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De 
Seniorenwijzer 
 

 
 

Informatieblad seniorenvereniging KBO Aarle-Rixtel juli/augustus 2022 

Uw stem is opnieuw geld waard bij 

het Rabo Club Support 
(Ton Schepers, voorzitter) 

Ergens tussen 5 en 27 september krijgen alle 

leden van de Rabobank Helmond-Peel-Noord een 

brief van de bank.  

In de brief wordt gevraagd om stemmen uit te 

brengen op uw favoriete vereniging of club.  

Op basis van het aantal uitgebrachte stemmen 

krijgt een club of vereniging ook dit jaar een 

financiële bijdrage van de bank.  

Een bijdrage die wij goed kunnen gebruiken en 

ten goede komt aan onze leden.  

Natuurlijk doen wij als KBO Aarle-Rixtel ook 

weer mee aan deze actie.  

Hoe meer stemmen we krijgen, hoe meer onze 

penningmeester in zijn nopjes zal zijn. Moedig uw 

vrienden en kennissen aan om ook minimaal één 

keer op KBO Aarle-Rixtel te stemmen.  

Op korte termijn ontvangt u de nodige informatie 

van de Rabobank. 

Alvast hartelijk dank voor uw stem(men)!!!! 

Goed voorbereid op lekker lang thuis in eigen 

Huis 

Gratis Huistest voor 50+ 
Iedereen wil graag veilig en comfortabel wonen. 
De meeste mensen zullen, wanneer ze ouder 
worden, gewoon blijven wonen in hun huidige 
woning. Door veranderde regelgeving bestaat het 
verzorgingshuis eigenlijk niet meer. Daarmee is 
iedereen verantwoordelijk geworden voor de 
veiligheid in zijn woning. Er zijn veel slimme en 
(vaak) kleine oplossingen waarmee u uw woning 
kunt verbeteren. Zodat uw huis zo lang mogelijk 
uw thuis kan blijven!  

Wist u dat u gratis advies op maat kunt krijgen 
van een vrijwillige woonadviseur van KBO.  U 
kunt de woonadviseur vragen om langs te komen 
voor een huisbezoek. U loopt dan samen door uw 
woning en krijgt een persoonlijk woonadvies met 
daarin de verbeterpunten van uw woning. Het 
woonadvies kan ook een indicatie geven van de 
kosten. U kunt daarna zelf aan de slag gaan of er 
een professional bij halen. De keus is aan u. De 
woonadviseur in Laarbeek is Wim Hijnen. U kunt 
zich aanmelden op de website van KBO-
Brabant (Formulier Huistest - KBO-Brabant), per 
e-mail (info@kbo-brabant.nl) of telefonisch: 073-
6444066.  
 

Computerinloop 

(Rinus Nooijen) 
 
Het opstarten van de  activiteit Computerinloop 
na de Coronaperiode loopt nog niet geweldig. 
Daarom is het voor mij minder tijdrovend om een 
aanmeldsysteem in te voeren, waarbij bezoekers 
zich van te voren telefonisch moeten aanmelden 
voor een “consult”. 
Het inloopsysteem leidt nu tot teveel 
tijdverspilling voor mij als er niemand komt of 
die  veel te laat verschijnt. 
Er is dus voor iemand die op goed geluk 
binnenloopt geen zekerheid dat er wel hulp 
aanwezig zal zijn. Dat laatste is alleen te 
verwachten na een tijdige voormelding. 
Het blijft natuurlijk mogelijk om toch binnen te 
lopen als er al een hulpsessie gaande is, maar dit 
is dan op het eigen risico van de binnenlopende ! 

 

 

 

https://www.kbo-brabant.nl/huistest/
https://www.kbo-brabant.nl/huistest/
https://www.kbo-brabant.nl/huistest/
mailto:info@kbo-brabant.nl
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De lange KBO wandeling  

(Pieter van Doorn, Willem Hendriks)) 
 
“Via Automotive Campus en het Coovelsbos”, 
lengte 15,5 km, vanuit Brandevoort is op 
donderdag 21 juli 2022. Opgeven kan tot en met 
dinsdag 19 juli 2022. 
 
Samenkomst op het kerkplein in Aarle-Rixtel om 
9.15 uur waarna we gezamenlijk vertrekken. 
De kosten voor het meerijden zijn € 2,00 per 
persoon. 
 
Aanmelden kan alleen via onderstaand 
emailadres; 
kbowandelen@gmail.com 
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------ 
Automotive Campus 
De Automotive Campus in Helmond, is een 
hotspot en ontmoetingsplek voor automotive 
bedrijven.  
Het biedt een aantrekkelijke omgeving voor leren 
en werken en het heeft de ambitie dé 
Nederlandse hotspot voor research, design, 
modeling, engineering, testing en assemblage & 
productie te zijn op het gebied van Automotive, 
maar vooral ook op mobiliteitstechnologie.  
De focus ligt hierbij op Green en Smart Mobility. 
De faciliteiten op de campus zijn toonaangevend 
en (grotendeels) uniek.  
Op de Automotive Campus werken meer dan 
1.250 mensen, waaronder zo’n 600 studenten, 
aan de mobiliteitsoplossingen van de toekomst.  
Dat doen zij binnen bedrijven, kennisinstituten, 
innovatieve startups en onderwijsinstellingen op 
het gebied van Automotive.  
In amper vijftien jaar tijd is de campus 
uitgegroeid tot dé nationale en internationale 
hotspot op het gebied van Green Mobility en 
Smart Mobility.  
 

 
 

Coovelsbos      

                                                                                                                                  

 
In 1819 kocht Petrus Coovels een schaarbos in 
Mierlo. Hij begon daarna met het aanplanten van 
diverse bomen.  
Het Coovelsbos lag ooit in de gemeente Mierlo, 
maar bij de annexatie van 1968 kwam het in 
Helmond te liggen. 
Het bos was ooit groter maar de aanleg van de 
Helmondweg heeft er een flink stuk vanaf 
gesneden.  
Het bos dankt zijn naam aan de familie Coovels. 
Toen Petrus Coovels het bos kocht was het circa 
10 hectare groot.  
De koopprijs bedroeg 2.600 gulden. Het bos 
bestond uit lage houtgewassen die van tijd tot tijd 
werden gekapt. 
Meteen na de aankoop gaat Petrus Coovels over 
tot de aanplant van bomen. In het familiearchief 
Coovels is nog een aantekenboekje bewaard met 
een opgave van de onkosten en kunnen we zien 
wat voor bomen er werden aangeplant, in 1819 
werden er 400 beuken geplant. In 1820 ging men 
pas echt aan de slag: 3.100 elzen, 250 berken, 
4.480 eiken, 14 Italiaans populieren, 41 
kanidassen, 1375 beuken, 160 witbomen en 56 
wilgen. 
In het bos had de familie ook een zomerhuis, het 
bos was echter niet alleen om te recreëren maar 
diende ook als productiebos. 
 

Het is vooral voor de actieve senioren, die goed 
kunnen wandelen, we lopen met een gemiddelde 
van 5 km/u. Denk aan goede wandelschoenen 
want we wandelen door natuurgebieden en 
afhankelijk van het weer kunnen de paden droog, 
stoffig dan wel nat of modderig zijn. Het is 
verstandig om drinken en een lunchpakket mee te 
nemen voor onderweg. 
Het meelopen is voor iedereen op eigen risico. 
 

 

mailto:kbowandelen@gmail.com
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De lange KBO wandeling 
“Overasseltse en Hatertse vennen” 

(Pieter van Doorn, Willem Hendriks) 
 
Lengte 16 km, vanuit Overasselt is op donderdag 
18 augustus 2022. Opgeven kan tot en met 
dinsdag 16 juli 2022. 
 
Samenkomst op het kerkplein in Aarle-Rixtel om 
9.15 uur waarna we gezamenlijk vertrekken. 
De kosten voor het meerijden zijn € 7,00 per 
persoon. 
 
Aanmelden kan alleen via onderstaand 
emailadres; 
kbowandelen@gmail.com 
 

De Overasseltse en Hatertse Vennen is een 
prachtig gebied met bos, uitgestrekte 
heidevelden en je raadt het al…... héél veel 
vennen! 
Ooit is dit gebied, ten zuidwesten van Nijmegen, 
ontstaan door de Waal en de Maas. 
Inmiddels liggen beide rivieren hier een heel eind 
vandaan, maar door de rivierklei die ze 
achtergelaten hebben kun je nu genieten van de 
ruim 20 vennen.  
Hopelijk staat in deze tijd ook de heide volop in 
bloei en kunnen we genieten van de paarse kleur. 

Bijzonder is ook de ruïne van de kapel van St. 
Walrick en de ‘koortsboom’, ook wel lapjesboom 
genoemd. 
Aan de zuidmuur van de ruïne van de 
middeleeuwse St. Walrickkapel staat een oude 
zomereik, die nog altijd dienst doet als 
koortsboom. 
Het volksverhaal vertelt dat als een lapje stof van 
een zieke aan een koortsboom (ook wel 
lapjesboom) wordt gebonden, deze boom ervoor 
zorgt dat de ziekte verdwijnt. 
Wanneer er voor het eerst een lapje aan de boom 
is bevestigd, is niet bekend.  
Wel is er een legende over hoe de predikende 
Willibrordus (eind 7e of begin 8e eeuw) hier 
gevangen genomen werd door de heidense rover 
Walrick. 
De dochter van Walrick was ernstig ziek maar 
Willibrordus wist haar te genezen. 
Walrick deed daarna boete in Rome, bekeerde 
zich en stichtte een kerk midden in de wildernis. 
Hij vroeg de dorpelingen een eik te planten waar 
ze, ook na zijn dood, om genezing van de zieken 
konden bidden. “ 

Er worden tot op de dag van vandaag nog steeds 
processies gehouden naar de kapel met zijn 
lapjesboom.  
De grote koortsboom van zo'n honderd jaar oud 
heeft zijn functie verloren omdat de takken zo 
hoog boven de grond zitten, dat het haast 
onmogelijk is er een lapje in te hangen.  
Tegenover de oude eik is een nieuwe eikenboom 
geplant die inmiddels al aardig vol begint te 
hangen. 

 
 

 
Het is vooral voor de actieve senioren, die goed 
kunnen wandelen, we lopen met een gemiddelde 
van 5 km/u. Denk aan goede wandelschoenen 
want we wandelen door natuurgebieden en 
afhankelijk van het weer kunnen de paden droog, 
stoffig dan wel nat of modderig zijn. Het is 
verstandig om drinken en een lunchpakket mee te 
nemen voor onderweg. 
 
Het meelopen is voor iedereen op eigen risico. 
 

 

 

mailto:kbowandelen@gmail.com
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“Gevallen”vrouw tijdens korte 
wandeling 
(Ria Bekkers) 

 
Ik had me weer zo verheugd op de korte 
wandeling met Henk rondje Stippelberg. 
Het was prachtig weer en we zouden ervan 
genieten. 
Over smalle paadjes met omhoogstekende 
boomstronken dacht ik telkens:  
opletten Bekkers. 
Maar opeens lag ik er, kop in het zand, bril van 
m’n hoofd en een beetje dizzy. 
Gelukkig niks gebroken en lieve mensen om me 
heen die me weer op de been hielpen. 
Enkele kleine blessures, maar ondertussen merk 
je toch dat dit heel vervelend kan zijn en denk je 
aan de mensen die altijd pijn hebben. 
Een lekkere kop thee op het zonnige terras 
maakte weer heel veel goed, zodat ik toch terug 
kon zien op een fijne wandeling. 

 

Excursie emaillemuseum  “het kleine 

Aadal” op 25 mei  
(Jan van Doren) 

 

Met 18 personen namen we deel aan deze 

interessante en bewonderingswaardige excursie. 

Nadat we hartelijk werden ontvangen door Mieke 

en Wim namen we plaats in de “goei” kamer 

waar we meteen al werden verrast door het zicht 

op, onder andere, 230 verschillende 

geëmailleerde koffiepotten met stuk voor stuk 

een mooie decoratie. 

Na genoten te hebben van een lekkere vlaaipunt, 

bij de koffie of thee, begon Wim te vertellen over 

het ontstaan en verdere opbouw van het 

museum. 

Het begin is gemaakt in 2001 toen Wim in contact 

kwam met iemand uit Rotterdam die zich 

bezighield met het ontruimen van woningen. Als 

er bij zo ’n ontruiming geëmailleerde spullen 

zaten belde hij Wim op. Om zich te kunnen 

verdiepen in de waarde en de leeftijd van 

dergelijke spullen had hij of hadden zij de 

beschikking over oude prijscouranten van de 

verschillende fabrikanten uit die tijden. De 

oorsprong en van welke fabrikant zo ’n artikel 

kwam kon op die manier ook vaak bepaald 

worden.  

De verzameling bevat fabricaten van onder 

andere BK, het Duitse KAT, DRU, Neerlandia, 

EDY en Etna. 

Middels voorbeelden van de verschillende 

stappen toonden Wim en Mieke ons hoe het 

productieproces verliep. Zo werd eerst het 

gewenste model uit staal gevormd door stempels 

op drukpersen. Vervolgens werden tuiten, 

handvatten of andere onderdelen op de juiste 

plaats en waterdicht bevestigd aan de vorm. Dat 

geheel kreeg dan een antiroestbehandeling en 

werd ontvet. Vervolgens werd de vorm 

ondergedompeld in de grondemaille voor een 

goede hechting. (Emaille bestaat uit glas in 

poedervorm.) Daarna wordt dit geheel verwarmd 

tot een temperatuur tussen de 600 en 900 

graden. Vervolgens worden nog twee 

afwerklagen aangebracht. Als het product van 

binnen en van buiten dezelfde kleur moest 

krijgen werd er gedompeld. Als de binnenzijde 

een andere kleur moest krijgen dan de 

buitenzijde werd de gewenste kleur op de 

oppervlakten gespoten. 

Na iedere laag werd het product ook weer 

verwarmd tussen de 600 en 900 graden. 

Decoraties en biesjes werden handmatig 

aangebracht waarna ook weer verwarmd moest 

worden. 

Nadat Wim uitgebreid had uitgelegd hoe hij kon 

onderscheiden hoe oud een product was en van 

welke fabrikant het kwam, nam Mieke het 

woord.  Ze vertelde hoe ze, in coronatijd, 

benaderd werd door iemand die een bestemming 

zocht voor ouderwetse poffers. Ze heeft dat 

aanbod aanvaard en intussen heeft het museum 

dus ook wat poffers en andere kledingstukken uit 

vroeger tijden in de vitrines liggen. 

Na wat onderzoek en speurwerk heeft ze zelf 

reparaties en completeringen uitgevoerd en 

enige etalagepoppen compleet aangekleed. 

Diegenen die dachten dat we nu wel alles gezien 

en gehoord hadden bleek het helemaal mis te 

hebben.  

Door een kleine deur kwamen we in een ander 

vertrek gevuld met ongelooflijk veel soorten 

geëmailleerde gebruiksvoorwerpen. Hadden we 

dit vertrek bekeken dan kwam er weer een 

andere deur en opnieuw werden we verrast als 

die geopend werd. 
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Zo zagen we bijvoorbeeld in een vertrek maar 

liefst 240 verschillende petroleumstellen, onder 

de ouderen ook wel bekend door de “bromolie” 

waarmee ze gevuld werden.  

Natuurlijk waren er ook veel van die bekende 

zand, zeep en soda rekken, lampetstellen, 

koffiemolens, emmers, schalen, zeepbakjes, 

teilen, fornuizen, kachels, sets van soeplepel, 

sauslepel en schuimspaan en nog veel meer. Zo 

leerden we ook wat een doofpot was, van het 

spreekwoord iets in de doofpot stoppen. Onze 

voorouders waren vaak arm en zuinig. Vaak werd 

alleen de huiskamer verwarmd, maar als het 

bedtijd was waren er vaak nog gloeiende kolen in 

de kachel. Daar hadden ze dan een doofpot voor 

want die warmte mocht niet verloren gaan. Dus 

werd de doofpot gevuld met de gloeiende kolen 

en luchtdicht afgesloten met een deksel. De 

volgende morgen had men dan bij het opstaan 

meteen weer een aangename temperatuur als de 

kolen terug in de kachel geschud werden.  

Wim had ook nog een raadsel toen hij een 

voorwerp liet zien moesten we raden waar dat 

voor bestemd was geweest. Het meest geraden 

werd dat het een sauskom zou zijn en daar leek 

het ook wel op. Nou, zei Wim, ik zou er toch niet 

graag saus uit genuttigd hebben want het was 

een damespo voor gebruik in een rijtuig! 

Ook apart was een grote langwerpige bak met 

een deksel die gebruikt werd voor het braden van 

hammen. Daartoe werd de bak natuurlijk op een 

kachel of fornuis geplaatst zodat de ham van 

onderuit verhit werd. De deksel paste precies in 

de bak en werd boven op de ham gelegd. Op de 

deksel werden dan weer gloeiende kolen gelegd, 

zodat de ham gelijktijdig van onderen en van 

boven verhit en dus gebraden werd. 

Na vele deuren en vertrekken kwamen we weer 

uit in de “goei” kamer waar Els, namens ons allen, 

een dankwoord uitsprak voor de fijne, 

interessante en uitgebreide excursie.  

Aangezien Wim en Mieke ook al wat ouder zijn 

kwam nog ter sprake hoe het museum voort zou 

kunnen bestaan. Er zijn wel gesprekken geweest 

met de gemeente maar die hebben vooralsnog 

niks opgeleverd. Het zou zonde zijn als deze 

unieke verzameling verloren gaat. 

 

 

 

Happen en stappen 
(Annette Sprengers – Thomassen) 

Op donderdag 19 mei was het “Happen en 

Stappen”. Dit evenement van de KBO was een 

schot in de roos. Ruim 80 senioren kwamen, rond 

het middaguur, tezamen bij Café Van Dijk in de 

Dorpsstraat. 

 

Ruim op tijd 

om te starten 

waar de 

meeste voor 

kwamen na de 

vervelende 

coronatijd; 

weer eens met elkaar te buurten.  

Na een goed gevulde kop groentesoep, met veel 

balletjes, vertrokken de eerste 25 personen met 

‘de Goede Moordenaar’ naar het eerste rustpunt. 

Vervolgens vertrokken de wandelaars voor een 

tocht van 5 of 3 kilometer.  

 
De lucht betrok en voorspelde niet veel goeds, 

maar men liet zich daardoor niet tegenhouden. 

Langs het ‘Patronaat’ over de oude kerkenpaden 

ging het richting Bosscheweg, Broekelingstraat 

naar de wijk Strijp. De zon verdween achter wel 

zeer donkere wolken, zwanger van de regen. 

Maar niemand haakte af.  

Wij vervolgden de route, staken de 

Lieshoutseweg over, door de velden van de Hoge 

Akkers, naar de Opstal.  

En toen brak het onweer los, met veel regen en 

storm. 

Niet iedereen had een paraplu of regenjas bij 

zich, maar bij Frans van den Heuvel konden we in 

zijn schuur schuilen en werden we getrakteerd op 

een heerlijk slaatje.  
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Nadat de ergste regen voorbij was vertrokken we 

richting IVN gebouw, de een wat natter dan de 

andere. Daar werden we onthaald met een 

broodje knakworst.  

 
 

Het heet ook niet voor niets happen en stappen. 

Dat stappen was enigszins in het water gevallen. 

We gingen weer terug naar het beginpunt; zaal 

Van Dijk, waar afgesloten werd met een 

versnapering. Al met al een prettige en welkome 

wandeling waarvoor nogmaals veel dank aan de 

organisatie. 

 

KBO fietsdag dinsdag 7 juni 
(Marijke Leenders-Migchels) 

Met prachtig weer, waar we de hele dag van 

genoten hebben, vertrokken we met 9 personen 

voor de fietsdag.  

Voor de veiligheid droegen we een geel hesje. 

Door het mooie Croy en Stiphout fietsten we 

naar Nuenen en Geldrop via prachtige bos- en 

heidegebieden.  

Voorbij Geldrop legden we aan bij golfclub Riel. 

Daar genoten we van koffie met appelgebak. We 

interviewden ook een paar golfers om meer van 

die sport te weten.  

Ook stelde Wilma de vraag “hoe vaak doe jij het 

per week?” dus we zijn veel te weten gekomen 

over (deze sport).  

Zo fietsten we weer verder naar Heeze. Bij de 

Zwaan gingen we lunchen. Dat was heel goed 

verzorgd en je zat er heel gezellig. We fietsten 

naar het kasteel en zo kregen we een prachtig 

bosrijk gebied, waar we vlug uitkwamen op de 

Strabrechtse-heide.  

 

 

 

Daar zagen we de grote kudde schapen met 

vrouwelijke schaapsherder. 

De terugweg gingen we via Mierlo langs idyllische 

boerderijen.  

We hadden er 50 km. opzitten toen we op 

Zonnetij aankwamen om een lekker glaasje te 

nuttigen en na te praten over deze mooie tocht. 

Bezoek KCK aan Weert 
(Anny Plettenberg)  

De stadsgids Peter Theunissen nam ons mee voor 
een rondleiding door zijn geliefde Weert. 
Het is een kleine stad, maar ook een groot dorp, 
volgens Peter. 
We bezochten o.a. de tuinen van Zusters 
Birgittinessen, een oud meisjespensionaat.  
De tuinen zijn deels met oude stadsmuren 
omringd, van waaruit we een prachtig uitzicht op 
de Martinuskerk hadden. 
De gids nam ons mee door de stad en wees ons 
op allerlei architectonische bouwwerken en 
vertelde talrijke wetenswaardigheden.  
We bezochten het spiksplinternieuw heringericht 
museum in het voormalige stadhuis. 
Natuurlijk werd er veel aandacht besteed aan de 
Sint-Martinuskerk, een laatgotische hallenkerk. 
De markante toren van 72 meter is vanuit alle 
windstreken goed zichtbaar. 
Kortom, Weert is zeker een bezoek waard.  
Weer terug in Aarle-Rixtel sloten we onze 
excursie dag af met een evaluatie in de Dreef. 

Ontmoeten en Verbinden 

Op zaterdag 13 augustus zijn senioren welkom op 

het plein van Kasteel Landgoed Croy voor een fijn 

samenzijn in het kader van het gloednieuwe 

event Ontmoeten en Verbinden. 

Er wordt voor leuke 

muziek gezorgd en 

lekkere hapjes, die 

zullen worden 

uitgeserveerd door 

jongeren. 

Het geheel wordt u 

gratis aangeboden en is 

uitsluitend op reservering bij te wonen. 

Er is plek voor 100 deelnemers, verdeeld over 2 

tijdsblokken, dat betekent vol = vol. 

1e tijdsblok van 11.30 uur – 13.30 uur 

2e tijdsblok van 14.30 uur – 16.30 uur. 

Wilt u er bij zijn? 
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Aanmelden kan via de website van Laarbeek 

Actief, met keuze voor tijdsblok 1 of 2, of door te 

bellen naar Alexandra van Heijst 06-26891572. 

Mocht het die dag onverhoopt slecht weer zijn 

dan zal het samenzijn binnen plaatsvinden. 

 
 

Het Alzheimer café Gemert- 
Bakel/Laarbeek on tour in Laarbeek  
(Nancy Laurensse, dorpsondersteuner) 
 
14 juni: Omgaan met onbegrepen gedrag 
Was in het ontmoetingscentrum in Beek en Donk 
 
23 augustus: Zomer café 
Locatie: “In de Hei”, Schaapsdijk 6, Mariahout.  
Tijden: Vanaf 14.30 uur tot ongeveer 18.30 uur.  
U dient zich voor deze bijeenkomst in te schrijven.  
 
Op deze dag wordt er een gezellige middag 
verzorgd door de vrijwilligers van het Alzheimer 
café Gemert-Bakel/Laarbeek. Er is een 
gezamenlijke activiteit, er kan gewandeld en 
gefietst worden en men kan alpaca’s van dichtbij 
bezichtigen. Voor eten en drinken wordt gezorgd. 
Vanuit Gemert zal de Polder-expres rijden om de 
gasten, die geen eigen vervoer hebben, naar 
Mariahout te brengen.  
Mensen met de ziekte dementie en hun 
partners/mantelzorgers zijn van harte 
uitgenodigd. 
In juli zal er via De MooiLaarbeekKrant en de 
Gemertse krant verdere informatie volgen over 
deze dag, ook waar u zich kunt opgeven.  
 
Voor meer informatie kunt u, tijdens 
kantooruren, contact opnemen met Nancy 
Laurensse,  
tel 06-34165118,  nancy.laurensse@levgroep.nl 
of Theo van der Horst, tel 06-81575431, 
theovanderhorst@dedorpsondersteuners-
gemertbakel.nl.  
 

 

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. 
 

Ledenmutaties 

Nieuwe leden: 
Dhr. en mevr. van de Ven Aarle-Rixtel 

Overleden: 

Mevr. Zus Martens  Aarle-Rixtel 

Dhr. Kees de Gooijer  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:nancy.laurensse@levgroep.nl
mailto:theovanderhorst@dedorpsondersteuners-gemertbakel.nl
mailto:theovanderhorst@dedorpsondersteuners-gemertbakel.nl
mailto:e-mail:%20john.pezie@gmail.com
mailto:pgroenendaal@upcmail.nl
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VASTE ACTIVITEITEN 
Maandag 
Computerinloop 13.30 De Dreef 

 (na tel.aanmelding) 

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 de 

seniorenwijzer van september  voor  

10 augustus 

. 

Maak van de vakantiedagen 

een magische tijd. 

Vul ze met liefde, plezier en vooral 

gezelligheid. 

 

Wij wensen u een hele fijne vakantie 

 

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

