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De 
Seniorenwijzer 
 

 
 

Informatieblad seniorenvereniging KBO Aarle-Rixtel februari 2022 

Huurovereenkomst Scouting door 

KBO opgezegd 

(Ton Schepers, voorzitter) 

Een teruglopend aantal deelnemers aan 

activiteiten in onze ruimte bij de Scouting en een 

door de Scouting aangekondigde forse 

huurverhoging hebben ons helaas moeten doen 

besluiten onze huurovereenkomst met de 

Scouting per 1 april 2022 te beëindigen. 

Het aantal leden dat nog deelnam aan 

activiteiten bij de scouting nam, ook toen er van 

corona nog geen sprake was, zienderogen af. 

Reden voor de kartrekkers om in overleg met het 

bestuur te stoppen met de activiteit of om op 

zoek te gaan naar ruimte elders. 

Het is klaarblijkelijk niet gelukt om de sfeer zoals 

we die ons hadden voorgesteld bij de Scouting te 

realiseren. 

Een minimaal aantal gebruikers in combinatie 

met de voorgestelde huurverhoging staat niet 

langer in de juiste verhouding.  

Toen we destijds het bericht kregen van het 

kerkbestuur dat de Pastorie in verband met de 

bouw van woningen op redelijk korte termijn 

moest worden ontruimd nam de Scouting contact 

met ons op. 

Na veelvuldig overleg hadden zowel het bestuur 

van de Scouting als wij de verwachting dat het 

voor beide partijen een win-win situatie kon 

opleveren. 

De gedachte was dat het afnemen van het aantal 

vrijwilligers bij de Scouting kon worden 

opgevangen door leden van de KBO.  

Ons beider verwachting was dat wij als KBO naast 

het betalen van huur ons steentje zouden kunnen 

bijdragen aan het doen van voorkomende klusjes 

aan het gebouw en omliggend terrein. Aan die 

naar nu blijkt te hoog gestelde verwachtingen 

hebben wij niet kunnen voldoen.  

Mede hierdoor ziet de Scouting zich genoodzaakt 

een huurverhoging door te voeren die echter niet 

past binnen onze financiële mogelijkheden. 

We denken een goede oplossing gevonden te 

hebben. 

De activiteiten die nog in onze ruimte bij de 

Scouting plaatsvinden hevelen we over naar onze 

ruimte bij de Dreef.  

Die ruimte waar we in het verleden pc-cursussen 

organiseerden wordt daarop aangepast.  

Over de datum waarop activiteiten van locatie 

wisselen worden de gebruikers tijdig 

geïnformeerd.  

Ook voor de beeldhouwers zijn we al op zoek 

gegaan naar een alternatief.                                                                                                                                                                  

Ondanks dat we leuke en gezellige bijeenkomsten 

hebben kunnen organiseren in ‘de blokhut’ 

moeten we nu toch afscheid nemen.  
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Nieuwe dorpsondersteuner 

 

Hallo, graag stel ik me aan u voor: 

Mijn naam is Nancy Laurensse en vanaf 10 januari 

bent ik werkzaam als dorpsondersteuner in Aarle-

Rixtel.  

Als dorpsondersteuner zal ik regelmatig in Aarle-

Rixtel aanwezig zijn. U mag mij altijd aanspreken 

met vragen op het gebied van wonen, zorg en 

welzijn en samen met u ga ik op zoek naar de 

best mogelijke oplossing.  

Soms vinden we die in uw eigen netwerk of met 

vrijwilligers en als het nodig is kan ik de schakel 

zijn naar (tijdelijke) professionele ondersteuning.  

Verder help en ondersteun ik graag bij projecten 

en initiatieven die door bewoners opgezet 

worden en het welzijn en de leefbaarheid van het 

dorp ten goede komen. 

Als speciaal aandachtsgebied heb ik ouderenwerk 

waarbij ik de seniorenraad Laarbeek ondersteun 

en samen aan de slag ga met de werkgroep 

oudereneducatie en dementie vriendelijk 

Laarbeek.   

Wilt u weten wie ik ben of heeft u een vraag voor 

me? Schroom dan niet om me te bellen, mailen 

of appen.  

U ziet mij regelmatig in Laarbeek, waar u me 

altijd mag aanspreken, maar ook bellen of 

mailen. Ik werk op maandag, dinsdag en 

donderdag en ik ben telefonisch bereikbaar op 

06-34165118 of per email 

nancy.laurensse@levgroep.nl.  

Ik ontmoet u graag!  

 

 

Vetvrije appel/rozijnencake 
(Ineke Groenendaal) 

Lang niet alle mensen verdragen vet en cake 

bevat vaak veel vetten. Om ook deze mensen een 

keer te kunnen verwennen met een heerlijke 

appelcake heb ik het volgende recept gevonden. 

Ik maak deze cake regelmatig en veel mensen 

vinden deze cake lekkerder dan een cake met 

boter bereid. 

 

Benodigdheden: 

2 appel 

Het sap van een halve citroen 

170 – 200 gr suiker (het recept geeft 200 gr. aan, 

ik vind dit te zoet). 

Kaneel 

120 gr. rozijnen, donkere. 

200 gr. bloem 

1 theelepel bakpoeder 

3 middelgrote eieren 

Zout 

Bereiding: 

De appels schillen en in blokjes snijden, 

bestrooien met kaneel, de suiker erdoor mengen 

en dan de halve citroen erover uitknijpen (vind je 

dit te zuur, dan wat minder). 

Zet dit mengsel een half uur in de koelkast. Dit is 

echt noodzakelijk om de suiker te laten oplossen 

in het sap van de citroen en de appel. 

200 Gr. bloem zeven, een theelepel bakpoeder 

erdoor mengen. Daarna de rozijnen erdoor 

mengen. 

Splits de drie eieren, zorg dat er geen eigeel bij 

het eiwit komt, anders kan je het eiwit niet meer 

stijfkloppen. 

Doe de eiwitten in een schone kom, voeg wat 

zout toe en klop de eiwitten stijf. 

Haal na een half uur het appelmengsel uit de 

koelkast en roer de eigelen erdoor. 

mailto:nancy.laurensse@levgroep.nl
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Meng nu de bloem met de rozijnen door het 

appelmengsel. 

Spatel tot slot de stijfgeklopte eiwitten erdoor. 

Deze hoeveelheid past in een springvorm van 

20cm doorsnede. Mocht de vorm groter zijn, dan 

de hoeveelheden aanpassen. 

Op de bodem van de vorm een stuk vetvrij papier 

leggen, de bodem en de randen van de 

springvorm invetten. Het deeg in de springvorm 

scheppen en gladstrijken. 

In de oven die voorverwarmd is op 160 graden  

de cake in 50 minuten gaar laten worden. 

Na afkoelen de cake in punten snijden en 

eventueel bestrooien met poedersuiker. 

Variatie: de rozijnen kunnen ook vervangen 

worden door 150 gr. gepelde walnoten. Ook 

heeeel lekker. 

 

Breng letters uit de puzzel over naar de hokjes 
met het corresponderende nummer. 

Horizontaal: 1 schoolvak 6 maand 12 plan 13 bek 
14 klap 16 hevig 18 energie 19 Europeaan 
21 onzes inziens 22 portemonnee 24 voorzetsel 
25 ratelpopulier 26 kampioen 27 Europeaan 
28 zangnoot 30 bijwoord 31 de onbekende 
33 voegwoord 34 epiloog 37 deel v.e. schip 
40 mannetjesbij 41 soort hert 42 imitatie 
45 meisje 48 compagnon 49 per adres 50 en 
volgende 51 Japans bordspel 53 Turks 
bevelhebber 54 redenaar 56 vaas 57 achter 
58 beddengoed 59 slee 60 waterplantje 
62 graanafval 63 drinkbakje 65 op de wijze van 
66 bijbelse figuur 68 hijstoestel 70 origine 71 land 
in Europa. 

Verticaal: 1 lawaai 2 vogel 3 en dergelijke 
4 ontkenning 5 ontzag 7 vermakelijk 8 voordeel 
9 bolgewas 10 Engels bier 11 inwonend 
15 vorderen 17 soort 18 Europese taal 20 kei 
23 United Nations 29 tragedie 32 scheepsschade 
35 gravin van Holland 36 jaartelling 38 roem 
39 lidwoord 42 tamelijk 43 handgeklap 
44 tafelfles 45 beddengoed 46 alsmede 47 vlak 
48 land in Noord-Amerika 52 gevaar 55 eerste 
kwartier 61 zot 62 toiletgerei 64 kern 65 papegaai 
67 aldus 69 oude lengtemaat. 

 

 

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. 0492-382269. 
Bestuurslid/ledenadministratie: 
Niecky v.d. Berkmortel- van Hoof, Het Klavier 35, 
5735 BK Aarle-Rixtel. Tel.0492-382410. 
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Innen van de contributie 
(Peter Groenendaal) 

De automatische incasso van de contributie 2022 

vindt plaats rond 25 januari a.s. 

 

Ledenmutaties 

Overleden: 

Mevr. G.S.Smeenk  Aarle-Rixtel 

Mevr. H. Oude-Wolbers Aarle-Rixtel 

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 dinsdag/maand)afspr. Blokhut 

Beeldhouwen(v.a maart)09.30 Blokhut 

Woensdag 

Biljarten  09.30 De Dreef 

Prijskaarten  13.30 Blokhut 

Quilten even weken 

sept/april  13.30 De Dreef 

Excursies (jaarplan) 13.30 Pastorie 

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 Blokhut 

Beheer agenda en KBO ruimte de Dreef  

John Pezie 382239 

Contactpersonen 

Computer Rinus Nooijen  386116 

Gymnastiek Tonnie Verleisdonk 382073 

Bridgecursus Toon Relou  386133 

Fietsen  Jan Janssen  381775 

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 

Rijvaardigheidscursus  voor scootmobielen 

Aanmelden SSL. info@scootmobielpark.nl 

secretariaat tel. 382947 

 

Inleveren van kopij voor 

seniorenwijzer van maart voor 

10 februari. 

 

 

De kerstattentie van afgelopen jaar viel bij de 

leden goed in de smaak. 

http://www.kbo-aarle-rixtel/
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