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De 
Seniorenwijzer 
 

 
 

Informatieblad seniorenvereniging KBO Aarle-Rixtel oktober 2022 

  

Graag informeren wij u dat KBO-Brabant een 

nieuwe collectiviteitsovereenkomst heeft 

afgesloten met zorgverzekeraar CZ. Dat is goed 

nieuws! 

Met deze collectiviteitsovereenkomst beogen CZ 

en de koepelvereniging KBO-Brabant – namens 

alle KBO-Kringen in Brabant – de belangen van 

KBO-leden op het gebied van zorg vanuit de 

Zorgverzekeringswet optimaal te behartigen.   

KBO-Brabant en CZ  

De collectiviteitsovereenkomst bestaat uit 

hetzelfde verzekeringsaanbod als wat u nu kent. 

Daarbovenop heeft KBO-Brabant 10% korting op 

de aanvullende verzekering Leden afgesproken. 

(Let op: 10% korting is alleen van toepassing op 

de aanvullende verzekering Leden).   

De korting op de basisverzekering is vanaf 1 

januari 2023 wettelijk niet meer toegestaan.  

Uit de aanvullende verzekering Leden kunnen 

KBO-leden hun lidmaatschap van KBO-Brabant 

tot maximaal € 25,00 euro per jaar vergoed 

krijgen.  

Aanbod zorgverzekeringen 2023.  

Zorgverzekeraars maken het aanbod voor 2023 

uiterlijk 12 november bekend.  

Verzekerden worden direct door CZ geïnformeerd 

middels de nieuwe polis en een daarbij 

behorende eindejaarsbrief. In deze brief zijn de 

wijzigingen te zien voor het nieuwe jaar.  

 

 

KBO-Brabant gaat hierover uiteraard ook 

communiceren via het ledenmagazine Ons in 

november.  

Toelichting  

Indien gewenst lichten we de 

collectiviteitsovereenkomst en de omzetting 

graag toe.  

Wanneer u nog vragen heeft, stel deze dan 

gerust.   

Contact KBO-Brabant 

Contactpersoon bij KBO-Brabant is Chantal Bijnen 

of Ellen Willemsen, E: cbijnen@kbo-brabant.nl / 

ewilllemsen@kbo-brabant.nl of T: 073 - 644 

4066.  

Contact CZ  

Contactpersoon bij CZ is Jochem van Heteren, E: 

jochem.van.heteren@cz.nl of T: 06 –22 81 39 54.   

Agenda 
 7 oktober Najaarsactiviteit 

12 oktober Nationale dag van de Ouderen 

  in de Dreef. 

 3 november Optreden van ’t Akkoordje, uit  

  Helmond in de Dreef 

20 december Kerstviering in de Dreef  

 

mailto:cbijnen@kbo-brabant.nl
mailto:cbijnen@kbo-brabant.nl
mailto:ewilllemsen@kbo-brabant.nl
mailto:jochem.van.heteren@cz.nl
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Feestelijke ingebruikname 

buitenschaakbord Zonnetij Aarle-

Rixtel op zondag 30 oktober a.s. 
(Piet v. Wetten) 

Op dinsdagmiddag 13 juli 2021 kwamen de eerste 

deelnemers bij elkaar in De Buurtkamer van 

Wooncomplex Zonnetij om een schaakgroep te 

gaan vormen. Met 5 personen werd een 

bescheiden begin gemaakt; inmiddels is de groep 

gegroeid naar 17 personen, waaronder 3 leden 

van SCAR (Schaakclub Aarle-Rixtel).  

 

Omdat “De Buurtkamer”, na verloop van tijd, de 

naam “’t Trefpunt” kreeg, werd, op voorstel van 

Jan Sprengers als naam voor de schaakgroep de 

naam “Schaakgroep Trefschaak” gekozen. 

Rondkijkend in de groep zien we uiteraard 

bewoners van Zonnetij, maar ook inwoners van 

Helmond, Lieshout en Beek en Donk.  

Wat ook zeer belangrijk is: er zijn 4 vrouwen die 

de degens kruisen met de mannen en dat 

regelmatig met succes. De leeftijd van de 

deelnemers varieert tussen ongeveer 55 en 86 

jaar. 

Er wordt overwegend binnen gespeeld, maar een 

groot buitenbord kan bijdragen aan bepaalde 

activiteiten: het bord is gesitueerd bij het terras 

van “’t Trefpunt” wat met zich meebrengt dat 

terrasgasten in gesprek kunnen gaan met 

schaakspelers.  

De gemeente Laarbeek heeft het initiatief 

genomen om het buitenbord te realiseren. Voor 

het opbergen van de grote schaakstukken, 

afkomstig van SCAR, zijn grote speciale plastic 

zakken gekocht en is er een lichtmetalen kist in 

bestelling waar e.e.a. in wordt opgeborgen.  

Om het geheel te kunnen financieren is geldelijke 

steun ontvangen van “Platform Aarle-Rixtel”, 

Gemeentebestuur Laarbeek en “Stichting Steun 

Welzijnszorg”. 

Op zondag 30 oktober a.s. wordt van 14.00 uur 

tot ongeveer 18.00 uur een feestelijke middag 

gehouden met muziek van de gezelschappen 

“Binderin” en “Salon-orkest Prelude”; bij goed 

weer zal er buiten geschaakt worden, maar zeker 

ook in de mooie ruimte “’t Trefpunt”.  

 

Wellicht wordt er simultaan gespeeld tegen 

kinderen die met hun ouders meekomen. 

Belangstellenden zijn welkom en kunnen dan 

kennismaken met het schaakspel en buurtkamer 

“’t Trefpunt”. 

 

KCK bezoekt het Noord Brabants 

museum in Den Bosch 

(Mia Rooijakkers) 

 

Op 6 september vertrokken we met 18 personen 

vanaf de Dreef naar Den Bosch. Er waren 2 

exposities te zien. 

Symbolisme in Vlaanderen en Pieter Stoop uit 

Breda met Groots en Wild. Met een goede gids 

heeft iedereen kunnen genieten van de 

tentoonstelling. Daarna was er gelegenheid voor 

een kopje koffie. 

Na evaluatie en een drankje in de Dreef ging 

iedereen voldaan huiswaarts. 
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Komkommersoep met garnalen 
 (voor 4 personen ) 

(Peter Groenendaal) 

 

Dit keer een lekkere eenvoudig te maken soep. 

Om balletjes te maken van komkommer heb je 

een harlekijnboortje nodig, heb je dit niet dan 

kan je ook balletjes maken met een klein lepeltje 

Ingrediënten: 

-1 grote of 2 kleine komkommers 
- 1  liter kippenbouillon 
- ¼ l slagroom 
- 100 gr garnalen ( liefst Hollandse ,daar zit net 
even meer smaak aan) 
- 45 gr  boter 
- 4 el bloem 
- citroensap, wat peterselie en het   
harlekijnboortje 

Werkwijze: 

- haal met het harlekijnboortje wat bolletjes uit 

de komkommer en leg ze apart voor de garnering 

 

- verwijder de zaadlijsten uit de rest van de 

komkommer en maak met behulp van een mixer 

of keukenmachine de rest van de komkommer 

tot moes 

 

- smelt de boel, doe de bloem erbij en laat het 

goed garen, giet onder goed roeren de bouillon 

erbij en breng intussen de soep tot koken 

 

- voeg de komkommermoes en de room toe, 

breng de soep op smaak met peper en zout, voeg 

enkele druppeltjes citroensap toe 

 

-verdeel de garnalen en de komkommerballetjes 

over voorverwarmde borden 

 

- schep er de hete soep over en garneer met een 

takje peterselie 

 

Smakelijk eten. 

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: 

De heer en mevr. A.v Wetten Aarle-Rixtel 

De heer Th. Vlamings  Aarle-Rixtel 

 

Overleden: 

De heer L. Barten  Aarle-Rixtel 

 

Nationale dag van de Ouderen 
(Maria Hagelaar) 
 

Graag willen wij u nogmaals attenderen op de 

nationale dag van de Ouderen. 

Deze wordt gehouden op 12 oktober a.s. om 

14.00 uur in de Dreef met een optreden van 

 ’t kumt vaneiges. 

Was u vergeten een kaartje te halen dan kunt u 

mij altijd even bellen of er nog kaartjes 

voorhanden zijn, tel 0492-383293. 

 

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 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 

 

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. 

 

Inleveren van kopij voor 

seniorenwijzer van november voor 

15 oktober. 

 

 

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

