmaatschap 
(voor welke partij is mij niet bekend) en als lid 
van de brandweer; ook was hij meer dan 50 jaren 
lid van harmonie “De Goede Hoop” en was hij al 
in 1924 lid van de “Blauwe Schut”! 

De Maltezer Hoeve 

Zelfs toen we in 1973-1974 samen op 
vrijdagavond in “De Witte Poort” enkele jenevers 
dronken heeft hij niets verteld over die speciale 
plek bij “Het Kruis”, de boerderij van Cees 
Verschure, vroeger de boerderij van Toon 
Verstappen. 
Ik kende hem in mijn jonge jaren als die hele 
oude trage man met een fiets zonder 
pakkendrager, maar wel met een lange opstappin 
aan zijn achterwiel-as: met zijn linkervoet op die 
pin afzetten en zich zo op het zadel hijsend, om 
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vervolgens zeer langzaam naar huis te gaan: naar 
de Maltezer hoeve. 

Zou Toon Verstappen, toen hij in 1923 mijn vader 
vroeg een ontwerp te maken voor een nieuwe 
woning met (koeien-?) stal verteld hebben van de 
historie van die plaats? Wist hij van de 
Tempeliers en Hospitaalridders in vroeger tijden, 
die daar al een kloosterhoeve hadden met een 
grote kerk vlakbij? Wist mijn vader daar iets van? 
Er is nooit een woord over gesproken.  
Op 14 juni 1923 verleende B & W van Aarle-Rixtel 
een bouwvergunning aan A.J. Verstappen. 

In 1820 werd de (echte) Maltezer Hoeve 
gesloopt; de nabijgelegen kerk werd in 1587 in 
brand gestoken en werd er een houten 
noodbouw geplaatst, terwijl de kerktoren pas in 
1818 werd afgebroken. Een zeer mooie 
situatietekening uit het jaar 1788 laat zien dat er 
vijf gebouwen op het terrein stonden. Na de 
sloop van 1820 zullen er ook wel gebouwen 
verrezen zijn, welke wellicht tegen het jaar 1923 
gesloopt zijn. 

De naam “Maltezer Hoeve” verwijst naar het 
tijdsgewricht van de “Maltezer Orde”, ontstaan in 
de tijd van de Kruistochten. Toen de Tempeliers 
en Hospitaalridders verdreven werden door de 
islamieten kregen ze van het toenmalig gezag het 
eiland Malta toegewezen als vluchtplaats. 

Dankzij het gemeentelijk archief van Laarbeek 
kan ik weer beschikken over de (sterk verkleinde) 
bouwtekeningen van de besproken panden. 

Als je nu bij Artex rondkijkt besef je niet dat er 
ooit een belangrijke middeleeuwse handelsroute 
lag van Keulen naar Antwerpen, met in de bocht, 
die er nu nog is, een kerk-met-toren. 

De Hoeve staat er nog en wordt opgenomen in 
een woongemeenschap. Mijn, enigszins 
introverte, vader zou er trots op zijn. 

Hij overleed op 16 December 1975; ik schreef 
toen als herinnering aan hem het volgende 
gedicht: 

de distel is verdord, 
eens torsend diepkleurige bloemen, 
zijn wezen beschermend met stekels, 
wilde hij slechts één de zijne noemen. 

onpeilbaar diep zijn gemoed, 
immer vreugde en verdriet omsluitend, 
verwevend: vrijheid en eenzaamheid, 
wilde hij slechts in muziek en vak zich uiten; 

 
de borrel werd symbool voor leven, 
ontsloot voor even zijn gemoed, 
het oppervlakkige kon hem niet beroeren, 
hij zweeg over wat er niet toe doet; 
 
de distel is verdord, 
onpeilbaar diep zijn gemoed, 
de borrel werd symbool voor leven, 

met haar drinkt hij de kelk: voorgoed. 

 

 

Mariahoutse Liederentafel 
(Ingezonden door Wilma Dingemans Mariahout) 

 

Nu de corona zijn ernstigste tijd gehad heeft durft 

de "Mariahoutse Liederentafel" weer wat te 

organiseren voor alle muziek- en zangliefhebbers. 

Deze traditionele Brabantse Middag vindt plaats 

op woensdagmiddag 13 april 2022 vanaf 13.30u 

in "het buurthuis" Bernadettestraat 43 te 

Mariahout. 

Er wordt geen entree gevraagd. Men kan bij 

binnenkomst wel een meezingboekje kopen met 

daaraan een consumptiebon voor een kopje 

koffie of thee en een plak krentenmik. 

De boekjes kosten 2,50. 

 

Agenda 

09 april  Amusementsgroep De Dreef 

19 april  Boek Pietonia  De Dreef 

12 mei  Jaarvergadering De Dreef 

19 mei  ????? 

08 juni Dagtocht Den Haag/Scheveningen 

12 oktober Dag van de ouderen De Dreef 
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Venkelsoep met gerookte forel en/of 
garnalen 
(4 personen) 

 

 
Ingrediënten 

• 2 venkelknollen (met loof)  
• 2 eetlepels olijfolie 
• 2 sjalotjes (gesnipperd) 
• 2 teentjes knoflook (fijngehakt) 
• 700 milliliter vleesbouillon 
• 100 milliliter kookroom 
• 1 eetlepel maïzena 
• 200 gram gerookte forelfilets (in reepjes) 

en/of 
• 100 gram Hollandse garnalen 

Bereiding 

• Houd het venkelgroen apart en snijd de 
venkelknol in stukjes of smalle ringen. 

• Verhit de olijfolie in een soeppan en fruit 
hierin de sjalotjes en knoflook 2 minuten. 
Voeg de venkel toe en roerbak nog 2 
minuten. Giet de bouillon erbij en kook 
zachtjes 10 minuten. 

• Pureer de soep met een staafmixer. Roer 
de kookroom erdoor en bind de soep met 
maizena, aangelengd met een beetje 
soep. 

• Knip het venkelgroen fijn boven de soep, 
Een scheutje pastis of pernod maakt de 
soep helemaal af. 
Schep de forel en/of de garnalen in de 
soepkop.  
 

Garneer deze soep met een kaaskrokantje.  
 
Kaaskrokantjes 

Verwarm de oven voor op 200ºC. Rasp oude kaas, 
pecorino of Parmezaanse kaas. 
 
Schep kleine bergjes van de kaas met voldoende 
tussenruimte op een bakplaat met bakpapier. 
 
Bak de kaas circa 10 minuten in het midden van 
de oven. Laat afkoelen en trek de kaaskrokantjes 
los van het papier. Lekker als garnering bij een 
soep of salade. 
 

 

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.0492-382555. 
 

Ledenmutaties 

Opzeggingen: 
Mevr. R. Heesakkers Aarle-Rixtel 

Dhr. J.v.d. Westelaken Helmond 

Overleden: 

Dhr. W. Schippers Aarle-Rixtel 

Mevr. P. Thijssen Aarle-Rixtel 

 

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=https%3A%2F%2Fwww.boodschappen.nl%2Frecept%2Fgroente%2Fvenkel%2F&data=04%7C01%7C%7C748ed8bd769b433d1ced08d9f2d3b281%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637807813328571621%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=OXgZKsAZGZsQo7v9pvRlu3srGBgV0RKHG%2BE8YOOXHQM%3D&reserved=0
mailto:e-mail:%20john.pezie@gmail.com
mailto:pgroenendaal@upcmail.nl
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Opgave 9 april 
 

Naam:………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………..

  

Tel. Nr.: …………………………………………………….. 

 

E-mail adres:………………………………………………. 

 

geeft/geven zich hierbij op en sluiten …. X 2,50 

bij. 

Opgave voor 3 april 

 

 
=============================== 

Opgave dagtocht Scheveningen/Den 
Haag op woensdag 8 juni a.s. 
 
 
Naam: ……………………………………………………………… 
 
….……………………………………………………………………… 
 
Adres: …………………………………………………………….. 
 
Tel. nr: …………………………………………………………. 
 
Email-adres:……………………………………………………… 
 
geeft/geven zich hierbij op voor de dagtocht 
Scheveningen/Den Haag en sluit(en) hierbij de 
betaling van  …. X € 67,50 bij.  
Opgave voor 23 april. 
 
======================================= 
 

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 

Kookclub (2e dinsdag/maand) Laarbikker 

Woensdag 

Biljarten  09.30 De Dreef 

Prijskaarten  13.30 De Dreef 

Quilten even weken 

sept/april  13.30 De Dreef 

Excursies (jaarplan) 13.30 Pastorie 

Donderdag 

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 De Dreef 

Beheer agenda en KBO ruimte de Dreef  

John Pezie 382239 

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 

Dorpsondersteuner 

Nancy Laurensse tel. 06-34165118 of  

0492-328800 of per email 

nancy.laurensse@levgroep.nl. 

Rijvaardigheidscursus  voor scootmobielen 

Aanmelden SSL. info@scootmobielpark.nl 

secretariaat tel. 382947 

 

Inleveren van kopij voor 

seniorenwijzer van mei voor 10 april. 

 

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

