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De 
Seniorenwijzer 
 

 
Informatieblad seniorenvereniging KBO Aarle-Rixtel mei 2022 

Uitnodiging Jaarvergadering 
(John Pezie) 

Namens de voorzitter nodig ik u allen van 

harte uit om deel te nemen aan de Algemene 

Ledenvergadering, welke gehouden zal 

worden op: 

Woensdag 11 mei in De Dreef 

De vergadering begint om 14.00 uur. 

De zaal gaat open om 13.30 uur. 

Uw aanwezigheid wordt zeer op prijs gesteld. 

Mocht u verhinderd zijn dan graag even 

afmelden bij de secretaris 

john.pezie@gmail.com (0492-382239) 

Phaffstraat 9 Aarle-Rixtel. 

 
Agenda 
1. Opening door de voorzitter. 
2. Mededelingen. 
3. Goedkeuring verslag jaarvergadering d.d. 10 

november 2021. 
4. Jaarverslag secretaris (verkort) / vaststelling 

jaarverslag. 
5.  Financieel jaarverslag 2021 door de 

penningmeester. 
6.  Verslag kascommissie door Dhr. H. Brouwers 

en Mevr. P. Mager-van Lierop.  
7. Benoeming kascommissie 2022. 

De kascommissie werd in het verenigingsjaar 
2021 gevormd door Dhr. H. Brouwers en 
Mevr. P. Mager-van Lierop.  Aftredend is 
Dhr. H. Brouwers. Reserve lid is Dhr. T. 
Gruijters. 
In 2022 wordt de kascommissie derhalve 
gevormd door Mevr. P. Mager-van Lierop en 
Dhr. T. Gruijters.  
Uit de aanwezige leden wordt een nieuw 
reservelid gekozen.  
 

8. Bestuursverkiezing. 
 - Aftredend en herkiesbaar zijn 

PeterGroenendaal (penningmeester) en John 
Pezie (secr.) 

    Tot uiterlijk 2 dagen voor aanvang van de 
vergadering kunt u kandidaten voordragen. 
De kandidaatstelling schriftelijk in te dienen 
bij het secretariaat.  
De kandidaatstelling moet door minimaal 5 
leden ondertekend zijn en worden vergezeld 
van een schriftelijke bereidverklaring van de 
voorgestelde kandidaat. 

9. Rondvraag. 
10. Sluiting.    

 

Nieuws werkgroep excursies 

(Theo de Jong) 

Op 25 mei staat er een excursie gepland naar het 

emaillemuseum “Het Kleine Aadal” in Erp.Het 

museum biedt een unieke verzameling van 

nostalgische emaille die wij nog kennen uit 

grootmoeders tijd. 

De verzameling bevat ongeveer 6500 stuks emaille 

keukengerei en is zeer gevarieerd van bloempot 

tot koffiemolen, ook zijn er vele soorten 

serviesgoed te bewonderen van het bekende merk 

"Pertus Regout ". 

Het museum is ondergebracht in grote loodsen 

waarin mini woonkamers en winkeltjes zijn 

gecreëerd. Ook benieuwd naar de uit de hand 

gelopen hobby van Henk en Mieke van Heeswijk? 

Opgave is op 16 mei van 10.30 tot 11.30 uur let 

op; opgave is in de Dreef.  

Kosten zijn € 7.50 + € 2.50 autokosten = € 10.00 

incl. 2x koffie + cake. 
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De paden op, de lanen in ……… 
(Evenementencommissie) 
 
Tijd voor onze voorjaarsactiviteit! 
 

 
 
 
 

Op donderdag 19 mei hebben wij, als 
evenementencommissie, weer een leuk 
programma in elkaar gezet.  
Wij gaan happen en stappen in en rondom Aarle-
Rixtel. 
 
Om de mogelijkheid te scheppen voor alle leden 
om die dag mee te doen, hebben we drie 
varianten. 
1. Een wandeling van ongeveer 5 kilometer, 

waarbij onderweg wordt aangelegd bij twee 
gelegenheden voor een hapje en drankje. 
Advies: zorg voor een paar goede 
(wandel)schoenen; de paden zijn niet overal 
verhard. 

2. Een wandeling van ongeveer 3,5 km, met 
hapje en drankje zoals in de 5 km wandeling. 

3. Een ritje met “De Goede Moordenaar” of “De 
Polderexpres”, waarbij we één pauze inlassen 
om de inwendige mens te versterken. 
 

De start is voor iedereen bij Café zaal “Bij van 
Dijk” in de Dorpsstraat.  
We komen daar om 11.30 uur bij elkaar en na 
een lekker kopje soep met stokbrood vertrekken 
we rond 13.00 uur voor de wandelingen of voor 
de rondrit. 
Na de nodige stops, hapjes en drankjes zijn we 
rond 16.00 uur weer terug ”Bij van Dijk, waar we 
de middag gezellig met een drankje afsluiten.  
 
De eigen bijdrage voor deze middag is € 10,-- per 
persoon. Hiervoor krijgt u een kop soep, de 
nodige hapjes en drankjes (bier of fris) onderweg, 
en nog twee consumptiemunten te besteden bij 
“Bij Van Dijk”. 
 
Omdat we slechts voor 50 mensen plaats hebben 
in “De Goede Moordenaar”/”Polderexpres” 
willen we deze graag gebruiken voor leden die de 
afstand van 5 of 3,5 km (met twee rustpauzes) 
echt niet zelf kunnen lopen. 
 
 

U kunt zich opgeven voor deze middag bij 
pgroenendaal@upcmail.nl; u dient dan het 
verschuldigde bedrag van € 10,- over te maken 
naar rekeningnummer NL 22 RABO 0101411995 
tnv Seniorenvereniging  KBO Aarle-Rixtel met 
vermelding  “voorjaarsactiviteit”.   
Vergeet niet duidelijk aan te geven aan welke 
activiteit u meedoet. Uw inschrijving geldt pas als 
het bedrag op onze rekening staat. Ook kunt u 
onderstaand strookje invullen en samen met 
€ 10,- p.p. bezorgen bij: 
Jacobine Wouters   Broekelingstraat 18 
Maria Hagelaar       Het Klavier 4 
 
Inschrijvingen en betalingen dienen uiterlijk 
zondag 8 mei in ons bezit te zijn. 
 
Indien u in Aarle-Rixtel woont en het voor u niet 
mogelijk is met eigen vervoer te komen, dan 
kunnen wij dat voor u regelen tegen een 
vergoeding van € 2,00; hiervoor graag contact 
opnemen met Maria Hagelaar; tel. 0492 383293. 
 

 

Dagfietstocht 

(De fietsclub) 
 
We gaan weer een dagfietstocht maken, op 
dinsdag 7 juni, bij slecht weer wordt het een 
week later op 14 juni.  
We vertrekken vanaf 9.30 uur bij de kapel. 
Onderweg maken we een tussenstop voor een 
kop koffie en rond de middag een lunch, daarna 
weer richting huiswaarts met een stop.  
Zorg voor voldoende drinken voor onderweg.  
De tocht is ongeveer 45 km en waar we heen 
fietsen blijft nog een verrassing. 
De kosten zijn voor eigen rekening.  
We hopen er weer een leuke dag van te maken, 
met mooi weer, maar vooral gezelligheid. 
Aanmelden hoeft niet. 
Ondertussen hebben we al veel fietsmiddagen 
gehad, dus iedereen is in  goede conditie.  

 

 

mailto:pgroenendaal@upcmail.nl
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Techniek met ’n Ziel  
(Annie Vogels) 

Het was een geweldig uitstapje naar het 
“Museum met ’n Ziel” in Neerkant.  
Zesentwintig deelnemers. Nog nooit zoveel! 
We werden hartelijk verwelkomd door een groep 
medewerkers.  
Allemaal vrijwilligers die het museum draaiende 
houden.  
Met heel veel enthousiasme en kennis van al wat 
was uitgestald, werd verteld en vragen 
beantwoord. 
Soms leidde dit tot verbazing of een lach. 
Onmogelijk is het om alles op te noemen, dus 
maar een hele kleine opsomming van de vele 
mooie en bijzondere dingen die we zagen. 
Van huishoudelijke apparaten en 
gebruiksartikelen tot een geweldige verzameling 
van audio, foto en film en bioscoop attributen. 
Gereedschap waarvan velen niet wisten 
waarvoor en hoe dit werd gebruikt. 
We zagen hoe er werd gekookt, gewassen, 
gestreken en we hoorden hoe er werd gepoest. 
Een knusse huiskamer uit de 50er jaren, die we 
trouwens nog allemaal herkenden.  
De keukeninrichting van toen zijn we ook nog niet 
vergeten. De keuken van Oma! 
Leuk is, men heeft meer oude Philips apparaten 
dan het Philips museum in Eindhoven. 
(Dit museum is trouwens ook de moeite waard 
om eens te gaan zien. Onze groep was hier al 
eens eerder op bezoek.)  
Alles tezamen was het een reuze gezellige en 
verrassende middag, die werd besloten met een 
heerlijk kopje koffie.  
Natuurlijk gezet met een oud koffiezetapparaat 
en met een heerlijke verse wafel, gebakken met 
een ouwerwets wafelijzer.  
 

 

We mogen weer………. 
(Jacobine Wouters) 

Blij, blij, blij, onze eerste grote activiteit in 2022. 
Maar liefst 130 leden hadden zich aangemeld 
voor deze middag met onze eigen cabaretgroep.  
I.p.v. de glazen met bubbels bij de 
Nieuwjaarsbijeenkomst, was het paassfeer met 
paaseitjes en leuke zelfgemaakte decoraties op 
de tafeltjes.  
De ingehuurde paashaas liet verstek gaan (echt 
waar).  
Onze voorzitter had een informeel woordje 
alvorens de acteurs ten tonele verschenen op een 
leuk ingericht podium. Complimenten voor de 
zangers en zangeressen, ook voor de 
ondersteuning van Ber Jacobs en Frans Coppens 
(met kleinzoon).  
Zij allen zorgden meteen voor een goede 
stemming in de zaal. Je zag iedereen genieten.  
Marijke Leenders in felrode jurk, was 
onovertroffen in haar rol als operazangeres…..  

 

Achter de coulissen was er hectiek en spanning 
(ik ging even kijken).  
Wat een activiteit en wat een saamhorigheid bij 
deze groep.  
En al die kleren, bij elkaar gescharreld ……   
 
Tot slot een bedankje voor de gastvrouwen en 
Hans en Annie van “De Dreef. Onze KBO is blij 
met deze zeer geslaagde middag. 

 



4 
 

Optreden amusementsgroep  
(Wilma van Beek) 
 

 
 
Beste leden, even een stukje over ons optreden 
op 9 april, wat was het spannend de laatste 
maanden, gaat het door gaat het niet door, voor 
ons was dat wel moeilijk, niemand mocht ziek 
worden.  
Welke nummers doen we, we maakten samen 
het besluit om oude nummers te herhalen, want 
om nieuwe nummers in te leren was erg moeilijk. 
Dan hadden we nog het probleem met de kleren 
passen ze nog wel want in coronatijd waren we 
toch wel wat aangekomen, ik ben toch op jacht 
geweest naar een andere jurk, eerst naar de 
kledingbank Beek en Donk, niets, toen naar Tina 
in Mariahout, die stopten, niets, kon nergens in. 
Daarna een keer met koud weer met de fiets naar 
de  kringloopwinkel van de Eventuin in Helmond 
geweest. 
 

 
 
Veel kleren en een heel nette winkel, maar geen 
jurk voor mij. Ik kon er niet meer van slapen, nog 
een keer naar de kledingbank met Jo Zomers, we 
kwamen binnen, een jurk gepakt en die was 
perfect, ik heel gelukkig naar huis voor 3,50 euro 
was ik klaar.  
Hoed had ik al, soms zijn er ook mensen die 
geven een hoedje af en zeggen voor jullie clubje, 
super leuk.  
Mijn kleinkinderen showen de hoedjes, trekken 
een jurk aan en met veiligheidsspelden kun je 
veel doen.  
Dan weer een andere jurk lenen voor een ander 
liedje, hebben we alles, de schoenen blijven ook 
een probleem, slechte voeten, moet brede 
schoenen hebben, hakken is super mooi, maar 
daar kan ik niet op lopen.  

Dan voor het optreden alles nalopen, heb ik alles, 
panty, make up, kralen, schoenen enz. en op naar 
de dreef en als je dan alle mensen ziet na 2 jaar 
dan ben je heel gelukkig. 
Nog nakletsen, veel mensen hadden nog een 
verhaal, verdriet, verlies, maar vooral een 
middagje uit dat deed de mensen heel goed, 
lachen en soms een traantje wegpinken.  
Wij hebben allemaal genoten al waren we 
allemaal moe, we worden ouder! Op naar 
volgend jaar. 

 

Vurjôr 
Corrie Rovers) 

Vang op, die uurste vurjôrszon 

bleef nie binne zitte muike, 

Go vlug de natuur wa ruike 

en lach is um oewen aawerdom. 

Gooi af dieēn duffelse winterjas 

verwelk de bloemen op oew ruite. 

Zet oew ijge blumkes buite 

en verscheur de rekening van ’t gas. 

Ontdoe oewe kapstok van ’t winterwee 

hang oew lijf vol fistversiering. 

Breng oew schatse nor de vliering 

en spoelt uw pille dur de plee. 

Vat vief oew schon gepoetste fiets 

fiets rond of lopt er efkes nève. 

Sto stil bij al dè lève 

want elk vurjôr doet oe iets 

Kom op ge het nou lang genoeg gemuikt 

slô de winter uit oew spullekes. 

Tjielp is mee mi de vuggelkes 

en ruik is hoe ’t vurjôr ruikt. 
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Sudoku gemiddeld 

3       8         

        4     1   

    2   6   8     

              9   

7 3       5       

    9   7 4 6     

      1   8     6 

  1   3       4 2 

9       5         

 

Sudoku pittiger 

    2         7   

      8 2       5 

  5         4 8   

3     2 1       9 

              4   

      5 9   1     

    8       7     

  2   7       1   

    3 6 8   2     
 

 

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.06-27743967 
Bestuurslid/ledenadministratie: 
Niecky v.d. Berkmortel- van Hoof, Het Klavier 35, 
5735 BK Aarle-Rixtel. Tel. 06-37471685. 
 

Agenda 

 
Woensdag 11 mei Jaarvergadering 

Donderdag 19 mei Happen en Stappen 

Woensdag 25 mei Excursie Museum Aadal 

Dinsdag 7 juni   Dagfietstocht 

Woensdag 8 juni  Busreis Scheveningen 

 

Ledenmutaties 

Overleden: 
Mevr. J. Unger   Aarle-Rixtel 

Nieuwe leden: 

Mevr. A. Sloos-Biemans  Aarle-Rixtel 

Dhr. R. Kweens   Aarle-Rixtel 

 

LEDENADMINISTRATIE 

Opgave nieuwe leden, adreswijzigingen en 

wijziging e-mailadres bij de ledenadministratie: 

Niecky van den Berkmortel-van Hoof, telefoon: 

06-37471685, 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. 

 

mailto:e-mail:%20john.pezie@gmail.com
mailto:pgroenendaal@upcmail.nl
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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 v.d.maand) afspr. De Dreef 

Prijskaarten even week  13.30 De Dreef 

Beeldhouwen(v.a maart)09.30 IVN 

Kookclub (2e v/d maand) De Laarbikker 

Woensdag 

Biljarten  09.30 De Dreef 

Prijskaarten oneven week13.30 De Dreef 

Quilten even weken 

sept/mei  13.30 De Dreef 

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 

Contactpersonen 
Computer Rinus Nooijen  386116 

Gymnastiek Tonnie Verleisdonk 382073 

Bridgecursus Toon Relou  386133 

Fietsen  Wilma van Beek 381851 

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 

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 
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 juni voor 9 mei. 
. 
Opgave “Happen en Stappen” 
19 mei 2019 
 
Naam: ………………………………………………………… 
             
………………………………………………………………….. 
 
Tel.nr. ………………………………………………………… 
 
e-mail. …………………………………………………………. 
 
Neemt deel aan (svp aankruisen waaraan u wilt 
deelnemen): 
 
0 Wandeltocht 5 km 
 
O wandeltocht 3,5 km 
 
O Rondrit met De Goede Moordenaar of         
De Polderexpres 
 

sluit hierbij   ……..   x € 10,- in. 

 

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

