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De 
Seniorenwijzer 
 

 
 

Informatieblad seniorenvereniging KBO Aarle-Rixtel november 2022 

 Kom eens een kopje koffiedrinken 
(Ton Schepers, voorzitter) 

Regelmatig bereiken ons signalen dat veel 

senioren alleen thuis zitten en graag eens een 

andere invulling aan een (te) stille ochtend 

zouden willen geven. Als bestuur hebben wij 

aandacht voor die signalen. 

Daarom willen wij met het volgende idee gaan 

experimenteren. Op dinsdagmorgen 8 november 

gaan wij voor het eerst in onze eigen ruimte bij 

de Dreef van start met een vrije inloop. Wat is de 

bedoeling van deze ochtend zult u zich afvragen. 

Gewoon heel simpel, wij nodigen u uit om samen 

met anderen een kopje koffie of thee te komen 

drinken en gezellig met elkaar een praatje te 

maken. Tijdens al onze wat grotere activiteiten 

zien we steeds dat mensen graag bij elkaar zijn en 

er geen gebrek is aan gesprekstof. Onderwerpen 

genoeg. Graag willen we onderzoeken of er 

daarom bij onze leden behoefte bestaat om 

regelmatig samen met elkaar wat bij te buurten.   

Vanaf 10.00 uur is daarom op dinsdag 8 

november onze ruimte bij de Dreef voor alle 

leden geopend. Rond de klok van 11.30 uur gaan 

we sluiten. Verder is het vrijheid blijheid. Komt u 

liever om half elf en wilt u om elf uur weer naar 

huis, geen enkel probleem. Daarom noemen we 

het immers vrije inloop. Als er voldoende 

belangstelling is gaan we deze ochtenden zeker 

vaker organiseren. Als bestuur hopen we 

natuurlijk op een goede opkomst.  

 

Hartelijk dank voor uw stem 
(Ton Schepers, voorzitter) 

De stemperiode van de Rabo Clubsupport is 

alweer even achter de rug. Inmiddels zijn de 

stemmen geteld en is het bedrag dat wij mogen 

ontvangen bekend gemaakt. Binnenkort wordt 

het mooie bedrag van € 553,53 op de 

bankrekening van onze Seniorenvereniging 

bijgeschreven. Wij bedanken iedereen hartelijk 

die zijn of haar stem op onze vereniging heeft 

uitgebracht  

Nieuws werkgroep excursies 

(Theo de Jong) 

 
De excursie van november brengt ons naar een 
hernieuwd Edah/orgel museum. 

 
Het museum is verhuisd en is samengegaan met 
het orgelmuseum in een nieuw pand. 
Wie het Edah museum niet kent kan hier veel 
terugzien van het winkelen in vroeger tijd, Edah 
was in vroegere tijden een zeer bekend 
supermarktketen. 
En waren ook nog supermarkten onder een 
andere naam Gegro, Ziezo, Torro, 
Veel spullen zijn bewaard gebleven, zo zie je ook 
nog een van de eerste computers die bedrijven 
gebruikten, zo groot als een koelkast, geheel 
ingerichte winkels met ouderwetse merken die je 
niet meer ziet. Dit alles zie je hier voorbijkomen. 
 
Ook het bezoek aan het orgelmuseum is meer 
dan de moeite waard. 
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Prachtige klanken die je doen denken aan 
vroegere tijden. Heel mooi gerestaureerde orgels 
waar heel veel tijd is ingestoken en echt vakwerk 
is. 
Je moet dit gezien hebben want het is te veel om 
op te noemen. 
Opgave voor deze geweldige excursie is op 
maandag 21 november van 10.30 tot 11.30 uur in 
“de Dreef “ 
Kosten € 9 + € 1 autokosten= € 10 totaal incl. 
consumptie. 
Vertrek woensdag 30 november om 13.00 uur 
vanaf de pastorie. 
We hopen op een grote opkomst, want dit is de 
laatste excursie voor 2022. 
 

Agenda: 
4 nov. Gezellige muziekmiddag met het      
optreden van ‘t Akkoordje in de Dreef 
15 nov. Veilig internetten door Wim de Wijs 
20 dec. Kerstviering 
14 jan. Nieuwjaarsbijeenkomst 
24 jan. Lezing door Notaris van Rooij over       
testament en levenstestament 
 

‘t Akkoordje – Helmondse 
Liederentafel 

Vrijdag 4 november a.s. om 14.00 uur, 

zaal open om 13.30 uur. 

 
Helmondse Liederentafel ‘t Akkoordje bestaat 
sinds oktober 1994. 
Onder de bevlogen leiding van de dirigent Frans 
Sijmens brengen zij een middagprogramma 
waarbij zij het publiek laten genieten van 
Nederlandse en anderstalige luister- en 
meezingliedjes die heel herkenbaar zijn en die 
door de 
lady speaker op een leuke manier aan elkaar 
worden gepraat. Sfeer, gezelligheid en kwaliteit 
staan bij hun hoog in het vaandel.  
 
De middag is gratis. 
 
U kunt zich aanmelden via het ingevulde strookje 
(blz.8) en te bezorgen bij: 
Maria Hagelaar     Het Klavier 4 
 
Of via email m.hagelaar@hotmail.com. 
of via de app. 0683334605. 
 

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.  
 

Veilig internetten en e-mailen 
Cybercrime, leuk en veilig online 
bankieren. 
 

Dinsdag 15 november 14.00 uur in de 

Dreef, zaal open 13.30 uur 
Iedereen kent verhalen over mensen die via 
internet benaderd zijn met aanbiedingen en 
verzoeken, die daar ingetrapt zijn en daar veel 
schade door hebben geleden. 
Het lijkt allemaal zo echt dat je er niet aan denkt 
dat het ook nep kan zijn.  
Je hoort over fishing, spoofing, whatsappfraude, 
bankhelpdeskfraude, nepbellers, etc….. 
Om te voorkomen dat je hier problemen mee 
krijgt, komt Wim de Wijs, betrokken bij 
Seniorweb, ons vertellen waar we op moeten 
letten om allerlei problemen op dit gebied te 
voorkomen.  
Hij geeft tips om je veilig te bewegen in die 
digitale wereld, om je apparaten en gegevens te 
beschermen en hij laat oplichtingstrucs zien die 
zo “knap” gemaakt zijn dat het niet vreemd is dat 
je erin trapt. 
Hij vertelt ook wat je kunt doen als je het 
meemaakt, hoe je de schade kunt beperken en 
hoe je mee kunt werken aan het veiliger maken 
van die digitale omgeving. Ook wordt verteld hoe 
je veilig kunt bankieren en waar je voor moet 
oppassen. 
 
Een zeer belangrijk onderwerp dus en we hopen 
dat veel mensen naar deze bijeenkomst zullen 
komen.  
 
Het programma: 
13:30 - 14:00 Ontvangst 
14:00 - 15:00 Presentatie door Wim de Wijs 
15:00 - 15:15 Pauze 
15:15 - 16:15  Presentatie door Wim de Wijs. 
 

 
 
 

mailto:m.hagelaar@hotmail.com
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De beweegtuin bij Zonnetij 
(Ria Bekkers) 
 
We hebben in de binnentuin van Zonnetij een 
prachtige beweegtuin. 
Helaas wordt er om, ik weet niet wat voor 
redenen, te weinig gebruik van gemaakt, zodat 
het voor de enthousiaste mensen van Laarbeek 
Actief niet zo leuk is om te begeleiden. 
Het is zo gezond om een uurtje te bewegen en 
daarna gezellig samen een kopje koffie te drinken 
in de Buurtkamer. 
De lessen worden gegeven iedere vrijdagmorgen 
(behalve in de vakanties) van 10.00 tot 11.00 uur, 
en zijn gratis. 
Wij hopen u snel een keertje te ontmoeten. 
 

 
 

Het Alzheimer café Gemert-
Bakel/Laarbeek  
(Nancy Laurensse, dorpsondersteuner) 
 
Dinsdag 8 november 2022 Palliatieve zorg en 
euthanasie 
Locatie: De eendracht Gemert, St. Annastraat 60 
Tijden:  De zaal is open vanaf 19.00 tot 21.30 uur.  

Het programma start om 19.30 -21.00 
De toegang en het eerst kopje koffie zijn gratis.  
 
Dementie is een progressieve ziekte, wat 
betekend dat iemand steeds verder achteruitgaat 
en uiteindelijk aan of met deze ziekte zal 
overlijden. Omdat deze periode best lang duurt 
( gemiddeld 6 tot 8 jaar) is het moeilijk om direct 
met palliatieve zorg te starten. Het is belangrijk 
om hierover op tijd het gesprek aan te gaan, want 
als de dementie vordert dan kan iemand zijn 
eigen wensen en behoeften niet altijd meer 
verwoorden. Zo weet je wat de wensen en 
behoeften zijn, dit heet advance care planning. 
We gaan in gesprek met de huisarts over deze 
fase, hoe je dit samen kunt bespreken en op 
welke manier je je wensen kunt vastleggen. 
Voor meer informatie kunt u, tijdens 
kantooruren, contact opnemen met: 
Dirk Hamers, tel. 06-14871294, 
dirk.hamers@levgroep.nl  

Een verrassende wandeling 

(Jan van Doren) 

Terecht gaf Pieter van Doorn bovenstaande naam 

aan de lange wandeling op donderdag 15 

september 2022, want verrassend dat was deze 

wandeling zeker. 

De dertien deelnemers waren, uiteraard, heel 

benieuwd wat deze verrassing in zou houden. We 

kregen allemaal een keurig uitgeprinte 

plattegrond van de te lopen route met daarbij 

een lijst van maar liefs 83 bezienswaardigheden 

die we onderweg zouden passeren. Iedereen was 

direct heel enthousiast vooral omdat de route 

door Helmond voerde.  

Met drie echte Helmonders in ons midden en 

anderen die in Helmond gewerkt hebben of op 

school gezeten beloofde het meteen al heel leuk 

te worden. 

Vanaf de Dreef passeerden we als eerste de 

Scheveningseloop, die tegenwoordig ook de 

grens vormt tussen Aarle-Rixtel en Helmond. 

Tegenover het verliefde laantje de vernieuwde 

weg in en door het fietspaadje linksaf naar de 

Warande. 

Even stilgestaan bij het grafeiland waar te lezen 

staat wie er begraven zijn. De gracht rondom het 

eiland was kurkdroog. 

Langs het Carat podium waar vele 

muziekgezelschappen op zondagochtenden vele 

muziekliefhebbers vermaken. Natuurlijk ook 

langs het Jan Visser dierenpark, waarvan velen 

wisten dat daar vroeger het Peapark was, met 

jaarlijks vuurwerk. Langs het Elkerliek ziekenhuis, 

voorheen het St. Lambertus ziekenhuis genaamd. 

Langs de kubuswoningen en oude pastorie van de 

onze lieve Vrouwekerk waar een mooie plaquette 

met gedicht van Bert Kuipers te bewonderen is. 

Theater het Speelhuis dat enige jaren na de 

brand in de kubuswoningen in de onze Lieve 

Vrouwekerk gevestigd is. 

Prachtige Mural schildering op de 

Traversemuren. Deze, op graffiti lijkende 

schilderingen, zijn op vele plaatsen in Helmond te 

bewonderen en het is heel fijn om te zien dat 

kwaadwillende graffiti spuiters deze kunstwerken 

met rust laten.  

We liepen door het Boscotondo, waar voorheen 

het befaamde bedrijf van Begeman was 

gevestigd.  

mailto:dirk.hamers@levgroep.nl
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Goede vaklieden maakten hier vroeger onder 

andere ophaalbruggen en pompinstallaties. 

Op de staanders, waarop de Traverse steunt, ook 

weer Mural schilderingen gebaseerd op werken 

van van Gogh en kasteelheer Hezelo die, trots 

prijkend op een muur, verbaast uitkijkt naar de 

voorbijrazende auto’s over de Traverse.  

 
 

Zo kwamen we uit bij Kasteel Helmond in het 

mooie park. Verder langs het bekende 

liegbankske waar vele Helmondse verhalen 

uitgewisseld werden, waarbij het er om ging wie 

het ergste kon overdrijven in die “plat 

hellemonse taal”.  

Via de Kasteelpoort zagen we het stadskantoor 

dat verbouwd wordt tot “huis voor de Stad”.  

Verderop het Cour waar voorheen de 

Ambachtsschool heeft gestaan. Volop 

herinneringen aan klasgenoten, leraren en 

belevenissen werden hier uitgewisseld. 

Langs het voormalige kantongerecht kwamen we 

langs het hoofdkantoor van de Vlisco. Dit gebouw 

is geheel getooid in een enorme Muralschildering 

, genaamd “fest of Movement” , vrij vertaald  als 

feest van beweging. Henk Vliegenberg, een van 

de wandelaars, heeft dit project begeleid. En wist 

ons exact te vertellen welke afdelingen zich op de 

verschillende verdiepingen bevinden. Henk is 

gepensioneerd maar zijn oud werkgever, de firma 

Dusol, heeft hem gevraagd dit project toch nog te 

begeleiden. Het oude Van Gend en Loos depot 

heeft een mooie bestemming gekregen, het Edah 

Museum en het draaiorgelmuseum zijn daar nu 

gevestigd.  

Langs het vernieuwde station kwamen we uit bij 

de oude Paterskerk, het Capucijnerklooster en 

het Jan van Brabantcollege, voorheen de rijks 

HBS. Natuurlijk ook langs de plek waar vroeger 

het oude ziekenhuis stond, het St. 

Antoniusgasthuis. Aan de overzijde het 

Clarissenklooster waar je vroeger worst naar toe 

kon brengen in de hoop dat de nonnetjes voor 

mooi weer zouden zorgen. Langs het klooster een 

enorm grote begraafplaats met ook geweldig 

fraaie maar wel pompeuze familiegraven, waarbij 

het wel een soort wedstrijd leek wie het grootste 

dan wel mooiste graf kon tonen. Zo kwamen we 

uit op het Wezelplein waar we van onze 

gebruikelijke picknick konden genieten. Marijke 

Leenders zorgde ervoor dat, diegenen die daar 

behoefte aan hadden, terecht konden bij de 

stichting ORO voor gebruik van de toiletten. 

 Oude foto’s in de Prins Karelstraat lieten zien 

hoe deze sterk vernieuwde buurt er vroeger uit 

heeft gezien. Op de kop van de Heistraat prijkt 

nog steeds  de Sint Jozef kerk die gebouwd is in 

1922. 

Het voormalige Badhuis zou in deze dure 

energietijden best nog goede diensten kunnen 

bewijzen, maar zag er vooralsnog een beetje 

verlaten uit. Ja, dan ook herinneringen bij de 

oude romme fabriek de Hemepro, voor de niet 

Brabanders: romme is melk.  

Vele herinneringen aan bioscoop Alcazar waar 

voornamelijk cowboyfilms gedraaid werden met 

John Wayne, Clint Eastwood en Charles Bronson. 

Daar had je vroeger ook nog een textielfabriek 

van Prinsen en van Glabbeek, motorhuis van 

Gerwen en slager Mulder. 

Een drukke weg overstekend stonde we pal voor 

de enorme Ameide flat. Ameide was de naam van 

een oude Stadsgracht. Het landelijk bekende 

restaurant de Rozario is gevestigd in een gebouw 

waar voorheen een postkantoor, 

belastingkantoor en ED kantoor zaten. 

Zoals we in Aarle onze bekende gengskes 

(gangetjes) hebben zo heeft Helmond het 

ketsegangske dat voert van de Markt naar de 

Wal, daar moesten we natuurlijk even doorheen.  

Een eindje verder weer terug naar de Markt door 

een gengske met de naam het Hool. 

Hier ook weer een heel bekend gebied met zaal 

Atgier en van Vilsteren maar ook de luxe  

bioscoop Centraal  waar nu de Cottonclub in zit. 

Verder langs Mater DeЇ, heel vroeger een 

klooster en later Mariahuishoudschool ook wel 

Mater Amablisschool genoemd. Door het 

Lambertushofje, ook weer zo’n gengske dat langs 

de St. Lambertuskerk naar de Kerkstraat loopt. 

Het huis aan de rechterzijde was vroeger een 

kosterswoning en daar is Ad Smits, ook een van 

de wandelaars, opgegroeid. 
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Hij vertelde dat aan de overkant van de pad 

slager Stevens zijn slagerij had.  Vanuit zijn 

slaapkamer of vanaf het balkon zag hij vaak hoe 

de te slachten dieren naar de achterkant van de 

slagerij gedreven werden. Maar Stevens was ook 

leeuwentemmer en ook die dieren werden op die 

manier naar achteren gebracht. In de Kamstraat, 

een zijstraat van de Veestraat, hangen vele mooie 

ingelijste foto,s van bekende Helmonders. We 

zagen oud-burgemeester Geukers, Piet van 

Bokhoven, Willie en René van de Kerkhof, Berrie 

van Aarle, Willie van der Kuilen en nog vele 

anderen. In de Veestraat is nog goed te zien waar 

vroeger de bekende winkel van de Gruyter heeft 

gezeten. Ongeschonden prijkt de naam nog op de 

fraaie gevel. Ook ongeschonden het huis met de 

Luts dat vroeger een soort bordeel geweest moet 

zijn. Getuige hiervan is de Zwaan die boven op 

het dak is bevestigd. Gebouwen waarop een 

zwaan te zien was stonden in die tijd bekend als 

hoerententen. Een klein regenbuitje vormde 

nauwelijks een probleem omdat we op het Piet 

Blomplein konden schuilen aan de voet van een 

kubuswoning.  Hier stond voorheen theater het 

Speelhuis dat in 2011 is afgebrand. Toch even 

geschuild en wat gedronken in het restaurant van 

de bibliotheek. 

Daarna door de Oude AA, genaamd naar het 

riviertje dat daar heeft gestroomd, terug naar de 

Veestraat waar, op hoek met het Havenplein, de 

Helmondse Bank heeft gezeten. Links van de 

Veestraatbrug is een tijdlang een hoge voet en 

fietsbrug geweest. Velen maakten daar gebruik 

van als de ophaalbrug omhoog stond. De fietsers 

moesten hun fietsen dan wel op de nek nemen. 

We liepen over het lege uitgaanscentrum dat, 

met mooi weer, doorgaans hartstikke vol zit. Aan 

de overkant van het kanaal de bekende 

textielfabriek van Raymakers en, verderop, de 

Nedschroef, waar schroefbouten, moeren en 

andere bevestigingsmaterialen gemaakt worden. 

Over het fraaie Burgemeester Geukersplein dat 

sinds 2020 is gelegen op het voormalige Obragas 

terrein. Op de achtergrond de, in aanbouw zijnde 

appartementengebouwen, die hopelijk de 

woningnood een beetje kunnen verlichten. Aan 

de rand van het plein worden 3 beroemde 

Helmonders getoond in de vorm van Bustes. 

Schilder Lucas Gassel, componist Matthijs 

Vermeulen en componist Alphonse Stallaer. Van 

daaruit is weer een grote Mural schildering te 

bewonderen op de muur van de bibliotheek. We 

passeerden de oude watertoren waar je, nu nog 

gratis, je auto kunt parkeren. Blijkbaar zijn er 

plannen om daar ook iets van een park te maken. 

We zijn de weg overgestoken en liepen door het 

wooncomplex Kasteel Noord. Daar tegenover het 

ROC Ter AA, voorheen de LTS, Textielschool en 

MTS. Verder langs zwembad de Wissen en het 

Jan Vissermuseum. Dan door de Poort van 

Binderen en langs het terrein waar de Abdij van 

Binderen is geweest. Daar staat nu alleen nog 

maar een altaar. Langs het kapelleke van 

Binderen dat vroeger een schaapstal moet zijn 

geweest. We staken het kanaal over bij Sluis 

Zeven en via Golfbaan de Overbrug terug naar de 

Dreef. Bij een afzakkertje op die locatie nog even 

gezellig na gebuurt en grote complimenten 

gegeven aan Pieter die ons met deze wandeling 

inderdaad een grote verrassing heeft bezorgd. 

Het moet een enorme klus geweest zijn om deze 

route uit te zetten met daarbij de uitgebreide 

informatie over alle objecten die we passeerden. 

Misschien zijn er wel personen of groepen die 

deze route ook wel eens willen lopen. De 

informatie hiervoor is zeker wel beschikbaar. 

 

Verslag excursie Jan Visser Museum 

(Theo de Jong) 

Op 28 september vertrokken we met 12 
personen per fiets naar het Jan Visser Museum in 
Helmond. We werden ontvangen door Freek 
Kuypers met zijn vrouw (vroeger boer Kuijpers 
van de ijsbaan Binderen) en begonnen met koffie 
met heerlijke appeltaart. 
Freek nam het woord en vertelde hoe het 
museum  van Jan Visser ontstaan was. 
Jan Visser heeft 40 jaar van alles verzameld,  om 
een eigen museum op te zetten, hij stapte naar 
de gemeente Helmond voor subsidie om de 
boerderij op Binderen te verbouwen tot museum, 
deze subsidie werd afgewezen, maar kreeg wel 
subsidie voor nieuwbouw, en zo ontstond het 
huidige museum. 
Na nog een film te hebben gekeken, begon de 
excursie en Freek was onze gids. 
Van elk beroep was er wel iets te vinden, veel 
gereedschappen, spullen die geschonken werden 
aan het museum.  
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Men moest wel een afstandsverklaring tekenen, 
want gegeven was gegeven, je kreeg het niet 
meer terug. 
Veel beroepen kwam je ertegen, van slagerij, 
textiel, schoenmakers, kaarsenmakers, te veel om 
op te noemen. 
 

 
 
Daarna gingen we naar de bakkerij waar nog 6 
keer per jaar brood wordt gebakken op 
ouderwetse manier, de oven wordt gestookt met 
mutserd van griendhout. 
Tijdens de rondwandeling op het buitenterrein 
passeerden we nog een prieeltje dat vroeger 
gebruikt werd voor tbc-patiënten, dit kon met de 
zon mee draaien zodat ze altijd van het zonlicht 
konden genieten. 
Van de bakkerij kwamen we terecht bij de 
brandweer, indrukwekkend was hoe vroeger 
branden werden bestreden met waterpompen 
die handmatig bediend werden. 
 

 
 
Ook de eerste brandweerauto, een ladderwagen 
uit 1951 is er te bewonderen. De kleur was toen 
nog geel voor brandweerauto’s. 
Elk groot bedrijf had een eigen brandweerkorps, 
zoals er nu ook nog bedrijven zijn met eigen 
korps. 
Veel van deze oude spullen zijn afgestaan aan het 
museum en gelukkig in prima staat te bezichtigen 
Alles wordt gereviseerd en opgeknapt dus alles 
werkt nog. 
Als laatste gingen we naar de smederij en 
touwmakerij, interessant om te zien hoe touw 
gemaakt werd. 
Om 16.30 uur namen we afscheid van Freek en 
zijn vrouw en werden ze bedankt voor de goede 
zorgen en fietsten we weer naar Aarle terug.  
 

Testament c.q. levenstestament 
(Notaris van Rooij) 

In een testament legt u vast wie uw vermogen 

erft als u komt te overlijden en die dan alles voor 

u regelt. In een levenstestament regelt u zaken 

die van toepassing zijn tijdens uw leven. Een 

levenstestament is een volmacht die u geeft aan 

een ander, om namens u onder andere financiële 

zaken te regelen. Het is met name bedoeld voor 

het geval u wilsonbekwaam bent. Iemand die 

wilsonbekwaam is, kan niet meer zijn wil 

verklaren en daarom ook niet rechtsgeldig 

zelfstandig zaken regelen. 

Verdere uitleg kunt u krijgen op 24 januari a.s. 

Wij komen hierop nog terug in de volgende 

seniorenwijzer 

Vooraankondiging: Opfriscursus 
Rijvaardigheid voor 55-plussers 

LAARBEEK – Na de bijna twee jaar van corona-
maatregelen gaan de KBO’S van Laarbeek weer 
een opfriscursus Rijvaardigheid organiseren. Deze 
is bestemd voor bestuurders van personenauto’s 
binnen de gemeente Laarbeek die de leeftijd van 
55 jaar zijn gepasseerd. 
Om zolang mogelijk op een verantwoorde wijze 
aan het verkeer te kunnen blijven deelnemen, 
organiseert KBO Laarbeek i.s.m. VVN afdeling 
Laarbeek opnieuw deze opfriscursus. 
Deze bestaat uit een theorie- en een 
praktijkgedeelte. Het theoriegedeelte, welke in 
een nog af te spreken kern in Laarbeek wordt 
gegeven, is verspreid over 3 dagdelen (op 
dinsdagvoormiddag 7, 14 en 21 maart).  
Het afsluitende praktijkgedeelte, een 
rijvaardigheidsrit in uw eigen auto met een 
rij-instructeur wordt op 28 maart afgenomen. 
Deelname aan de opfriscursus en de uitslag 
hiervan hebben geen enkel gevolg voor het 
rijbewijs en de rijbevoegdheid.  

In de volgende seniorenwijzer staat meer 
informatie over hoe u zich aan kunt melden en 
wat de kosten zijn. 
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Romige franse mosterdsoep 
Soupe a la Dijonnaise (4 pers) 
(Kookclub) 

 

Ingrediënten: 

30 gram roomboter 

1 middelgrote prei. Schoongemaakt, wit en 

lichtgroen gesnipperd 

1 teentje knoflook, gesnipperd 

1 sjalotje, gesnipperd 

30 gram bloem 

1 ½ bouillontablet 

(groentebouillon of kippenbouillon) 

1 dl droge witte wijn 

1 dl slagroom 

2 eetlepels Dijonmosterd (grove mosterd) 

Peper, suiker of honing naar smaak 

Gehakte peterselie 

Bereidingswijze 
Boter smelten in een pan. 
Prei, sjalot en knoflook op lage warmtebron plm. 
5 minuten zachtjes fruiten zonder te kleuren!! 
Regelmatig omscheppen. 
Bloem erdoor roeren en op lage warmtebron 
plm. 2 minuten zachtjes laten garen (mag niet 
kleuren!!). 
Witte wijn beetje bij beetje toevoegen. Blijven 
roeren zodat geen klontjes ontstaan. 
Daarna in gedeelten 3 dl water toevoegen. Steeds 
blijven roeren tot je een gladde, licht gebonden 
saus hebt. 
Dan kun je de bouillontabletten en nog 4 dl water 
toevoegen. 
Soep aan de kook brengen en plm. 5 minuten 
zachtjes laten doorkoken. 
Slagroom en mosterd door elkaar roeren en eerst 
mengen met een paar lepels warme soep. 
Daarna alles al roerend bij de soep schenken. 
Op smaak brengen met peper, zout en wat suiker 
of honing. 
Garneren met gehakte peterselie. 

 

Marcienne breifabriek 

 
KBO Lieshout gaat op 25 november a.s. om 09.00 

uur naar Marcienne en heeft nog plaatsen over. 

Kosten €. 11,50. Heeft u interesse dan kunt u 

kontakt opnemen met kbolieshout@gmail.com of 

0499-324919. 

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 

Nieuw leden: 
Dhr. en mevr. Swelm Aarle-Rixtel 

Opzeggingen: 
Dhr. en mevr. M.v.d.Loo-Vos Beek en Donk 

Overleden: 

Mevr. Tiny van Baal 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. 

 

https://www.smulweb.nl/recepten/roomboter
https://www.smulweb.nl/recepten/prei
https://www.smulweb.nl/recepten/knoflook
https://www.smulweb.nl/recepten/bloem
https://www.smulweb.nl/recepten/groentebouillon
https://www.smulweb.nl/recepten/bouillon/kippenbouillon
https://www.smulweb.nl/recepten/wijn
https://www.smulweb.nl/recepten/room/slagroom
https://www.smulweb.nl/recepten/suiker
https://www.smulweb.nl/recepten/peterselie
mailto:kbolieshout@gmail.com
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 

____________________________ 

Opgave muziekmiddag ’t  Akkoordje 

op  vrijdag 4 november 

Naam:  

 

…………………………………………………………………. 

 

Tel: ………………………………………………………….. 

Kom(t)en met …..  personen 

 

Inleveren voor 2 november bij het vermelde 

adres. 

 

 

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 december voor 

9 november. 

 

 

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

