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De 
Seniorenwijzer 
 

 
 

Informatieblad seniorenvereniging KBO Aarle-Rixtel september 2022 

Najaarsactiviteit 7 oktober 

(Activiteitencommissie) 

Onze najaarsactiviteit wordt gehouden in de 

Dreef waar we weer de nodige activiteiten 

kunnen organiseren. 

Ook zullen onze hobbyclubs (o.a.schilderen, 

beeldhouwen, quilten) een tentoonstelling 

organiseren van hun werken in een van de 

ruimtes. 

Het programma is als volgt: 

14.00 Ontvangst met koffie/thee met vlaai 

14.30 Aanvang diverse activiteiten 

16.00  Aan de borrel 

17.00 Staat de frietwagen voor u klaar. 

De activiteiten die we organiseren zijn heel divers 

en er zit voor iedereen wel iets bij. 

1.Jeu de Boules o.l.v. Ria Bekkers 

2.Dorpswandeling o.l.v. de Heemkamer 

3.Porcelein schilderen o.l.v. Riet Hagelaar max. 10 

personen 

4.Kaarten, Rikken, Jokeren o.l.v. Maria v.d. Ven 

5.Handboogschieten o.l.v. Jan Coolen, max. 25 

personen 

6.Kubb spel 

7.Biljarten 

8.Workshop Yoga o.l.v. Liselotte Bekkers max 15 

pers. 

9.Natuurlijk is er de mogelijkheid om gezellig te 

buurten 

Voor deelname aan deze middag vragen wij een 
eigen bijdrage van €.10,- U krijgt hiervoor 
koffie/thee met vlaai, twee consumptiebonnen 
en een frietje met een snack. 
 

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 “ 7 oktober 2022”.  Vergeet niet om 
duidelijk aan te geven aan welke activiteit u wilt 
meedoen. Uw inschrijving geldt pas als het 
bedrag op onze rekening staat. 
Ook kunt u het ingevulde strookje (blz.8) samen 
met € 10,- p.p. bezorgen bij: 
Maria Hagelaar     Het Klavier 4 
Jacobine Wouters Broekelingstraat 18. 
Inschrijvingen en betalingen dienen uiterlijk 15 
september in ons bezit te zijn. 
Indien het voor u niet mogelijk is met eigen 
vervoer te komen, dan kunnen wij dat voor u 
regelen tegen een vergoeding van € 2,00 (alleen 
voor inwoners van Aarle-Rixtel); hiervoor graag 
contact opnemen met Maria Hagelaar; tel. 0492-
383293.  

 

Nieuws werkgroep excursies 
 (Theo de Jong)  

Op 28 september staat de excursie naar het Jan 
Visser museum in Helmond gepland. 
 

 
 
In het museum zijn spullen, gereedschappen en 
machines uit het verre verleden te zien, ook 
worden oude ambachten  gedemonstreerd, zo 
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kun je zien hoe boeren vroeger werkten,  voor 
deze tijd heel primitief. 
Ook de machines van die tijd zijn te bewonderen, 
toch heel veel handenarbeid, dat is juist het 
mooie, je kent de boer met zijn machines  van nu, 
alles computergestuurd, onvoorstelbaar en 
interessant. 
Maar ook de brandweer met brandweerauto’s en 
waterpompen uit die tijd. 
Helmond was een textielstad met veel bedrijven 
en bij brand moesten die pompen het redden,  
kun je niet voorstellen. 
Ook oude ambachten  zoals timmerlieden en 
schoenmakers kunt u hier bewonderen. 
Wij denken een mooie excursie te kunnen 
aanbieden.  
  

Opgave maandag 19 september 
van 10.30 uur tot 11.30 uur in de 
Dreef. Kosten € € 9.00, incl, koffie 

met gebak en rondleiding.  
Vertrek 28 september om 13.30 uur met de fiets 

vanaf de pastorie aan de Heindertweg. 

We proberen kleine groepjes te maken om samen 

te fietsen  zodat de groep niet te groot wordt.   

  

Nationale Ouderendag  

Hoewel de Nationale Ouderendag officieel de 

eerste vrijdag in oktober is, heeft de organisatie 

van de gezamenlijke KBO’s uit Aarle-Rixtel, 

Beek en Donk, Lieshout en Mariahout, bewust 

gekozen voor de woensdagmiddag.  

Dit betekent dat wij in Laarbeek deze Nationale 

Ouderendag houden op:  

Woensdag 12 oktober 2022 om 14:00 uur.  

Een gezellige middag voor ALLE ouderen uit 
Laarbeek. U hoeft dus geen lid te zijn van de 
KBO. Na twee jaar gedwongen rust, hebben de 
gezamenlijke KBO’s van Laarbeek de handen 
weer ineengeslagen om van deze dag een 
bijzondere dag te maken voor de ouderen in onze 
gemeente. 

Lokatie:  Multifunctioneel Centrum De Dreef. 
Aanvang: 14.00 uur; zaal is open vanaf 13.30 uur. 
M.m.v. “’t kumt Vaneiges” uit Berlicum. 
Hun repertoire bestaat vooral uit 
Nederlandstalige feest-, levens- en luisterliedjes 
met een hoog “lach en traan”gehalte. Maar ook 
Brabantse liederen ontbreken zeker niet tijdens 
hun optreden. 

Kortom muziek en liederen waar iedereen op zijn 
of haar manier van kan genieten. 
Entree € 5,= per persoon inclusief koffie/thee en 
een consumptie. 

 

Uiteraard is er, zoals alle andere jaren, na afloop 

een loterij met prachtige prijzen.  

Het belooft een gezellig spektakel te worden. U 

mag dit niet missen, dus wees er op tijd bij!! 

Er zijn voor heel Laarbeek slechts 250 kaarten ter 

beschikking en OP = OP  (meer mensen kunnen er 

niet in de zaal).  

De kaarten worden vooraf verkocht op 

donderdag 22 september van 14.00-15.00 uur in 

de Dreef. 

 

Als je moeite hebt met rondkomen?? 
(Nancy Laurense, Dorpsondersteuner) 

Dan kun je een beroep doen op tal van 

regelingen. Maar waar klop je aan? Waar heb je 

recht op? Waar kun je terecht met juridische 

vragen? En: hoe vul je die lastige formulieren in? 

Kom je er niet uit en kun je wel wat hulp 

gebruiken?  

Wij vanuit LEV Laarbeek kunnen je wel helpen. 

Lukt het niet om rekeningen te betalen?  Dit kan 

tot problemen leiden. Wij helpen je graag om 

weer overzicht te krijgen over jouw financiële 

situatie. 

Of heb je moeite met het invullen van 

formulieren? Of vind je het lastig om een digitaal 

formulier in te vullen?  Of weet je niet voor welke 

voorzieningen je in aanmerking kunt komen? Dan 

kun je terecht bij het Formulierenspreekuur. 

Wil je meer informatie, dan kun je contact 

opnemen met Nathalie Ansems 

(nathalie.ansems@levgroep.nl/ 06-48532893) of 

Els Weenink (els.weenink@levgroep.nl/ 

06-48604500). 

https://beta.voffice.nl/voffice_email3/preview.asp?emailid=17330513
https://beta.voffice.nl/voffice_email3/preview.asp?emailid=17330513
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KCK/KBO een elitaire club? 
(Piet van Wetten, 6 augustus 2022) 

Onlangs kwam mij dat voor de tweede keer ter 

ore; enkele jaren geleden vernam ik voor het 

eerst dat er mensen zijn, al dan niet inwoners van 

Aarle-Rixtel, die de KCK (Kunst en Cultuur Kring) 

beschouwen als een elitair gezelschap. 

“Wacht even en daar ben ik lid van?” dacht ik 

toen; dat wakkert de speurzin aan. Toen ik lid 

werd heb ik me enkele weken beziggehouden 

met lezen over het ontstaan van dit clubje, met 

wie er lid zijn en lid-geweest, wat zijn de regels 

op basis waarvan dit gezelschap denkt te kunnen 

(blijven) bestaan.  

Toen de basis in 2005 gelegd werd, is een klein 

gezelschap aan het werk gegaan met het 

formuleren van regels waarmee zo’n bedoeld 

gezelschap naar behoren zou kunnen blijven 

functioneren. 

Waar vele verenigingen een Huishoudelijk 

Reglement hebben, is in 2005 een eerste opzet 

geformuleerd van “Spelregels KCK”. 

Geen bestuur, dus geen voorzitter en andere 

leden van zo’n bestuur, maar een Trio dat elke 

maand een uitstapje organiseert; dat Trio wijzigt 

elke maand van samenstelling: telkens valt een 

lid af en wordt een ander lid toegevoegd. 

Bestuurlijk is dat Democratie-ten-top: leden met 

een enorm EGO (in zich de eigenschap dragend 

om altijd en overal VOORNAAM te willen zijn en 

altijd DE BAAS te willen spelen, komen zichzelf 

tegen als ze als lid van het Trio gevraagd worden 

en deelnemen): telkens moeten zij hun ideeën 

mengen met die van twee andere Trio-leden. 

Voor mensen met zo’n autoritair karakter vormt 

dat een goede leerschool. 

Wordt er iemand Trio-lid die b.v. geen computer 

heeft, en dus ook geen ervaring met de bediening 

daarvan, wordt geholpen door de andere twee 

leden: hier kun je zien dat er een zeer positieve 

werking uitgaat van zo’n samenwerking. 

Begrensd ledental. 

In den beginne werd er geïnformeerd bij Musea 

naar mogelijkheden m.b.t. groepsgrootte, kosten 

e.d.; vooral tóén werd er mondeling gegidst door 

één persoon per groep en werd direct daaraan 

toegevoegd dat de groep maximaal uit 15 

personen mocht bestaan. Er werd dan ‘gebedeld’ 

voor de mogelijkheid van 16 personen: 4 auto’s x 

4 deelnemers. 

Een gids kost 40 tot 60 Euro: die kosten worden 

door de groepsleden betaald, naast km-kosten en 

eventueel ‘kop koffie’ of lunch. Als zich 20 leden 

melden voor deelname aan een uitstapje zou je 

twee groepjes van 10 moeten formeren: dat 

betekent 80 tot 120 Euro kosten voor 2 gidsen, 

die per deelnemer dus veel zwaarder wegen. 

Uit dit soort overwegingen is vaak gekozen voor 

een begrensd aantal van 16 deelnemers. Er werd 

ook gekozen voor een maximaal aantal leden van 

24 om bij aanmelding van b.v. 10 tot 12 

deelnemers andere leden de gelegenheid te 

bieden. De formule “Die het eerst komt het eerst 

maalt” werd gehanteerd; hoe moet het anders? 

Later is er zelfs een reserve-groep gevormd om 

bij afmelding van lidmaatschap, bij wegvallen 

door overlijden of anderszins, mensen de 

gelegenheid te geven om lid te worden. In de tijd 

dat ik lid ben (ongeveer 9 jaar) zijn er zeker 10 tot 

15 mutaties geweest. Overigens is er regelmatig 

de mogelijkheid om als reserve-lid deel te nemen 

aan een uitstapje. 

Mogelijkheden in de naaste toekomst. 

De communicatietechnologie heeft niet 

stilgestaan: we hebben al één keer ervaren hoe 

gemakkelijk en comfortabel het is om “oortjes” te 

krijgen in het Museum en een gids gemakkelijk 

hoorbaar en verstaanbaar is op grote afstand. 

Mocht dat fenomeen zich uitbreiden naar alle 

Musea dan kan dat de mogelijkheid bieden om 

met een grotere groep deel te nemen. 

De praktijk wijst sinds 2005 uit dat deelname van 

20 tot 24 leden sporadisch is/was. 

Mocht ik mensen bereiken door middel van dit 

artikel die nog steeds de indruk of overtuiging 

hebben dat de KCK een ELITAIR gezelschap is, 

nodig ik uit om contact met mij op te nemen voor 

een gesprek. Mogelijk kan ik in zo’n ontmoeting 

andere aspecten belichten die aantonen dat de 

betichting “elitair’ onterecht is.(telefoon: 

0492.381587 dan wel 06.15263457). 
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Dagreis Scheveningen 8 juni. 
(Jan van Doren) 

Keurig op tijd waren alle deelnemers aanwezig bij 

de Dreef. Er was een speciale bus geregeld 

vanwege het grote aantal deelnemers (62). 

Ook was de bus uitgerust met een lift zodat Jan 

Termeer met rolstoel en al in de bus gelift kon 

worden. Daarnaast toch ook nog een klein busje 

bestuurd door Jos van de Ven die, op verzoek van 

de organisatoren, zijn oude beroep voor een 

keertje weer op zich nam.  

We vertrokken dan ook mooi op tijd en met een 

gerust hart, we bevonden ons immers in 

gezelschap van een diaken, een misdienaar en 

een (meneer) Kardinaal, er kon ons weinig 

gebeuren. 

Toen we vertrokken was het nog droog met zelfs 

een mager zonnetje en de reis verliep heel 

voorspoedig. Toen we echter om 11 uur 

aankwamen op de parkeerplaats in Scheveningen 

regende het pijpenstelen.  

De meegenomen paraplu’s waren dan ook hard 

nodig tijdens de wandeling naar strandpaviljoen 

Grand Plage. Alvorens dit restaurant te betreden 

moesten we onder een boog doorlopen met de 

onheilspellende naam “DUVEL”, we hebben het 

er toch maar op gewaagd.  Het paviljoen was 

speciaal voor ons grote gezelschap ingericht en 

we konden lekker genieten van de koffie of thee 

met appel/kruimelvlaai.  

Volgens de planning konden we daarna op eigen 

houtje een strand- of boulevardwandeling gaan 

maken maar daar was natuurlijk weinig animo 

voor. Gelukkig zaten we binnen lekker droog en 

warm en er was genoeg te keuvelen. Het trieste 

uitzicht op de verlaten pier en de lege stoeltjes in 

de Deense Hoogvaart konden de pret niet 

drukken. Enige dames waren duidelijk goed 

voorbereid en zaten te jokeren met een 

meegebrachte stok speelkaarten. Enige stoere 

personen waagden toch even een uitstapje al was 

het maar om te ervaren dat het regenwater in 

Scheveningen net zo nat is als in Aarle-Rixtel. 

Ondertussen was door het personeel van Grand 

Plage het lunchbuffet klaargemaakt zodat we 

daar vanaf 12.30 uur van konden genieten. 

Niecky leidde alles in goede banen zodat alles 

netjes en ordelijk verliep. Even leek het buiten 

wat lichter te worden, maar dat kwam door wat 

lampjes onder de kletsnatte parasols die buiten 

op de zon stonden te wachten. 

Om 13.45 was het tijd voor een rondrit door 

Scheveningen met een treintje dat al voor de 

deur klaar stond. Wel moesten tevoren nog even 

de zittingen afgedroogd worden. De trein was 

aan een zijde dicht en aan de andere zijde niet en 

dat was bepaald niet gunstig voor diegenen die 

aan de open zijde zaten. Met behulp van wat 

paraplu’s werd nog enigszins geprobeerd om het 

zo droog mogelijk te houden. Zo passeerden we 

het Kurhaus, op de boulevard opgestelde stalen 

kunstwerken, een enorme zonnebril op het 

strand, een vuurtoren en de haven waar steeds 

verse vis wordt gelost.  

Dan de toeristenhaven met heel veel luxe 

jachten. Verder door het rommelige centrum, 

terwijl de chauffeur moeilijk was te verstaan door 

de vele hobbels in de weg en de 

omgevingsgeluiden. We werden netjes afgezet bij 

de grote bus van Bergerhof .  

Toen was er even een probleem omdat de lift 

niet werkte. Dat was erg vervelend met name 

voor Jan Termeer die een tijdlang buiten in de 

regen moest wachten.  

John Pezie bleef, gewapend met een paraplu, bij 

hem al lukte het niet helemaal om hun beiden 

droog te houden. Uiteindelijk werd het opgelost 

door Jan vanuit zijn rolstoel in het kleine busje te 

tillen. 

Op naar den Haag voor een rondrit met een gids. 

Jos van de Ven, de chauffeur van het kleine busje 

reed achter de grote bus aan en is ook voldoende 

op de hoogte om het een en ander te vertellen 

over de vele bezienswaardigheden tijdens deze 

rit. 

Na wat file-oponthoud stapte om 18.20 de gids, 

Carola, bij ons in de bus. Ze begon te vertellen 

dat we in het grootste dorp van Nederland 

waren. Ondanks haar 520.00 inwoners heeft den 

Haag namelijk nooit stadsrechten gekregen. We 

kwamen langs het centraal station en het gebouw 

van de tweede kamer met als bijnaam de 

Apenberg !! Verder langs de ministeries van 

landbouw en buitenlandse zaken, vele mooie 

oude gebouwen in jugendstil en het Haagse bos 

waarin zich huis ten Bosch van de koninklijke 

familie bevindt.  
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Ze vertelde veel over de geschiedenis van de 

familie van Oranje Nassau.  

We kwamen langs het Louwman museum, heel 

veel ambassades en ook onder de eekhoornbrug 

door.  

Deze brug is er aangelegd om het voor kleine 

dieren, zoals eekhoorns, mogelijk te maken de 

weg over te steken. Verder langs Clingendael, het 

gebouw van de ANWB, de Beatrixkazerne en het 

woonhuis van Marc Rutte. 

Ook passeerden we de bekende 

Waalsdorpervlakte waar jaarlijks op 4 mei de 

indrukwekkende dodenherdenking plaats vindt 

en daarna ook nog langs  de gevangenis voor 

oorlogsmisdadigers die de naam Oranjehotel 

heeft gekregen. Terug naar Scheveningen waar 

we wat meer informatie kregen over de 

geschiedenis van Scheveningen dat heel vaak te 

maken heeft gehad met overstromingen. Ook 

vertelde Carola nog het verschil tussen 

Hagenezen en Hagenaars dat heel vroeger is 

ontstaan. De grond waarop den Haag is gebouwd 

was onder te verdelen in erg vruchtbare grond en 

schrale grond. De boeren op de vruchtbare grond 

werden steeds rijker door de grote opbrengst en 

de boeren op de schrale grond moesten het met 

heel wat minder doen. Zo is er een tweedeling 

ontstaan waardoor de rijken Hagenaars genoemd 

worden en de armen Hagenezen. En dat is 

blijkbaar nog steeds zo, ook wel te horen in het 

lied O, o, den Haag dat duidelijk is geënt op de 

Hagenezen.  Rond 16.45 uur was de rondrit ten 

einde en dankten wij Carola met een hartelijk 

applaus. Ze stapte uit, precies bij het ministerie 

van Financiën, maar liet de enveloppe met 

inhoud  angstvallig in haar tas zitten en fietste 

vlug weg op haar oude Hagenese fietsje.  

De chauffeur zette meteen koers richting Houten 

waar ons een Wienerschnitzel diner stond te 

wachten. Een hele opluchting bood ons de naam 

van het restaurant, hadden we in Scheveningen 

te maken gehad met de ‘DUVEL” het 

tegenovergestelde was hier het geval.  Met fraaie 

letters prijkte daar de wonderschone naam “DE 

ENGEL” op de gevel.  

Het diner begon met een heerlijk kop 

tomatensoep met balletjes. Rudy Kweens liet 

trots horen dat hij er de meeste balletjes in had. 

Daarna dan het hoofdgerecht een 

Wienerschnitzeltje met frietjes, gebakken 

aardappeltjes, rauwkost, rode bietjes en 

appelmoes.  

Daarna nog het toetje van vanille-ijs met 

slagroom, dat kon er nog net bij. 

Intussen werd er door het personeel al druk 

gewerkt aan de inrichting van het restaurant 

want er stond nog een bruiloft op het 

programma. Iedereen begreep wel dat we maar 

beter geen uur meer konden blijven zitten. 

Zodoende zat iedereen om 19. 45 uur alweer in 

de bus richting Aarle-Rixtel. De sfeer was nog 

steeds uitstekend en het weer inmiddels ook 

want …. Het was droog !! 

Aangekomen bij de Dreef werden de 

organisatoren door velen bedankt voor de fijne 

dag die ze ons bezorgd hebben. De pech van het 

slechte weer is nu eenmaal een factor waar 

niemand invloed op kan uitoefenen. 

 

Achteraf hoorde ik dat het kleine busje 

problemen heeft gehad met de versnellingsbak of 

iets dergelijks. Jos zal het wel opgelost hebben, 

dat horen we nog wel een keer. 

Ook langs deze weg dank aan de organisatie, we 

hebben genoten. 

  

Wandeling in Nijnsel olv Henk van 

Beek 7 juli 
(Ton Everaerts) 

 

 09.30 Vertrek vanaf het kerkplein, slechts 7 

deelnemers deze keer voor een geweldige mooie 

wandeling in de bossen van de Dommelbeemden 

in Nijnsel. 

Start vlak bij De Klaproos (restaurant) waar we 

met 3 auto’s parkeren in de bossen. 

Na een korte wandeling met uitleg door Henk 

over diverse begroeiingen komen we aan bij 

prachtige vennen die o.a. vol liggen met 

waterlelies en gele plomp.  
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We passeren een bijna kunstwerk van een oude 

afgestorven boomstam en wandelen door een 

schitterend gebied, gedeeltelijk lopend langs de 

Dommel, naast diverse velden met rogge, gerst 

en koren. 

Het weer zit ons gelukkig mee, slechts een kleine 

regenbui maar net op dat moment liep ons pad 

onder een bomenrij en werden we niet nat.  

Een ree in de verte werd gezien terwijl diverse 

vogels (zoals de lijster) het hoogste lied zongen.  

Een kort rustmoment langs de Dommel met nog 

een prachtige uitkijktoren maakte het plaatje 

compleet. 

Vlak voor het einde nog even een stop bij een 

heel mooi kapelletje waarbij ook een verrekijker 

stond (weliswaar tegen betaling een euro of 

Duitse Mark zoals in de groep werd verteld, het 

fabricaat was Duits). 

Terug in de auto reden we enkele 100 mtrs naar 

ons koffiepunt De Klaproos wat een bezoek 

absoluut waard is (ook makkelijk per fiets 

bereikbaar). De dagaanbieding was koffie met 

taart en met name de taarten waren juweeltjes 

van lekkernij.  

Dit was een ochtend van genieten en Henk werd 

dan ook door de deelnemers bedankt voor dit 

mooie uitje. 

KCK bezoekt Sous-Terre in Lithoijen 
(Anny Plettenberg ) 

“Beelden binnen, beelden buiten”  
Deze expositie bevat schilderijen, fotografie, 

beelden en sculpturen. 
Er is werk van ruim 100 
kunstenaars te zien. 
“Beelden buiten” bestaat 
uit vele beelden in een 
groot tuingebied. 
“Beelden binnen” is een 
prachtige galerie met zeer 
uiteenlopende 
kunstwerken. 

Bovendien bevat Sous-Terre een hele 
kunstuitleen met aantrekkelijke voorwaarden. 
Het weer was ons goed gezind, hierdoor konden 
we binnen en buiten genieten. 
Terug in Aarle-Rixtel sloten we onze excursie dag 

af met een drankje in de Dreef. 

 
 

KCK bezoekt DEURNE 
( Frank Bussemaker) 
 
Ondanks de vakantie en de warmte verzamelde 
een groep van twintig kunstliefhebbers zich bij 
het Heemhuis van Barthold van Heessel (de Dreef 
was wegens vakantie gesloten!). Met een 5-tal 
auto’s en evenzoveel rollators reden we naar 
museum “De Wieger ”in Deurne.  
Het klein kasteeltje van de ’heren van Doerne’, 
waarin later de huisarts Wiegersma werkte, met 
zijn fraaie, steile dak met trapgevels, toonde 
naast haar mooie, eigen “Wieger”-collectie, 
ook een deel van de “Vrouwenpallet” 
tentoonstelling, dat een ”Ode aan de vrouwelijke 
kunstenaars tussen 1900 en 1950” was.  
Deze was samen met museum Drachten 
samengesteld en wordt gelijktijdig getoond. 
Hier toonden vrouwen dat zij zich in alle stijlen 
goed konden uitdrukken; er waren diverse 
voorbeelden van romantische, abstracte, 
kubistische en “luministische” stijlen. 
 
(De luministische stijl is een soort streepjesversie 
van het Pointillisme (stippeltjesversie), waardoor 
een beter lichteffect zou worden verkregen!). 
Het deel daarvan dat nu in Drachten (D8888) 
wordt getoond, verruilt haar plaats in september 
met De Wieger! Het atelier leverde ook een 
film  en tentoonstelling mooie beelden op van 
twee schilderessen die ruim 2 jaar lang werkten 
in het stroomgebied van de Aa en mooie 
schilderijen maakten onder het thema :“In de ban 
van de Aa.”   
Ook in de tuin was het goed toeven bij de 
grootbladige magnolia, de Judas boom en de 
grote kastanjes en het bos, tot we verder 
moesten naar “Beekman en Beekman ”bij de 
kerk, voor een kleine pauze.  
Daarna gingen we de Willibrorduskerk in voor het 
inmiddels beroemde “Tapijt met 1300 jaar 
geschiedenis van Deurne”, van oertijd tot 
heden!.  
Langs een van de wanden was een twintig meter 
lange lap gespannen, waarop de diverse 
geschiedenisfasen van Deurne waren 
geborduurd!  
Een reeds lang gevormde 
handwerkgroep, vriendinnen en vrijwilligers in de 
kerk, hebben naar aanleiding van het “tapijt van 
Bayeux” in Frankrijk het plan opgevat en 
uitgewerkt om zo ook de geschiedeis van Deurne 
1300 jaar uit te beelden!   
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Na grondig historisch onderzoek en brainstormen 
is het plan goed voorbereid en uitgewerkt. De 
diverse taferelen en teksten werden uitgebeeld 
op schetsen en overgebracht op doek en door de 
dames omgezet in een inspirerend borduurwerk. 
Op de onderrand werd in zwart en grijs garen nog 
een toelichting getoond om de afbeeldingen te 
ondersteunen en toe te lichten. Door de 
maaksters werd het wel en wee uitgebreid 
verteld, zodat ook de bijzonderheden aan bod 
kwamen. Ook was nog een vrolijk en kleurrijk 
geklede Maria te zien met een mooi verhaal.  Er 
werd ook werk gemaakt van het restaureren van 
gipsen beelden en ook een paard van Joep 
Coppens werd opgeknapt. Verder was ook een 
lege crypte, onder het koor, toegankelijk waar de 
resten van de ‘Heren van Doersen’ hadden 
gelegen, maar die voor onderzoek bij het 
Catharijnen Convent in Eindhoven werden 
gebracht en onderzocht. Hierna werden we goed 
verzorgd in het Heemhuis in Aarle, voor de 
traditionele evaluatie en reacties op de gezellige 
dagactiviteit. 

 

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, Koudemaas 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. 
 

 

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. 

Ledenmutaties juni-juli-aug 

Opzeggingen: 
Dhr. en mevr. P. Strijbosch Aarle-Rixtel 

 

Overleden: 

Dhr. F. Verschuuren  Aarle-Rixtel 

Mevr. R. Kuijpers  Aarle-Rixtel 

Dhr. J. Gruijters   Aarle-Rixtel 

Nieuwe leden: 
Mevr. T.v.d.Hurk  Helmond 
 

 
 
 
Vrijwilligers gezocht! 

(Nancy Laurensse, dorpsondersteuner) 

• Het opzetten van koffiemomentjes 
voor mantelzorgers in iedere kern. 

• Op 21 september is de jaarlijkse 
Wereld Alzheimer Dag, met 
het  "samen op pad". 

• Op 10 november is de jaarlijkse Dag 
van de Mantelzorg. 

We zoeken vrijwilligers die het leuk vinden om 
hierover te brainstormen en deze ideeën om te 
zetten in acties. 
Voor meer info: Nancy Laurensse 06-34165118 
of nancy.laurensse@levgroep.nl. 
 

mailto:e-mail:%20john.pezie@gmail.com
mailto:pgroenendaal@upcmail.nl
mailto:nancy.laurensse@levgroep.nl
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Vaste activiteiten 
Maandag 
Computerinloop 13.30 De Dreef 

(na telefonische 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 

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 

-------------------------------------------------- 

Opgave najaarsactiviteit 7 oktober 

 

Naam: ………………………………………………… 

 

…………………………………………………………… 

 

Tel: ……………………. 

O Jeu de Boules 

O Dorpswandeling 

O Porselein schilderen 

O Kaarten, rikken, jokeren 

O Handboogschieten 

O Kubb spel 

O Biljarten 

O Workshop Yoga 

O Buurten 

 

Sluit hierbij in  …. X €10,- 

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 Maria van der Ven 383027 

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 oktober voor 13 

september. 

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

