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De 
Seniorenwijzer 
 

 
 

Informatieblad seniorenvereniging KBO Aarle-Rixtel juni 2022 

Nieuws werkgroep excursies 
(Theo de Jong) 

 
Op woensdag 06 juli gaat onze volgende 
excursie naar het 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 veel goed 
werk en waren erg sociaal, ook op het gebied van 
geneeskunde waren ze actief en gaven les op de 
scholen. 
Een zeer bekende zuster in Aarle was zuster 
Isfrida, zij hielp bij bevallingen en werkte op het 
consultatiebureau. Zij 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, was nog wel een jeugdige zuster,ze 
heeft dit nog een hele tijd vol gehouden. 

Er zijn ook jonge zusters in opleiding . 

De zusters van het missieklooster zijn afkomstig 
van een Duitse orde en in het klooster wordt 
daarom ook hoofdzakelijk de Duitse taal 
gesproken. Het klooster ligt op een mooie locatie, 
in het Aarles Broek en straalt een oase van rust uit.

 
Opgave is maandag 27 juni 2022 van 10.30 uur 
tot 11.30 uur in de Dreef, de kosten zijn € 8.50 
incl. koffie en gebak, gelieve met gepast geld te 
betalen.  
We vertrekken op 06 juli om 14.00 uur met de 
fiets vanaf de pastorie. 
 

 

Ledenvergadering, woensdag 11 mei  
(Ria Bekkers) 

Woensdag 11 mei vond de jaarvergadering van 
de KBO plaats. Er waren 50 leden aanwezig en 53 
leden hadden zich afgemeld. 

In 2021 zijn er 14 leden van onze vereniging 
overleden, waarvoor 1 minuut stilte in acht werd 
genomen. 

Er zijn 90 vrijwilligers in de weer om de 
vereniging levend te houden, zonder deze 
mensen zou de club niet kunnen bloeien. 

Gelukkig kan de draad nu weer opgepakt worden 
en zullen er weer diverse leuke activiteiten 
worden georganiseerd. 

Het jaarverslag van 10 november 2021 werd door 
iedereen goedgekeurd. 

Het financieel jaarverslag werd toegelicht door 
onze penningmeester, Peter Groenendaal. Hij 
had alle overzichten op de tafels gelegd, 
waardoor iedereen inzage kreeg in de financiën 
van onze KBO. 

Paula Mager las als lid van de kascommissie het 
verslag voor en als reservelid van de 
kascommissie stelde Ton van Griensven zich 
beschikbaar. 
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Voor het bestuur hebben zich geen nieuwe 
kandidaten gemeld, zodat het huidige bestuur in 
deze vorm aanblijft. 

De voorzitter attendeerde de mensen op de 
mooie, nieuwe website www.kbo-aarle-rixtel die 
continu actueel wordt gehouden met mooie 
foto’s van de verschillende activiteiten. Zéér de 
moeite waard!!!! 

Omdat de kerstviering door Corona niet door kon 

gaan werd er in de seniorenwijzer een bon 

afgedrukt voor iets lekkers van Jantje.  

Helaas is hier maar door 50% van de leden 

gebruik van gemaakt. De reden hiervan kan zijn: 

niet gezien, te ver weg voor mensen die moeilijk 

ter been zijn of een ander probleem. Hopelijk 

hoeft niet meer op deze manier gecompenseerd 

te worden. 

Ook kwam tijdens de rondvraag de vraag naar 

voren: 

Wat doet KBO Brabant voor de lokale 

verenigingen van de € 11,75 die zij per lid af 

moeten dragen. Het antwoord was: Zij zorgen 

voor de Ons, geven cursussen voor de 

afgevaardigden van diverse kringen, ze praten 

mee voor een rechtvaardig pensioen, helpen bij 

belastingaangiften en hebben ook betaalde 

krachten in dienst. 

Na de rondvraag kwam er een einde aan deze 

vlotte vergadering, waarna er onder het genot 

van een drankje nog gezellig na gekeuveld kon 

worden. 

“Muzikale” treedt op bij Perron 1 
(Piet van wetten) 

Je hoeft geen tramkaartje te kopen voor ‘De 

Goede Moordenaar’! 

Op zondag 12 juni a.s. om 14.00 uur 
organiseert Muzikale een “Ierse” middag in 
samenwerking met de “Ierse” band The 
Bottle, bij Perron 15 aan de Havenweg in 
Aarle-Rixtel. 

 

De Muziekvereniging 

“Muzikale” bestaat uit 35 enthousiaste 
muzikanten die onder de bezielende leiding 

van Hubert Geurts wekelijks repeteren om 
muziekstukken te kunnen uitvoeren voor 
publiek. 

Het is interessant om toehoorders te laten 
merken dat er hard gewerkt wordt aan de 

muzikale vormgeving; voor de muzikanten is 
het leuk om iets te kunnen bieden wat de 

moeite van het spelen en beluisteren waard 
is. 

Het bestuur van het muziekgezelschap heet 
nieuwe leden heel graag welkom: samen met 
de dirigent wordt dan bepaald welk 
instrument past in de groep. 

Om breder kennis te kunnen maken met 
“Muzikale” is een bezoek aan de site 
“Muzikale.nl” van harte aan te bevelen; voor 
hen die geen gebruik maken van een 

computer is een bezoek aan de repetitie op 
woensdagavond in De Dreef een 

gemakkelijke en aangename manier voor 
kennismaking. 

De “Ierse” Band The Bottle 

Irish drinking songs and more! Dat is precies 
wat deze Noord-Limburgse band brengt 

tijdens een gezellig optreden. 
Sinds 2016 heeft The Bottle een repertoire 

opgebouwd dat varieert van folk en 
traditionals tot country, gebracht op een 
eigen manier.  
Geïnspireerd door de Ierse pub-cultuur zorgt 

deze driemans-formatie voor sfeer bij elke 
gelegenheid; 

Geoffrey: zang en fluit 
Hans: gitaar  

Peter: snaarinstrumenten en accordeon 
Hem: geluid en techniek. 

Als zij, samen met het publiek, de sfeer 
kunnen bereiken die zo kenmerkend is voor 
de Ierse Pubs, dan kan de middag niet lang 
genoeg duren. 
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De entree is gratis en het idee van een grote 
pul Guinness met witte kraag en een glas 
“Murphy’s” Irish Red, oefenen een 
onstuitbare aantrekkingskracht uit. 

In vroeger tijden 

Van 1883 tot 1930 reed de tram De Goede 

Moordenaar van Den Bosch naar Helmond, 
via de dorpen Rosmalen, Wamberg, 

Berlicum, Middelrode, Heeswijk, Dinther, 
Beugt, Veghel, Erp, Gemert, Beek en Donk en 

Aarle-Rixtel. Op het zuidelijke deel van de 
Havenweg lag heel lang een perron. 

Op het terrein waar vroeger de 
molensteenfabriek van de familie Jaspers 
stond, is enkele jaren geleden het mooie, in 
Cortenstaal geplooide, gebouw Perron 15 
gebouwd. 

Aan de Havenweg was vroeger vaak 
bedrijvigheid als er een binnenvaartschip lag 
aangemeerd bij de bouwmaterialenhandel: 

sterke kerels sjouwden zakken cement uit het 
diepe scheepsruim via een houten laddertje 

naar boven, staken de weg over om 
vervolgens de zakken in de loods te 
deponeren. 

Tegenover deze bedrijvigheid, aan de andere 
zijde van de Zuid-Willemsvaart, lag vaak een 

schip dat geladen was met graan: het werd 
leeggezogen door een machine van 
Graanhandel P.A. van Hoek. 

Op beide plaatsen heerst heden ten dage nog 
volop bedrijvigheid: op de westzijde van het 
kanaal is een winkel- en kantoorgebouw 
gerealiseerd, aan de oostzijde Perron 15. 

Perron 15, een optimaal verrassende wereld 

Een wereld waarin je ondergedompeld wordt 
in een sfeer die blaakt van ondernemingslust, 
creativiteit en gemoedelijkheid. 

Waar het exterieur een toppunt is van 
moderne architectuur, ademt het interieur 

een sfeer van doorleefde veelvormigheid en 
dito kleurenrijkdom. 

 

Een zeer ruime verblijfsruimte op de begane 
grond waar dagbesteding vormgegeven 
wordt door beroepskrachten en vrijwilligers, 

een professionele keuken van waaruit om de 
twee weken een ‘A Tavola’-avond 

(verrukkelijk eten) wordt geboden, een 
betoverende en rustgevende eetruimte, op 

de verdieping een zeer sfeervolle ruimte voor 
groepsbijeenkomsten en partijen, maar 
boven de barruimte ook een zeer geschikte 
expositieruimte waar regelmatig 
betoverende werken te bezichtigen zijn. 

De buitenruimte, achter het pand, reikt de 
natuur een loyale hand: daar voelen mensen, 
vogels en dieren zich op hun gemak. 

M’n Hôfke 
(Corrie Rovers) 

Ik heb ’n eige hôfke, zo maar een haffel zand 

Ik beleef dor in ’t jaor van Crocus tot Chrysant. 

 

Ik heb ’n eige hôfke, ‘t is mar ne meter grond 

Dorin doe ik mi de natuur ’t hil joar dur mi rond. 

 

Ik heb ’n eige hôfke, tis hier krek buitenoit 

Ik heb er zo’n genooi af as er ne vogel floit. 

 

Ik heb ’n eige hôfke dè wil ik noit nie kwijt 

Ik heb der hil wa afgefruut in m’n bietje vrije tijd.  

 

Mensen hawt ‘n hôfke al is ’t mar ’n haffel zand 

Ge verzet ‘r mee oew zinne en ’t stò ok skon 

meepesant. 

 

 

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. 
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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. 

 

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 week13.30De 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 13 juni voor 

de seniorenwijzer van juli/augustus 

 

Agenda 
Dinsdag 7 juni  Dagfietstocht 

Woensdag 8 juni Busreis Scheveningen 

Woensdag 6 juli Excursie Missieklooster 
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