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Stichting
Gemeenschapsblad 
Aarle-Rixtel

STICHTINGSBESTUUR:
Jan den Mulder,   Lieshoutseweg 26                         382067
Cisca Verschuuren - Nooijen,  Molenstraat 70H   382100
Maria Hagelaar - van Griensven Het klavier 4    383293
Ad Loos,    Kerkstraat 39.    382034
Theo Schepers,   Lijsterstraat 7.    381733

Huisartsen:   T. Engels en F. Titulaer   381253
Huisartsenpost Elkerliek:        0900 8861
Tandartsen:  C. Martin en P. Kolkman     381790
  P. Colen      382727
Apotheek:    Laarhoeve      386000
Ziekenhuis:   Elkerliekziekenhuis Helmond  595555
Spreekuur pastorie:   zie kerkberichten Heindertweg 1         381215

Kosten van de advertenties

Exclusief BTW 21 %
1/1 pagina:  € 50,=     
1/2 pagina:  € 26,50    
1/3 pagina:  € 19,=  
Klokjes inclusief BTW: v.a. € 4,=  
Dankbetuigingen inclusief BTW: € 9,=
Bijkomende kosten, zoals verkleinen van 
advertentie e.d. zullen worden door-
berekend.
Bank: Rabobank 10.14.95.048

Inleveren kopij
  
Tot uiterlijk dinsdagavond voor het ver-
schijnen van het volgende nummer. 
E-mail: 
gemeenschapsblad@hotmail.com
Advertenties, dankbetuigingen en 
klokjes (duidelijk leesbaar) 
Adres
Kerkstraat 39, 5735 BW,  Aarle-Rixtel. 
Klokjes en dankbetuigingen 
tegen contante betaling aanleveren of 
via de mail en overmaking op
Rabo 10 14 95 048.

Klachten t.a.v. Gemeenschapsblad:
Maria Hagelaar - van Griensven 
Het klavier 4   
Tel 0492 - 383293

De Stichting Gemeenschapsblad kan 
geen enkele aansprakelijkheid 
aanvaarden voor schade van welke aard 
dan ook, ontstaan door het niet, 
niet tijdig of onjuist plaatsen.

Verschijningsdata:   17-3  /  31-3  /  14-4  /  28-4  /  12-5  /    26-5  /    16-6  /  30-6  /  14-7  /  25-8 
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POLITIEBUREAU Beek en Donk, openingstijden ma  t/m vr 09.30-12.30 u, 
 wo 18:00-19:30u tel. 0900 - 8844.
BRANDWEER 112 Niet spoedeisend in kantoortijd: 0492469890. Overige : 0402332155. 
GEMEENTEHUIS Beek en Donk, Koppelstr. 37 tel. 469700 
 Open: Ma t/m Vr 9.00 tot 12.30 uur  Wo van 14.00 t/m 17.00 uur. (burgerzaken)
  Wo 18.00 19.30 uur (burgerzaken en Bouwen en Wonen) 
DORPSPLATFORM Aarle-Rixtel Secretariaat Kannelustweg 11 5735 EJ Aarle-Rixtel 
 Tel. 381696. E-mail: info@dorpsplatform. Website: www.dorpsplatform.nl
M.F. DE DREEF De Duivenakker 76, tel. 382149
STORINGSNUMMERS Storingsnr. gas en stroom 0800-9009 
 Waterleiding: 073-6838900. UPC 0900-1580
WONINGSTICHTING LAARBEEK: Heuvel 1, Lieshout, tel. 0499-423370. 
 Open: Ma. t/m do van 8.30 - 16.30 u.  vr 8.30-12.30 uur 
SCHULDHULPVERLENING LAARBEEK voor hulp bij schulden: Budgetwinkel, Churchil-
 laan 109, Helmond, aanvraagformulier opvragen tel. 0492-587878.
BLOEDAFNAME ELKERLIEK ZIEKENHUIS maandag en woensdag van 08.15 – 08.45 in 
 Zonnetij (appartement 21) aan de Heindertweg.
VERLOSKUNDIGEN Praktijk Natal Gemert-Bakel en Aarle-Rixtel. 
 Kouwenberg 13 Aarle-Rixtel. Afspr. , ma t/m vr van 9.00 u tot 12:00 u. 0492-367703
 Dienstdoende verloskundige: 0492 — 367703
FYSIOTHERAPEUTEN  Fysiotherapie en Manuele Therapie. P. J. Groenendaal en 
 Mw. J. Strijbosch. Koude Maas 16, tel. 382156.
 Fysio&Zo Aarle-Rixtel Kouwenberg 13 381288 www.fysioenzoaarlerixtel.nl
PARAMEDISCH CENTRUM:Fysiotherapie-training Kemps-Rijf Tel:382120. 
 Podotherapie Tel: 465647. Ergotherapie Van der Muuren Tel: 06-19718264. 
 Logopediepraktijk Aarle-Rixtel Tel: 381524. 
 Molenstraat 9a/b Aarle-Rixtel   www.paramedischcentrumlaarbeek.nl
DE ZORGBOOG KRUISWERK:   en Gezondheidsservice. Info kantooruren 0900-8998636   
Thuiszorgwinkel Helmond verpl.huis Keyserinnedael, Kanaaldijk NO 18, 
 tel 0492-348782   ma t/m vr 10.00-17.00u za 12.00-16.00
VIERBINDEN: Otterweg 27, Beek en Donk, tel. 328800 ma. t/m vr. 09.00-12.00 uur.
OUDERENADVISEUR Voor vragen over zorg, wonen en welzijn ouderen tel. 06 - 51207270
Dorpsservicepunt: Heindertweg 87 , tel.0647333735.ma  t/m  do 9.30-11.00u. 
 email dsp-ar@vierbinden.nl
LEVgroep Leven en Verbinden:
 Penningstr 57, Helmond.tel. 0492-598989. Open ma t/m vr 9.00 tot 17.30 u 
 mail: info@levgroep.nl  www.levgroep.nl  www.facebook.com/LEVgroep
 In de weekeinden bereikbaar tel: 040-2530350
SAVANT ZORG voor passende zorg thuis of in één van onze woonzorgcentra, 
 tel. 0492 - 572000 website www.savant-zorg.nl.
GGZ OOST BRABANT Regio Helmond. ‘t Warant Wesselmanlaan 25a tel. 0492 - 848000
KINDERTELEFOON Zuidoost-Brabant: 0800-0432 (gratis) van 14:00 tot 20:00 uur
SOS Telefonische Hulpdienst  Noord-Brabant: 0900-0767 dag en nacht bereikbaar.
POSTAGENTSCHAP MCD supermarkt Kerkstraat
RABOBANK:  Dorpsstraat 10, tel. 391919. Open ma t/m vr 13.30-17.00u.  
RADIO KONTAKT: Otterweg 25 in Beek en Donk, tel 0492 463624. 106.8 Mhz Kabel 94.4
BIBLIOTHEEK: Di 14.30-20.00u, Wo en Vr 14.30-17.30 u. Bosscheweg 14a, tel. 382121.
HEEMKAMER ´BARTHOLD VAN HEESSEL: Bosscheweg 14a, tel. 383553 of 382763
 Open: di 20 tot 22 uur en 1e zondag van de maand van 14 tot 17 u of volgens afspraak.
DIERENOPVANG vd Voorste Grootel Grotelseheide 11 Bakel melden zwerfdieren 384750.
VRIJWILLIGE HULPDIENST AARLE-RIXTEL  Tel 0492-464289.  Spreekuur: ma-wo-vr 
9.00 tot 10.30 u. Otterweg 27, 5741 BC in Beek en Donk
Zorgcoöperatie Tot uw Dienst De Klumper 4 LieshoutTel: 06 30640121

Landelijk Politienummer 0900 - 8844 voor niet spoedeisende hulp

Centraal alarmnummer  1 1 2
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Parochie O.L. Vrouw Presentatie

Zaterdag 1 maart 
18.30 uur Kerk – Eucharistieviering  - Samenzang
  Overleden ouders van den Bogaard – van der Pol
  Maria Aarts – van der Linden   (sterfdag)
  Piet van der Velden    (verj.)
Zondag  2 maart – 8e Zondag door het jaar. Vastenaktie
  Carnaval
10.00 uur Kerk – Eucharistieviering  -  m.m.v. het Carnavals-gelegenheidskoor
  Riny van den Bogaard
  Jan van den Bogaard
  Hanneke van Berlo    (fund.)
  Maarten Wouters
  Sien Nooijen     (fund.) 
  Maria van Dijk – van de Kerkhoff
  Overleden familie van Doren-van de Broek
  Overleden ouders Wim en Corrie van den Boogaard-van den Elsen
  Tot welzijn van de parochie
Woensdag 5 maart – Aswoensdag: Dag van Vasten en Onthouding
19.00 uur Kerk - Eucharistieviering m.m.v. het Dameskoor

Week van zaterdag 8 maart t/m vrijdag 14 maart

Zaterdag 8 maart  
18.30uur Kerk – Eucharistieviering  - Dameskoor
  Corrie Swinkels - Gijsbers
  Piet van de Pas     (verj.) 
  Jan Steenbekkers    (buurt) 
  Martien  Dekkers    (par.)
  Maria van Roij
  Tot welzijn van de parochie
Zondag 9 maart – 1e Zondag van de Vasten 
10.00 uur Kerk – Eucharistieviering – Cantorij
  Theodora van Roij – van Wetten   (verj.)
  Overleden ouders Timmers  – Bunthof
  Martien van der Linden
  Overleden ouders van Rixtel – Aardening en 
   kleindochter Kelly van Rixtel
  Marij van Rixtel en zoon Wilbert
  Overleden ouders Loomans-Noijen 
Woensdag 12 maart 
19.00 uur Kapel - Rozenkransgebed

Week van zaterdag 1 maart t/m vrijdag 7 maart
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Parochie O.L. Vrouw Presentatie
Week van zaterdag 15 maart t/m vrijdag 21 maart

Zaterdag 15 maart 
18.30 uur Kerk – Eucharistieviering  – Samenzang
  Overleden ouders Biemans – van der Heijden
  Overleden ouders van den Heuvel – Jansen
  Hans van den Heuvel    (buurt)
  Tot welzijn van de parochie
Zondag 16 maart  - 2e Zondag van de Vasten 
10.00 uur Kerk – Eucharistieviering – Dames- en Herenkoor
  Overleden ouders de Korte - Verhaar
  Fien Sterken     (verj.)
  Theodora van Roij – van Wetten   (sterfdag)
  Bernard van den Elsen
  Mia Althuizen – Nabuurs   (KBO)
  Overleden ouders Martens- Brouwers en Frans 
  Overleden ouders Jan en Maria de Rijk-Sillekens   (KBO)
  Bijzondere intentie    (fam. v. Boh.)
Woensdag 19 maart – H. Jozef, Bruidegom van de Maagd Maria, 
  Patroon van de Kerk
19.00 uur Kapel - Rozenkransgebed

Spreekuren Pastorie
Op dinsdag-, donderdag- en vrijdagochtend van 9 tot 12 uur is er een medewerkster 
aanwezig op de pastorie, tel 381215.  U kunt dan terecht met vragen over: dopen, 
huwelijken, jubilea en misintenties. Voor dringende gevallen zoals uitvaart of zieken-
zalving,  kunt u altijd naar de pastorie bellen, tel.:381215.
Voor vragen of een persoonlijk gesprek met waarnemend pastoor Verbraeken kunt u 
terecht bij het parochiecentrum in Beek en Donk tel. 0492 461216

Doopvieringen
Er zijn nog geen doopdatums bekend. Voor de  voorbereidingsavond en voor de 
doop van uw kindje  kunt u zich tijdens de spreekuren op de pastorie opgeven: tel. 
381215.

Vieringen Missieklooster H. Bloed te Aarle-Rixtel
Kloosterdreef 7
Eucharistevieringen;
09.30 uur op zaterdag en zondagen
17.30 uur maandag t/m vrijdag
Uitstelling van het Allerheiligste
15.30 uur - 17.00 uur maandag en vrijdag
10.00 uur - 12.00 uur woensdag
10.30 uur - 12.00 uur zaterdag en zondag
16.00 uur - 18.00 uur zondag
Over het algemeen zijn de missen op dinsdagen, donderdagen, zaterdagen en zon-
dagen in het Nederlands en op maandagen, woensdagen en vrijdagen in het Duits. 
Allen hartelijk welkom! Voor wijzigingen raadpleeg de website:www.missieklooster.nl
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Aannemingsbedrijf - Machineverhuur
Sloop & Grondwerken

Handelsonderneming & Recycling
Groene woudseweg 2   -   Beek en Donk   -   Tel. 0492 - 46 59 42
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Beste parochianen 
van Aarle-Rixtel.

Al verschillende keren heeft u mij gezien 
in en rond de kerk en heb ik mij aldaar 
al eens voorgesteld. Dus de vaste bezoe-
kers zullen mij al wel enigszins kennen. 
Op deze manier wil ik me toch ook even 
wat nader voorstellen omdat ik in de toe-
komst wat meer in Aarle-Rixtel zal komen. 
Officieel ben ik sinds 1 juni 2013 de waar-
nemende pastoor van Aarle-Rixtel, Beek 
en Donk, Mariahout en Lieshout. Deze 
benoeming (als waarnemend pastoor) 
hangt samen met het feit dat ik de beoogd 
pastoor van de nieuw te vormen parochie 
Laarbeek ben. U hebt kunnen lezen dat 
overal in het bisdom van ’s-Hertogenbosch  
parochies samen moeten gaan om beter 
bestand te zijn tegen de toekomst. Afne-
mend kerkbetrokkenheid maakt het nood-
zakelijk dat we over onze eigen grenzen 
heen moeten kijken. Dus vandaar dat we 
hier in Laarbeek bezig zijn om naar elkaar 
toe te groeien en zo een goede basis te 
gaan vormen voor de vorming van een 
parochie. Insteek is echter wel dat alles 
rondom onze eigen toren in Aarle-Rixtel 
(maar ook rondom Beek en Donk, Maria-
hout en Lieshout) gewoon door blijft gaan! 
Mijn naam is Jos Verbraeken. Ik ben ge-
boren op 8 september 1967 te Enschede. 
Dit verraadt mijn Twents accent en weet 
u meteen hoe oud ik ben. Ik ben opge-
groeid in Glanerbrug (Bij Enschede) en 
heb na mijn middelbare schooltijd 3 jaar 
theologie gestudeerd in Utrecht, met de 
bedoeling om priester te worden van het 
Aartsbisdom Utrecht. Daarna heb ik 3 jaar 
een technische opleiding aan het HLO in 
Hengelo(O) gevolgd. De studie tot het 
priesterschap heb ik verder gevolgd aan 
het seminarie in ’s-Hertogenbosch, het 
St. Janscentrum. Daar ben ik begonnen 
in 1992. Mijn laatste jaar in 1995 was het 
stagejaar in Waalwijk. Op 4 november 

ben ik tot diaken gewijd en op 1 juni 1996 
tot priester gewijd door Mgr. ter Schure. 
Na een paar jaar parochiepriester te zijn 
geweest in Waalwijk, Wamel, Dreumel en 
Alphen, ben ik pastoor geweest in Best 
van 2002-2005. Toen vroeg de bisschop 
mij om me te specialiseren in het ker-
kelijk recht d.m.v. studie die ik volgde in 
Münster (Duitsland). Daarnaast was ik 
werkzaam op het officialaat (kerkelijke 
rechtbank) in Den Bosch. Afgestudeerd 
in 2008 werd ik pastoor te Esch tot 2011, 
waarna ik in november 2011 in Beek en 
Donk, Mariahout en Lieshout kwam. Van 
deze parochies en van Aarle-Rixtel werd 
ik dus op 1 juni vorig jaar waarnemend 
pastoor. Tot zover het overzichtje wat ik 
allemaal heb gedaan en waar ik ben ge-
weest. Maar ik ben niet het enige nieuwe 
gezicht. Daarnaast is ook Pater Wester 
met broeder Joseph gekomen, die woon-
achtig zijn in Lieshout. Ook hij zal u in de 
komende maanden meer en meer gaan 
zien. Veel dank ben ik verschuldigd aan 
de pastores T. Hasselman en J. Engels 
die de afgelopen jaren en ook nog de 
komende maanden het merendeel van 
het werk hebben gedaan en zullen gaan 
doen in Aarle-Rixtel. Neemt niet weg dat 
ik ook mijn verantwoordelijk als waarne-
mend pastoor van onze parochie graag 
wil nemen en er voor de mensen graag 
wil zijn! U kunt altijd een beroep me doen. 
Ik probeer me, met Gods hulp, van ganser 
harte dienstbaar te maken aan de plaat-
selijke geloofsgemeenschap in heel Laar-
beek. Daarbij hopen ik en Pater Wester 
oprecht op een constructieve en harte-
lijke medewerking van alle vrijwilligers, 
besturen en betrokkenen. Zodat we van 
deze parochies een bloeiende gemeen-
schap maken. Het allerbelangrijkste is dat 
we willen meewerken aan het Rijk Gods 
op deze wereld. We bidden dat dagelijks 
in het ‘Onze vader’. Uw Rijk kome. En ik 
zie mijn taak dan ook sterk vanuit dit licht. 
Wij willen in deze plaatselijke geloofs-
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www.autoschadeverbakel.nl

Inloopuurtje
voor al uw vragen:
Donderdag 14:30-15:30 uur 
in Deurne & Beek en Donk
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Oranjelaan 54  ............... Beek en Donk   
Derpsestraat 1d  ................................  Deurne 
Gasthuisstraat 53  .................... Helmond
T  0492 319533  of  0493 320027

De uitvaart in vertrouwde handen
Ook wanneer u elders verzekerd bent
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gemeenschap Jezus Christus centraal 
stellen. Hij is onze Redder en wijst ons als 
Gods Zoon de weg naar de Vader in de 
kracht van de Heilige Geest. Graag maak 
ik nader kennis met u in de komende tijd.  
Pastoor drs J. Verbraeken.

Kanaaldijk afgesloten van 24 
t/m 28 februari

AARLE-RIXTEL - Op de Kanaaldijk ter 
hoogte van de nieuwe Aldi wordt een 
nieuwe uitvoegstrook aangelegd. Van-
wege de werkzaamheden daarvoor zal 
de Kanaaldijk tussen Helmond en Aar-
le-Rixtel afgesloten zijn van maandag 24 
tot en met vrijdag 28 februari. 
Doorgaand verkeer wordt omgeleid via 
de Helmondse- en Aarle-Rixtelseweg.

Nieuwe informatieve site 

Onlangs is op Internet een nieuwe in-
formatieve  site verschenen: www.aarle-
rixtel.info.
De site geeft uitgebreide informatie over  
de toeristische en recreatieve mogelijk-
heden in Aarle-Rixtel , waaronder de 
Horeca. Middenstand, , dag- en verblijfs-
recreatie,  bezienswaardigheden grotere 
activiteiten. De site is een initiatief van 
het pas opgerichte “Stroatcomité”, waarin 
naast vertegenwoordigers uit de  horeca- 
en detailhandel ook  andere organisaties 
zijn vertegenwoordigd. Het “Stroatcomité” 
wil met haar initiatieven het dorpscentrum 
van Aarle-Rixtel promoten, in samenwer-
king met de Ondernemersvereniging en 
andere verenigingen en organisaties. Het 
is geen formeel instituut maar een infor-
mele groep enthousiastelingen. Gerjan 
Beniers heeft namens het comité de co-
ordinatie in handen. De eerstvolgende 
activiteit is het aanbrengen van grotere 
bloembakken in de Dorpsstraat. Al eerder 
werden leegstaande etalages met kunst 
verrijkt.

Ad Colen Quartet bij 
Wim Beeren Jazz Society 

op 26 februari

Woensdag 26 februari treedt het quartet 
van saxofonist Ad Colen op bij Wim 
Beeren Jazz Society in café van Bracht 
aan de Kerkstraat in Aarle-Rixtel. 
Het jazzquartet van Ad Colen is nationaal 
en internationaal bejubeld om zijn frisse, 
persoonlijke en gevarieerde sound. 
Jazz zoals jazz moet zijn: avontuurlijk, 
groovend en lyrisch. 
De beide CD’s die het quartet uitbracht 
kregen in binnen- en buitenland lovende 
kritieken. Naast Ad Colen op tenor- en 
sopraansax bestaat het quartet verder uit 
pianist Gé Bijvoet, bassist Dion Nijland en 
drummer Yonga Sun. 
Voornamelijk eigen composities zorgen 
voor een verhalend en meeslepend re-
pertoire. Weer een uitgelezen mogelijk-
heid om topmusici in Aarle-Rixtel aan het 
werk te zien. Wij zien u graag komen a.s. 
woensdag! Aanvang 20.30 uur, entree 
slechts € 7,- 
www.wimbeerenjazzsociety.nl
www.adcolen.com
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LIEDERENTAFEL  
“’T  ZONNETJE” IN ZONNETIJ  

AARLE-RIXTEL.

Na het grote succes van de eerste lie-
derentafel organiseren wij op donder-
dagavond 27 februari samen met ViER-
BINDEN alweer de tweede liederentafel 
in de ontmoetingsruimte van “ ZONNETIJ 
“ aan de Heindertweg 87, Aarle-Rixtel.
Samen gaan we zingen onder begelei-
ding van “ Sun Shine”,het eigen orkest, uit 
liederenbundels die voor u aanwezig zijn.  
De avond begint om 19.30 uur en ie-
dereen is van harte welkom.
De zaal is open vanaf 19.00 uur en de 
toegang is gratis.
De bedoeling is dat de liederentafels gaan 
plaatsvinden iedere laatste donderdag 
van de maand waar een = R = in zit.
Voor meer informatie bel 0492-534726 of 
via e-mail: frans.raaijmakers@upcmail.nl

D a n k b e t u i g i n g
Langs deze weg wil ik iedereen bedanken voor de kaarten, lieve woorden,
leuke reacties en bloemen na mijn koninklijke onderscheiding.

Jan Coolen
Ook namens mijn vrouw Petra en de kinderen.

Ik ben naar de liederen tafel geweest,
Het voelde als een familiefeest.
Zoveel mensen zongen samen mee,
De liedjesbundel stemde tevree.
De Sunshineband in Zonnetij,
Maakten aanwezigen intens blij.
Fijn dat dit wordt ondernomen,
In dit prachtig onderkomen.
Een drankje is er ook te krijgen,
In de pauzes hoef je niet te zwijgen.
Lekker buurten in je moederstaal,
Iedereen heeft een verhaal.
Wat prachtig om dit samen te delen,
Zingen zal echt nooit vervelen.
De dirigent praat sfeervol liedjes aan 
elkaar,
Dat is ook een kunst, echt waar.
Bent u de volgende keer ook van de 
partij,
Kom zingen dan in Zonnetij.
Iedereen is er van harte welkom hoor,
Onderga de intensiteit van een wisselend 
koor.
Ik zag vele glimlachen op de gezichten,
Kon niet laten om dit te dichten.
Elke laatste donderdag van de maand 
met een R erin
Geeft deelname je heel goede zin.
Lieve mensen tot ziens misschien,
Vierbinden krijgt hiervoor een 10 !!!
Liefs Dinie

Stille Omgang

Aarle-Rixtel – In de nacht van 22 op 23 
maart 2014 vind in Amsterdam de jaar-
lijkse bedetocht “Stille Omgang” plaats. 
Vanuit Aarle-Rixtel kan men hieraan 
deelnemen. De bus vertrekt rond 21.40 
uur vanaf R.K. kerk te Aarle-Rixtel. Om-
streeks 23.45 uur is de Eucharistieviering 
in de Krijtberg en rond 1.30 uur de bede-
tocht. Om 3.00 uur gaan we weer huis-
waarts. 
Info en opgeven bij; Leo van Berlo, Het 
Laar 10, 0492 461627

Klokje                                               
Taxatierapport:
U wilt een taxatierapport van uw woning 
en daar echt niet te veel voor betalen? 
Bel Gerard Roefs Taxaties tel: 383566, 
ook buiten kantoortijden. 
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Cursus voor vrouwen in de overgang 

STROMEND DOOR DE 
OVERGANG!

Donderdag 13 maart start in Aarle-Rixtel 
de cursus ‘Stromend door de overgang’. 
Tijdens vijf lesavonden worden de ‘ins en 
outs’ van de overgang besproken, een 
methode aangereikt om met opvliegers 
om te gaan en zijn er oefeningen, gericht 
op een ‘stromende overgang’. De cursus 
biedt vrouwen de kans om in de eigen 
kracht te komen en te blijven. 
Afhankelijk van de behoefte wordt een 
extra avond gepland voor partners, zodat 
ook zij inzicht en begrip krijgen voor het 
ingrijpende hormonale proces en de ver-
anderingen die van invloed zijn op relatie 
en gezinsleven. 
De cursus vindt plaats in de cursusruimte 
van Element Speltherapie in de Dorps-
straat 17 Aarle-Rixtel op donderdag 13, 
20 en 27 maart, 3 en 17 april van 20.00 
tot 22.00uur. Informatie en aanmelding: 
Marijke Brouwers, psychodynamisch the-
rapeut met specialisme ‘de overgang’: 
www.intoflow.nl te1: 0492 386109. 

Spreekuur op Zonnetij voor 
vragen over zorg en welzijn

Zorgorganisatie Savant Zorg gaat haar 
wijkverpleegkundigen nadrukkelijker in 
de wijk positioneren, zodat ze letterlijk 
dichter bij de klanten zijn. Waardoor een 
nog betere service geboden wordt. Zo is 
er vanaf donderdag 13 februari op Zon-
netij een wekelijks spreekuur voor vragen 
over zorg en welzijn.
De wijkverpleegkundige van Savant Zorg 
voor Laarbeek, Dorine van Rijt, zal aan-
sluiten bij het reeds bestaande spreekuur. 
Een spreekuur met de dorpsondersteuner 
van Aarle-Rixtel, Berrie van de Waarden-
burg, en de vrijwilligers van het dorps-
servicepunt. Inwoners van Aarle-Rixtel 
kunnen bij wijkverpleegkundige Dorine 
van Rijt terecht met al hun vragen op het 

Bereikbaarheid tijdens Carnaval 
van ViERBINDEN. 

Tijdens de carnavalsdagen zijn de kan-
toren van ViERBINDEN minimaal bezet. 
Dit betekent dat het spreekuur van de 
Vrijwillige Hulpdienst op maandag 3 
maart komt te vervallen. 
Ook de restaurantavond in Zonnetij in 
Aarle-Rixtel op dinsdag 4 maart komt te 
vervallen. ViERBINDEN ziet u graag weer 
op de volgende restaurantavond die voor 
18 maart gepland staat. 

gebied van zorg en welzijn. 
Het reeds bestaande spreekuur vindt 
plaats van maandag tot en met vrijdag 
van 10.00 tot 12.00 uur in de ontmoe-
tingsruimte van woonpark Zonnetij in Aar-
le-Rixtel op de Heindertweg 87. Dorine 
zal aanwezig zijn iedere donderdagoch-
tend van 10.00 tot 12.00 uur.

Klokje                                               
INBOEDEL VERKOOP: meubels, tuin-
meubels, lampen, kleding, gebruiksarti-
kelen, jaren 50-60 spullen, boeken, elek-
trische fietsen, enzovoorts op zaterdag 
15 maart van 9:00 tot 16:00 uur op Lie-
shoutseweg 51 Aarle-Rixtel, inlichtingen 
06-33922345.
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Samenwerking Zorgzuster en 
de Zorgboog maakt 24-uurs 

zorg thuis mogelijk

Met de wetswijzigingen in de langdurige 
zorg en de veranderingen in de eigen bij-
dragen, kiezen steeds meer mensen er-
voor om thuis zorg te (blijven) ontvangen 
in plaats van een opname in een ver-
pleeghuis. Soms kan het daarbij nodig zijn 
24 uur per dag zorg en begeleiding te re-
gelen. Bijvoorbeeld als de zorg zwaarder 
wordt en er meer toezicht nodig is, in het 
bijzonder als mensen in een terminaal 
stadium van ziekte komen. Voorheen kon 
een thuiszorgorganisatie 24-uurszorg en 
begeleiding meestal niet bieden. Zorgor-
ganisaties de Zorgboog en Zorgzuster 
maken het samen wel mogelijk.
Door een nauwe samenwerking tussen 
de (gespecialiseerde) verpleging van de 
Zorgboog, de inzet van goede ZZP’ers via 
Zorgzuster en waar mogelijk de inzet van 
mantelzorg, is 24-uurszorg vaak wel te 
realiseren. Op basis van de indicatie, de 
wens van de cliënt, de mogelijkheden van 
de mantelzorgers en eventuele mogelijk-
heden voor particuliere bijbetaling wordt 
de best passende oplossing in kaart ge-
bracht. Steeds wordt daarbij gezocht naar 
het juiste evenwicht tussen drie aspecten: 
Waar is hoge deskundigheid nodig? Wat 
kan de familie zelf? Waar is de all-round 
ondersteuning nodig? De gevonden ba-
lans wordt aangepast als de situatie daar 
om vraagt.
Maatwerk
“Ieder arrangement is maatwerk”, legt 
Irene Meulendijks van Zorgzuster Zuid-
oostbrabant uit. “Onze ZZP’ers kunnen 
heel veel opvangen. Maar door de inzet 
van gespecialiseerde verpleegkundigen 

van de Zorgboog op de momenten dat 
het nodig is, kunnen we net die extra kwa-
liteit leveren, die je als kleine all-round 
zelfstandige maar moeilijk kunt bieden.” 
“Het is de slimme combinatie van voor-
delen van een grote organisatie en voor-
delen van een klein en flexibel team van 
ZZP’ers die maakt dat we veel vaker te-
gemoet kunnen komen aan de wens van 
24-uurs zorg”, vult Pascal Verhoeven van 
de Zorgboog aan. “Daarbij wordt ook na-
drukkelijk gekeken naar wat de profes-
sional moet doen en wat de omgeving 
van een cliënt zelf kan en wil bieden. Je 
kunt in samenwerking zoveel meer.” De 
Zorgboog ziet deze samenwerking als 
één van de vormen waarin een antwoord 
gevonden wordt op nieuwe maatschap-
pelijke omstandigheden.
Voor meer informatie over 24-uurs zorg of 
PGB-zorgvragen kunt u contact opnemen 
met Irene Meulendijks van Zorgzuster 
Zuidoostbrabant via telefoonnummer 06-
83595600 of via email i.meulendijks@
zorgzuster.nl. Heeft u of uw naaste al 
een zorgindicatie, ontvangt u zorg van de 
Zorgboog en denkt u ook 24-uurs zorg 
nodig te hebben? Neem dan contact op 
met uw eigen wijkverpleegkundige of 
met de Zorgcentrale via telefoonnummer 
0900- 8998636 of via email info@zorg-
boog.nl.

Kom..zie.. koop 
en neem mee!!

                        
Uitverkoop 
i.v.m. vertrek van de zusters
Zaterdag ,22 maart  2014
Van 11 tot 16 uur.
 In “Huize Angela” Dorpsstraat 7 
De opbrengst is in zijn geheel voor 
Ghana!

Hartelijk dank!  Zusters Ursulinen



18



19

Gemeenschapsblad Aarle-Rixtel   Report Ad

Klussers in Aarle-Rixtel gezocht

Op 21 en 22 maart 2014 steken duizenden 
maatschappelijk betrokken Nederlanders 
de handen uit de mouwen tijdens NLdoet. 
Dit is de grootste vrijwilligersactie van Ne-
derland, georganiseerd door het Oranje 
Fonds. Heb je zin om samen met colle-
ga’s, vrienden of teamgenoten bij een or-
ganisatie aan de slag te gaan? Doe dan 
mee met NLdoet! In Aarle-Rixtel zullen dit 
jaar in totaal 14 klussen geklaard gaan 
worden. Dit kan alleen niet zonder de 
hulp van extra klussers. Voor de volgende 
vrijwilligersorganisaties worden nog hel-
pende handen gezocht.

Handboogvereniging De Eendracht 
gaat op 22 maart van 10.00u tot 16.00u 
de oude bogen en pijlen repareren, 
worden er nieuwe pijlen voor de jeugd-
leden gemaakt en moeten er nieuwe 3D 
doelen gerealiseerd worden. Zij zoeken 
hiervoor nog 5 klussers. 

Op 22 maart van 9.30u tot 15.30u gaat de 
Scouting Aarle-Rixtel een uitdagende 
speelberg maken voor kinderen. Deze 
zal geheel scoutingproof gemaakt gaan 
worden, een grote berg zand met klim-
buizen, hout, groen en touwen. Het resul-
taat dat ze willen bereiken is dat kinderen 
uitgedaagd worden om buiten te gaan 
ontdekken, klimmen en klauteren. Wil jij 
Scouting Aarle-Rixtel helpen? 

De Jeugd3daagse Aarle-Rixtel gaat 
haar 28e jaar in. Om het terrein staan 
ieder jaar bouwhekken met een mooie, 
grote poort, deze poort is na zoveel jaar 
aan vervanging toe. Ze zoeken mensen 
die hen op zaterdag 22 maart van 9.00u 
tot 13.00u kunnen helpen een nieuwe 
poort te maken. Verder zijn er nog een 
aantal kleine klussen zoals het verbe-
teren van de wasstraat, nummerbordjes 

vervangen en het opknappen van spellen.

Aanmelden voor bovenstaande of een 
van de 30 andere leuke klussen kan via 
www.nldoet.nl. Voor meer informatie kunt 
u contact opnemen met Suzan de Koning 
van ViERBINDEN Vrijwilligerswerk. Zij 
is bereikbaar op dinsdag, woensdag en 
donderdag op 0492-328807 of vrijwilli-
gerswerk@vierbinden.nl. 

Restaurantavond 
Zonnetij Aarle-Rixtel

Onder het motto “Eten en ontmoeten” or-
ganiseert ViERBINDEN in samenwerking 
met Savant culinair elke 2 weken een 
restaurantavond in de ontmoetingsruimte 
van Zonnetij. In verband met carnaval zal 
de eerstvolgende avond plaatsvinden op 
dinsdag 18 maart a.s.
Iedereen is ook dan weer van harte 
welkom vanaf 17.30 uur en het diner 
wordt geserveerd om 18.00 uur.
Inschrijven en een plaatsje reserveren 
kan tot uiterlijk donderdag 13 maart 15.00 
uur. U kunt dit doen via het secretariaat 
van ViERBINDEN 0492-328800 of via 
een e-mail naar stichting@vierbinden.nl 
De restaurantavonden vinden iedere 14 
dagen plaats en worden steeds bekend 
gemaakt in dit blad.
Voor 18 maart a.s. staat het volgende 
menu op het programma:

Erwtensoep met roggebrood en spek

Hutspot met speklapjes/Hachee met ro-
dekoolstamppot met vleesjus

Rijstepap met rozijnen

Voor ons driegangenmenu betaalt u € 13,50

Graag tot ziens op 18 maart a.s.
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Pro Ecclesia et Pontifice voor 
Henk van Duppen.

Op zondag 16 februari 2014 werd Henk 
van Duppen met een smoes naar de kerk 
gevraagd. Ze zouden namelijk het sleu-
telplan na de H. Mis bespreken. Henk 
heeft daarvoor het nodige voorwerk ge-
daan. Henk heeft niets in de smiezen. 
Gedurende de H. Mis begon hij diverse 
zaken raar te vinden. Hij had al verschil-
lende familieleden in de kerk gezien, die 
niet zo dikwijls daar zijn. Daarbij kwam 
dat hij de bestelde misintenties in deze H. 
Mis hoorde aflezen. Hij had ze toch goed 
besteld voor de volgende week. Toen zag 
hij Joost Duppen, de fotograaf naar voren 
in de kerk gaan. Zag ook dat radio Kon-
takt aanwezig was. De preek van pastoor 
Jos Verbraeken had anders gekund. Wat 
staat er toch te gebeuren had hij zich af-
gevraagd. De Pro Ecclesia had hij jaren 
geleden al kunnen krijgen, moeten ze 
daar nu nog mee aankomen zetten. Dat 
vond ook het thans zittend kerkbestuur. 
Unaniem werd besloten om deze via het 
bisdom aan te vragen. Dat zou best een 

jaar kunnen duren, maar gelukkig hoefde 
men dat deze keer niet. Na de zegen 
richtte pastoor Jos Verbraeken zich tot 
Henk van Duppen, nodigde hem uit om 
naar voren te komen. En kreeg de Pro Ec-
clesia et Pontifice uitgereikt voor het vele 
werk dat hij de afgelopen ruim dertig jaar 
voor de kerk in Aarle-Rixtel heeft gedaan. 
Het begon toen hij werd gevraagd om in 
te vallen voor koster Rooijackers. Toen 
deze stopte en daarvoor een vervanger 
hadden gevonden die niet in de week 
als koster wilde werken, was het besluit 
snel genomen. Henk werd gevraagd om 
dit op zich te nemen. In de loop der jaren 
zijn de werkzaamheden alleen maar toe-
genomen. Hij coördineert de klussen die 
gedaan moeten worden. Dit zijn o.a. de 
werkzaamheden op het kerkhof, de vrijwil-
ligers daarvoor dienen alle lof, zegt Henk. 
Ons kerkhof ligt er prima bij, wordt prima 
onderhouden. Voor de zieken en alleen-
staanden worden jaarlijks met Kerstmis 
en Pasen  kerststukjes en paasmandjes  
gemaakt onder zijn leiding. De kerststal-
groep, koper poetsgroep, onderhoud van 



21

Gemeenschapsblad Aarle-RixtelBericht van:
de kerk, maar ook alle andere vrijwilligers 
dienen alle lof, zegt Henk. Zij die zich in-
zetten voor de liturgie vieringen. Zonder 
deze vrijwilligers zouden we een kale, 
koude kerk hebben. Met het kerkbestuur 
is het prettig samenwerken. Ik vind altijd 
een luisterend oor en er wordt handelend 
opgetreden. Henk is een aantal jaren 
geleden gestopt als koster, maar achter 
de schermen werkt hij nog steeds voor 
de kerk. Henk verteld dat als er slingers 
moesten worden opgehangen, hij veel-
vuldig de 100 treden naar boven op het 
gewelf heeft afgelegd. Communicatie 
met beneden was onmogelijk, dus ging je 
maar naar beneden om te kijken of alles 
goed hing. Dan weer naar boven, naar 
beneden en weer naar boven. Ik zou het 
nu niet meer kunnen, zegt Henk trots.
Na de H. Mis werd hem een receptie aan-
geboden in de Couwenbergh. Deze werd 
door veel kerkgangers bezocht. Er waren 
erbij die eerst naar huis gingen en na-
dien naar de Couwenbergh kwamen om 
hem te feliciteren. Hij was volkomen ver-
rast met zijn onderscheiding. Namens de 
Aarlese gemeenschap van harte proficiat 
met deze welverdiende Pro Ecclesia et 
Pontifice. Reportad

Vastenoavundbal 
in de Couwenbergh

Carnavalsdinsdag 4 maart wordt er in de 
Couwenbergh een gezellig  Vastenoa-
vundbal gehouden, zoals dat vroeger ook 
gebruikelijk was. Vastenavond werd toen 
letterlijk genomen, de dinsdagavond vóór 
Aswoensdag.  Op deze avond wordt er 
passende (carnavals)muziek ten gehore 
gebracht met verrassende optredens! Ui-
teraard kan er worden gedanst! Het Vas-
tenoavundbal  begint om 20.00 uur. Aan-
sluitend wordt er op de Kouwenberg door 
folkloregroep Dikkemik de Vastenoavund 
afgesloten met het verbranden van de 
gans en het nuttigen van “neijenherring”

Met genoegen willen wij u hierbij laten 
weten dat onderstaande dames de 
nieuwe coördinatoren worden voor de 
KWF kankerbestrijding afd. Aarle-Rixtel:
Hanneke v.d. Berkmortel
Janssensstraat 43 Aarle-Rixtel
tel. 0492 – 46 44 09
Antoinette Biemans
Janssensstraat 45 Aarle-Rixtel
tel. 0492 – 46 59 82
Wij wensen ze veel succes!
Jeanne en Kees Beekmans

Kunstmiddag bij Cendra was 
een creatief succes!

Woensdag 12 februari was er een heuse 
Kunstmiddag bij Cendra! Het KunstLo-
kaal, Cendra en ViERBINDEN sloegen 
de handen ineen om de Aarle-Rixtelse 
jeugd gratis kennis te laten maken met 
verschillende onderdelen van kunst. Zo 
konden de kinderen een workshop knut-
selen, slagwerk en musical volgen. De 
middag was een groot en creatief succes! 
Zo’n zestig kinderen hebben actief en 
enthousiast meegedaan aan de verschil-
lende onderdelen. Wil je meer weten over 
het KunstLokaal, tienercentrum Cendra 
of het jongerenwerk van ViERBINDEN? 
Stuur dan je vraag naar jongerenwerk@
vierbinden.nl.

Jong – LEREN 
Naast individuele begeleiding is huiswerk 
maken in kleine groepjes mogelijk op 
maandag- dinsdag- woensdag en don-
derdagmiddag. Louise de Jong, Lieshout-
seweg 83, A-R, 0492 382668. www.jong-
leren.com Louise@jong-leren.com

Klokje                                               
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Voor uw schilderwerk, binnen en buiten

RINI VAN BERLO Mob. 06 48 867 753

www.vanberlo-woonservice.nl, info@vanberlo-woonservice.nl
Molenstraat 32, 5735 BM Aarle-Rixtel, tel. 0492 - 38 35 68

ADVISERING

S E R V I C E

ONDERHOUD
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AAN DE WIELEN

Op onze druk bezochte jaarvergadering 
van 21 februari, werden maar liefst 10 
jubilarissen gehuldigd. Zilveren jubilaris 
waren  Nelly van Rosmalen en Mieke 
Swinkels en 40-jaar waren Henk Bouw-
mans, Maria Daniëls, Dorien Nissen, Ben 
Rooijakkers, Annie Schepers, Anneke 
van Seggelen, Riek v.d. Vossenberg en 
Jan v.d. Wijst, bij onze wielerclub. Na het 
uitreiken van de bloemen en onderschei-
dingen werd de gezellige avond afge-
sloten door Bert Kuijpers.
De voorlaatste kaartavond van dit winter-
seizoen werd bij de jokeraars gewonnen 
door Maria Daniëls en bij de rikkers door 
Peter Evers. Op 11 maart is de finale-
avond in de Couwenbergh.
Tijdens de Carnaval gaan wij van start met 
het wegseizoen 2014, op 2 maart staat 
Rondje Koks op het programma, start 
voor de 75 km. om 09.00 uur. Dinsdag 4 
maart fietsen wij als de weersomstandig-
heden het toelaten onze traditionele Car-
navalsrit naar d’n Bockenreyder bij Es-
beek, voor die 82km. wordt om 10.00 uur 
vertrokken. Op 9 maart staan de Siberië-
tochten van 90 of 64 km. op de kalender, 
start om 09.00 uur, de 25-km. groep fietst 
de kortste afstand. Onze eerste officiële 
tocht op de landelijke kalender staat ge-
pland op 16 maart. Bij deze Reekse Hei-
detochten kan men kiezen tussen 90 en 
72 km. Tussen 09.00 en 09.30 uur kan 
men inschrijven en vertrekken. De 25-km. 
groep vertrekt om 09.00 uur de anderen 
groepen om 09.05 en om 09.10 uur. Uit-
gebreidere informatie over onze vereni-
ging op www.aandewielen.nl. Zodra de 
zomertijd ingaat, het laatste weekend van 
maart, gaan wij weer van start met de we-
kelijkse fietsavonden.

Na het jubileum van afgelopen jaar, is bij 
Handboogschutterij de Eendracht een 
aanvang gemaakt met het 51e van Gan-
zenwinkeltoernooi. Hiervoor kwam de 
winnaar van het 50e toernooi, handboog-
vereniging Ontspanning uit St. Oeden-
rode, op donderdag 20 februari j.l. naar 
de doel aan de Lijsterstraat.
Bij het van Ganzenwinkel is het de be-
doeling dat met minimaal 6 schutters 
van een vereniging er 25 pijlen worden 
verschoten. Men dient vooraf aan te ge-
geven welk puntentotaal men denkt te 
gaan schieten. Het verschil tussen de op-
gegeven- en het daadwerkelijk geschoten 
aantal punten bepaalt de rangschikking 
aan het eind van het toernooi.
HBV Ontspanning was slechts met 4 
schutters aanwezig en kon hierdoor niet 
deelnemen aan de verenigingscompe-
titie. Wel dingen zij mee naar de prijzen 
voor de individuele schutters.
Zij gaven vooraf aan 808 punten te gaan 
schieten. Het werden er 795. Een resul-
taat van -13.
Hoogste schutter van de avond werd 
Toon van Hoof van de Eendracht met 
230 punten. Hoogste schutter van Ont-
spanning werd Jan van Bergen met 224 
punten.
Van HBS de Eendracht waren 9 schutters 
aanwezig en zij behaalden onderstaand 
resultaat:
1. Toon van Hoof  230
2. Frank Schepers 227
3. Walter Jansen 215
4. Martien v.d. Graef 190
5. Arno Donkers 189
6. Jo Maas  187
7. Wim van Mol 168
8. Michiel Verbakel 152
9. Gerrie van Hoof 148 (hs)
Gemiddelde van deze avond voor de 
Eendracht was 189.56 punten
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Voor tegels en sanitair
bezoek  showroom 

of kijk op onze website: 
www.vanrooydasmooi.nl

Openingstijden showroom
wo-do-vrij  :13.30-18.00 uur

za: 09.00-16.00 uur
Of volgens afspraak

Torenakkerweg 3a
5735 BG  Aarle-Rixtel
Tel 0492-381383
mobiel 06-51162419
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De Meikever

Is er nog nieuws de laatste tijd, jazeker, 
Brabant blijft Brabant. Geen zuidelijk 
landsdeel of een nieuwe provincie met 
Zeeland en Limburg. Toch nog een paar 
lui met gezond boerenverstand in Den 
Haag. Dat kan heertje Plasterk nooit ge-
weest zijn want die had andere zorgen 
aan zijn hoofd. De vertrouwde gezichten 
van de zusters Ursulinen uit Huize An-
gela vertrekken binnenkort naar het Lim-
burgse land. Weer een stukje historie 
weg uit het centrum. Niet minder dan 44 
jaar maakten zij deel uit van onze ge-
meenschap en deden nog veel goede 
dingen voor het dorp, ondanks hun hoge 
leeftijd. Gelukkig dat hun huis, de oude 
pastorie, blijft bestaan. Tenminste dat 
hebben de nieuwe eigenaren, de mannen 
van Iris vastgoed uit Beek en Donk be-
looft. We mogen wel ideeën aandragen 
via het Dorpsplatform, roep maar iets. Bij 
de kapel van Mariëngaarde  had ik nog 
enkele suggesties, maar aan een hotel,  
nog een grand-café of voor de verande-
ring een luxe kantoor ,zit ik echt niet te 
denken, dat is volgens mij niet reëel in 
deze tijd. De makkelijkste oplossing is 
gewoon kleinschalig wonen, want dat 
deden de zusters toch ook. Nieuw behan-
getje en je kunt vooruit. Bij de naam huize 
Angela zou je in een heel andere richting 
kunnen gaan denken, daarom draag ik 
buurman Jantje bij deze op om te zorgen 
dat dat niet gaat gebeuren. De Maria-
kapel aan de Bosscheweg ondergaat een 
metamorfose. De oase van rust en be-
zinning in onze jachtige wereld heeft de 
opknapbeurt overleefd en straalt weer als 
in vroeger eeuwen. Dat gaat nog emotio-
neel worden in mei. De berichtgeving over 
de kapel riep wel wat vragen bij mij op. 
Het beeld van Christus dat er hangt, heeft 
een wond in de borst aan de rechterzijde. 
In de rest van de wereld zit die wond 

links, op de plaats van het hart, want de 
Romein met de lans had de opdracht om 
te doden. Ik denk dat de maker van het 
beeld zich gruwelijk vergist heeft, of is er 
toch sprake van een sensationele ontdek-
king, een andere of nieuwe Christus. De 
draak in de muurschildering was voor mij 
direct duidelijk. Hier heeft vroeger iemand 
zitten bidden om zijn schoonmoeder kwijt 
te raken en dat is gelukt, net als de man 
die zijn houten been aan de muur heeft 
gehangen omdat hij van “den lammigheid 
”was genezen. Als ik dat lees moet ik al-
tijd denken aan de vroegere veldwachter 
Janus Kuijpers. De kreupele bedelaar die 
op krukken bij hem aan de deur kwam 
was stomverbaasd toen Janus hem be-
loofde dat hij weer zou kunnen lopen. 
Toen de veldwachter even later zijn gum-
miknuppel tevoorschijn haalde bleven 
alleen de krukken op het stoepje staan 
en liep de bedelaar als een haas door 
het dorp. En de oude reuze-kastanje 
aan de Albers Pistoriusstraat is geveld. 
Zwammen vraten aan zijn voeten en on-
gedierte logeerde in zijn binnenste. De 
oude burgemeester Haffmans zou zich 
in zijn graf omdraaien als hij dat nog zou 
kunnen. Hij zorgde destijds voor de aan-
plant van deze kastanjes. Maar onze vei-
ligheid was in het geding en daarom ging 
de kettingzaag erin. Nog een wonder dat 
hij de laatste stormen overleefde. Ik hoop 
wel dat we in het komende voorjaar nog 
kunnen genieten van de bloesempracht 
van de rest van de oudjes. Vanmorgen 
zag ik in de tuin zeven huismussen in de 
boerenjasmijn. Als dat geen geluk brengt. 
Mijn mussen hebben trouwens doorge-
leerd voor koolmees want ze kunnen  al 
aardig aan de vetbollen hangen. Dat zag 
je vroeger niet. Ze zijn niet zo snel en 
sierlijk als de mezen, ze plakken een bé-
tje krampachtig tegen de zijkant maar ze 
krijgen hun maaltje wel binnen. Ik dacht 
dat ze uitgestorven waren, de ouder-
wetse vogelvangers met hun mistnetten, 
lijmspieren en ander vangspul. Maar ze 



26

www.twanvanhout.nl



27

Gemeenschapsblad Aarle-RixtelBericht van:
zijn er nog wel en ze vangen onze goud-
vinken om ze op te sluiten in een kooitje. 
Foei,  prima dat ze tegen de lamp zijn ge-
lopen. Ook opsluiten, dan weten ze wat 
het is.
De meikever. 

De winter is nog niet echt gekomen, maar 
toch kijken we al uit naar de lente. Scouting 
Aarle-Rixtel brengt ook dit jaar de lente 
weer u thuis, dit doen we door de verkoop 
van potgrond en fleurige bloemen. Deze 
lenteactie is een samenwerking tussen 
de Mini-Scouts, de Welpen en de Scouts. 
De Mini-Scouts is onze jongste speltak, 
welke in het begin van het seizoen is op-
gericht voor de jongste leeftijd: zij helpen 
dit jaar voor het eerst mee.
De opbrengsten van deze actie komen 
ten goede aan het zomerkamp, wat dit 
jaar iets specialer is dan normaal. In ver-
band met het 80-jarig bestaan van Scou-
ting Aarle-Rixtel gaan we namelijk met 
alle speltakken op gezamenlijk kamp in 
België. 
Het assortiment bestaat dit jaar uit pot-
grond en prachtige violen. Een grote zak 
potgrond kost €3,00 per zak. De violen 
worden per tray van zes verkocht, voor 
€3,00 per tray.
Wij komen bij u langs op zaterdag 15 
maart. In de ochtend beginnen we vanaf 
10:00 uur in de wijken ten zuiden van 
de Dorpsstraat (de kant van de kiosk, 
de slager en café Stout). In de middag 
gaan we verder in de wijken ten noorden 
van de Dorpsstraat (de kant van de fiet-
senmaker, Jantje en de bakker). Tussen 
10:00 uur en 15:00 uur is het ook moge-
lijk om potgrond of bloemen te kopen bij 
onze blokhut (Duivenakker 74, achter de 
Dreef).

Hersenstichting

De collecte van de Hersenstichting, die 
enkele weken terug werd
gehouden in ons dorp, heeft de mooie 
som van 885,57 euro opgebracht.
Hartelijk dank aan alle gevers en vooral 
aan de collectanten.
 
Namens de Hersenstichting, Hanny 
Schooneveld.

Bericht van de 
Blauwe Schut

Het nieuwe gildejaar voor de Blauwe 
Schut is weer begonnen. We kunnen 
tevens terugkijken op een gezond gilde-
jaar 2013. Een gildejaar waaraan ook u 
als Aarles publiek hebt bijgedragen. Niet 
alleen door de warme belangstelling die 
altijd getoond wordt maar vooral ook door 
uw financiële bijdrage waarvoor we tradi-
tioneel in de maand december bij u aan-
bellen. Door deze bijdrage hebben wij de 
mogelijkheid om onze activiteiten te ont-
wikkelen en onze materialen in de juiste 
conditie te houden. Voor uw financiële 
ondersteuning willen wij al onze begun-
stigers bedanken. Verder zijn wij op zoek 
naar serieuze mensen die graag deel uit 
willen maken van ons mooie gilde. Zoals 
elke vereniging in deze tijd heeft ook de 
Blauwe Schut behoefte aan uitbreiding. 
Hebt u interesse kom dan gerust eens 
kijken op het “Jan van Doorenpaviljoen” 
aan de Hagelkruisweg. U bent van harte 
welkom. Op donderdagavond is het pavil-
joen geopend vanaf 20:00 uur.
Voor meer informatie, 
website: www.olvgilde.net  
E-mail: secretariaat@olvgilde.net 

Onze Lieve Vrouwe Gilde Aarle-Rixtel
Anno 1324



28

Dorpsstraat 1, 5735 EA Aarle-Rixtel, 0492-386051, 
www.couwenbergh.info, info@couwenbergh.info

Conferentiecentrum de Couwenbergh
Een plek waar inspanning en ontspanning 
samengaan

• Conferenties 
• Vergaderingen
• Trouwplechtigheden
• Feesten en recepties
• Diners
• Catering
• Condoleances



29

Met carnaval in de straat
staan Thieu & Anja
alle Carnavalsdagen

tot diep in de nacht paraat !!

Carnavals zaterdagavond
vanaf 21:00 uur

optreden van de Blue Band

Kerkstraat 9  
5735 BW  Aarle - Rixtel

Tel. 0492 - 381221

Dweilorkest Hoopvol

Maandag 3 maart vanaf twee uur vindt in 
Aarle-Rixtel weer het dweilfestival plaats 
bij café de Vrienden en zaal van Bracht. 
Dit jaar doet er voor het eerste een ge-
legenheid dweilband uit Aarle-Rixtel mee 
met de enthousiaste naam “HOOPVOL” 
Ontstaan uit een spontaan idee om een 
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keer deel te nemen aan dit 
dweilfestival, is er vanaf oktober 
vorig jaar gelobbyd om wat mu-
zikanten bij elkaar te krijgen. In 
eerste instantie uitgegaan van 
een stuk of 10 muzikanten, zijn 
we inmiddels gegroeid tot een 
dweilband van ruim 20 man!!. 
Alle muzikanten spelen al in Aar-
lese orkesten zoals La Banda, 
de Wanhoop en OJO. 
Na een aantal zaterdagen flink 

repeteren om de liederen en danspasjes 
in te studeren is “HOOPVOL”  er nu he-
lemaal klaar voor om maandag 3 maart 
een paar mooie meedeiners ten gehore 
te gaan brengen. 
Dus bij deze van harte uitgenodigd om te 
komen luisteren naar en mee te hossen 
met, deze dweilband onder het motto 
“Bloast ‘m Mar Op”
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2e Ganzekwekavond.

De opening van de tweede Ganzekwe-
kavond, zaterdag 15 februari, stond in het 
begin helemaal in het teken van de jeugd 
en terecht want het spreekwoord is be-
kend. Wie de jeugd heeft. Zoals gebruike-
lijk mochten deze avond de jeugdprins en 
zijn gevolg bij hun grote carnavalskame-
raden zitten en dat deden prins Florian, 
prinses Iris en kleinvorst Jesse maar al te 
graag. Hun leeftijdsgenootjes, allemaal 
vriendjes en vriendinnetjes van de klein-
vorst hadden een spetterend nummer 
met hun carnavalsclubje de Raddraaiers, 
compleet met sierlijke huppeldepupkes  
en een aandoenlijk mini-narretje. Een na-
brandertje van de Dorpsfeesten en mis-
schien hebben ze de smaak te pakken 
gekregen. Wie weet voor de toekomst. 
Een van de finalisten van de Helmondse 
Keiekletsfinale, Dirk Kouwenberg uit Nu-
land, nam ons als Roodkapje mee op haar 
vrijgezellenfeestje en dat leverde een ver-
makelijk sprookje in de ton op. Het Trio 
Muzikaal uit Someren zong eenvoudige 
liedjes, niet echt carnavalesk, ook niet 
over Ganzegat maar wel met een refrein 
van 28 keer bla-bla en dat vult lekker op. 
Goede wijn hoeft geen krans en wie an-
ders dan Frank Schrijen uit Boxmeer kan 
een zatlap neerzetten. Gradje Boemel 
was weer fenomenaal in zijn creatie. We 
leerden een nieuwe definitie van geluk, 
want dat is pech hebben zonder het zelf 
te merken. Gradje proefde, ondanks zijn 
snee in de neus, de sfeer in de zaal feil-
loos aan. Geen wonder want de oude rot 
vierde dit jaar zijn 33-jarige jubileum in 
de ton. De slappe lach en het daverende 
applaus waren de beloningen voor deze 
rasartiesten dan eindelijk weer Ganze-
gats talent op de planken bij het optreden 
van het trio Dik vur mekaar. Voor mij een 
hoogtepunt, zeker het melancholieke lied 
over Ganzegat. Een hoofdrol voor Bart 
Kersten, prachtig gezongen en niet minder 

professioneel begeleid door Bobby van 
de Graef op accordeon. Natuurlijk mag 
Geert van Ganzenwinkel niet onvermeld 
blijven want de mannen blijken een uit-
stekend gevoel te hebben voor pakkende 
liedjes. O, Jan-Willem, Fistje en Het dak 
eraf kunnen zo in de schatkist van het 
Ganzegats carnaval. Allemaal eigen tek-
sten en dat levert aardige meezingers op 
die nog lang naklinken. We zien ze terug 
op carnavalsmaandag in de tent. Na een 
hoogtepunt hebben andere artiesten het 
altijd moeilijk, zeker als ze van buiten Ale 
komen, hun teksten weinig met carnaval 
te maken hebben en ze meer verbaal als 
muzikaal bezig zijn. Want dan moet je een 
beetje kwaliteit inbouwen en niet te veel 
oude moppen tappen want die kennen we 
hier echt wel. Daarom hadden de groepen 
Hers en Dwers en Qukske der bai moeite 
om de zaal te boeien, niettemin presen-
teerden ze wel een paar meezingers, 
want daarvoor wil het publiek echt wel 
gaan staan en meedeinen. Christel van 
den Dungen uit Tilburg kwam als frisse 
bruid in de ton met haar beslommeringen 
over huwelijkskandidaten. Ze had ont-
dekt dat je van dichtbij meestal wel kon 
zien hoe ver de meesten weg waren. Niet 
iedereen viel in de smaak want ze was 
gewoon op haar kin gevallen en niet op 
haar achterhoofd. In de finale bedankte 
spreekstalmeester-grootvorst Ton Sche-
pers alle deelnemende artiesten. Zijne  
Dorstlustige Hoogheid, prins Jan-Willem 
den Urste deed dat eerder al na elk op-
treden op de hem bekende manier. De 
enige echte dansmarietjes uit Ganzegat 
lieten deze avond opnieuw zien dat ze niet 
voor niets zijn geselecteerd uit een groot 
aantal kandidaten. Zonder Ganzegats 
Hofkapel geen feestmuziek. De mannen 
en vrouwen van Dirk Verhoeven komen 
elk seizoen toch weer met muzikale ver-
rassingen en daarom zien we ze graag op 
het podium. De Stichting Organisatie Car-
naval Ganzegat kan  terugkijken op twee 
geslaagde Ganzekwekavonden, zeker 
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Nieuws uit Ganzegat

Sleuteloverdracht
Op zaterdag 1 maart vindt vanaf 14.00 uur 
in de tent achter cafe zaal de Vrienden de 
sleuteloverdracht plaats. Burgemeester 
zal dan de sleutels aan de 4 carnaval-
sprinsen van Laarbeek overhandigen en 
natuurlijk ook aan de jeugdprinsen en 
jeugdprinsessen. Er zullen optredens zijn 
dan de hofkapellen, van de Ganzegatse 
dansmariekes en ook zal de winnaar van 
het Laarbeeks liedjesfestival optreden. 
Vervolgens zal de stichting organisatie 
carnaval Ganzegat omstreeks 16.15 uur 
de carnaval in Ganzegat openen. Opper-
ganzetrekster Maria Hagelaar zal de kurk 
uit het Ganzetrio trekken, waarna de car-
naval officieel geopend is.   
Optocht. Straatversiering en gevelver-
siering.
Iedereen kan zich nog inschrijven voor de 
grote Ganzegatse optocht, de straatver-
siering en de gevelversiering. Inschrijffor-
mulieren kunt u vinden op onze site www.

ganzegat.nl. Ook kunt u daar het regle-
ment vinden voor de optocht, welk ook te 
vinden in carnavalskrant de Ganzegatter.
Gekostumeerd bal
Op carnavalszaterdag vindt in de tent 
achter cafe de Vrienden het traditionele 
gekostumeerd bal plaats. Er zijn enkele 
leuke prijzen te winnen. Kom dus naar de 
tent, trek je mooiste kostuum aan en meld 
je aan bij de jury.
Ziekenbezoek. 
Traditioneel brengen we met een klein 
gezelschap op de vrijdag voor carnaval 
een bezoek aan onze dorpsgenoten die 
in het ziekenhuis of verzorgingshuis ver-
blijven. Ook kunnen we natuurlijk een 
bezoek brengen aan iemand die ernstig 
ziek is, maar gewoon thuis verblijft. Voor 
een bezoek aan het ziekenhuis of ver-
zorgingshuis geldt de regel dat er altijd 
iemand van de naaste familie aanwezig 
moet zijn. Stelt u een bezoek op prijs? 
Mail dan naar secretariaat@ganzegat.nl 
of stuur een briefje naar postbus 24, 5735 
ZG in Aarle-Rixtel. Stuur dit bericht uiter-
lijk 24 februari 2014 op.
Carnavalsmaandag.
Zoals al eerder aangekondigd hebben 
we op carnavalsmaandag een “oud” pro-
gramma in een nieuw jasje. We beginnen 
om 11.11 uur met een lekker ei-ontbijt met 
een broodje van bakkerij van Brug en een 
eitje van eierhandel Verbruggen. Aanslui-
tend is er een amusementsprogramma 
met Ad Chatrer, Ivo van Rossum,  Dik Vur 
Mekaar en Boel-Nolle.
Na dit amusementsgedeelte starten we 
om 14.00 uur met het dweilen. Maar lieft 
10 orkesten hebben zich aangemeld 
om in Ganzegat te komen dweilen, te 
weten Ganzegats hofkapel, Heintje Da-
vids collectief, Hoopvol, ’t Inventieleke, 
de Hurkers, VTOP, de Durbloasers, Lic-
kebaerden , Brandeleros en Fist. Het 
dweilprogramma vindt plaats bij de 
Vrienden en van Bracht en wordt moge-
lijk gemaakt door CV Eieren, cafe zaal de 
Vrienden, cafe van Bracht en de stichting 

wat de publieke belangstelling betreft. 
Ganzegat is klaar voor carnaval 2014.
JWP.
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CARNAVALSRECLAME
deze hele week

WORSTENBROODJES
6 halen en maar

5 betalen
Wij zijn maandag, dinsdag met de carnaval
en door omstandigheden ook woensdag
na de carnaval gesloten.
Wij wensen iedereen veel plezier.
Gebroeders van Brug
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Jaarvergadering 
Sint Margarethagilde

Op dinsdag 4 februari 2014 hield het gilde 
Sint Margaretha oftewel de rode-schut 
haar jaarvergadering, in het gildepavil-
joen aan de Havenweg te Aarle-Rixtel.

Verslag
De vergadering werd geleid door 
Hoofdman Theo de Jong Mzn. De 
hoofdman opende de vergadering met 
een christelijke groet en kon 38 gilde-
broeders verwelkomen, waarna het voor-
bije gildejaar nog eens geëvalueerd werd. 
De notulen van de vorige vergadering en 
ingekomen stukken werden voorgelezen 
door 2e Dekenschrijver Miko van de Ven. 
Het financieel jaarverslag werd verzorgt 
en toegelicht door 1e Deken Rentmeester 

Teun Heinsbergen, gesteund door de 
kascommissie, welke gevormd werd door 
Karel van de Graef en Henk Peters, die 
niets als lof uitspraken over de aanpak 
van de Deken Rentmeester. Alles onder 
het genot van roggebrood met zult, een 
traditie die reeds 113 jaar oud is. De  gil-
debroeders lieten zich dit goed smaken. 
Een bijzondere dank gaat hierbij uit aan 
gildebroeder Mart Bankers, die dit door 
zijn bijdrage, ook dit jaar weer mogelijk 
maakte. 

Bestuurlijk
Bijhorende bij het 9de agendapunt de 
bestuursverkiezing. 2e Deken Rent-
meester Ronald de Jong en Hoofdman 
Theo de Jong Mzn. waren aftredend en 
herkiesbaar. 1e Deken Rentmeester 
Teun Heinsbergen was aftredend en niet 
herkiesbaar. Er had zich een kandidaat 
aangemeld nl. Bart van der Vorst, Met 
algehele stemmen wordt Bart de nieuwe 
1e Deken Rentmeester en zijn Ronald 
en Theo weer voor 3 jaar herkozen. De 
Hoofdman bedankte Teun (foto) voor zijn 
7 bestuurlijke jaren en grote inzet ten be-
hoeven van het gilde. 

Tot slot
Het aloude gildelied uit 1898 werd door 
de gilde Koning Harrie van Ganzenwinkel 
op de juiste toon ingezet waarna alle aan-
wezige gildebroeders uit volle borst mee-
zongen. Dit alles onder trombegeleiding 
op de aloude gildetrom, geslagen door 
Ed Vincent. Hierna mocht de Deken Rent-
meester overgaan tot het innen van de 
contributie. Werd de rondvraag afgehan-
deld, waarna niets meer aan orde zijnde 
de Hoofdman vervolgens de vergadering 
sloot met de christelijke groet. Aanslui-
tend werd er gelegenheid genomen voor 
een informele voorzetting, napraten en 
gezellig samenzijn.   

organisatie carnaval Ganzegat.
Ook op deze zelfde maandag wordt het 
carnavalsschilderij verloot, gemaakt door 
Rianne Verschuuren. De loterij vindt 
plaats om ongeveer 17.00 uur in de tent 
achter cafe de Vrienden. Zorg dat het 
door u gekochte lot aanwezig is in de tent.
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Op de avond van het Dorpsplatform,
zagen we de plannen van Mariëngaarde
en van het Medisch Centrum,
als het zo mooi wordt als het leek,
dan is de aanwinst voor ons dorp, enorm.
Maar, we hebben meer ijzers in ‘t vuur,
want hebt u al een plan,
van wat er met huize Angela,
de oude pastorie moet gebeuren
of is uw idee te duur,
om de Dorpsstraat op te fleuren?
Dat opfleuren zal de kerk voorlopig niet,
want voor een opknapbeurt,
heeft de gemeente Laarbeek,
geen bijdrage in het verschiet.
Prettige vakantie of Carnaval! 
RD

Oud ijzer

Na de geslaagde actie van vorig jaar, 
komt ook dit jaar Harmonie De Goede 
Hoop uw oud ijzer weer ophalen. Op 
zaterdag 15 maart rijden er meerdere 
groepen door Aarle-Rixtel om ijzer in te 
zamelen. Om 9 uur ‘s ochtends zal de 
actie starten en komen de leden van de 
harmonie bij u langs. Al uw oud ijzer dat 
aan de straat gezet is, zullen zij ophalen. 
Maar ook ander metalen worden meege-
nomen, zoals koper, rvs, elektra draad, 
etc. Helaas zullen zij de koelkasten, diep-
vrieskasten en vaatwassers moeten laten 
staan.

Carnavalsavond bij ASV met 
twee topkletsers

Op vrijdag 28 februari wordt in de kan-
tine van ASV de carnaval weer ingeluid 
met een gezellige avond, met als thema 
‘Ut zit wel snor!!!’. ASV is er in geslaagd 
om twee absolute topkletsers naar Aar-
le-Rixtel te halen, namelijk Berry Knapen 
en Rob Scheepers (uit Sterksel). Deze 
laatste won onlangs voor de vierde keer 

de Zilveren Narrenkap als beste kletser 
bij de Keijebeijters in Helmond. 
Om 20.15 uur gaat de kantine open en 
vanaf 20.45 uur begint het programma, 
met het ‘begraven’ van prins Daan (Da-
niels). Vervolgens zal de nieuwe prins 
van ASV bekend worden gemaakt. 
Voor de best verklede ASV-ers zijn er 
leuke prijzen te winnen. 
Ook Jan-Willem d’n Uurste, prins car-
naval van Ganzegat, zal met een deel 
van zijn gevolg aanwezig zijn. 
De livemuziek wordt verzorgd door DJ 
Ronald Lentjes (van discotheek ‘The ul-
timate dream’).

Start collecteweek Reumafonds

 
Het Reumafonds houdt binnenkort de 
jaarlijkse landelijke collecte. In de week 
van 10 t/m 15 maart 2014 komen ruim 
63.000 vrijwilligers in actie om door heel 
Nederland geld op te halen voor de be-
strijding van reuma, zoals artrose. Ook in 
Aarle-Rixtel komt de collectant weer langs. 
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17 februari  Jubilaris J.J. Slaats
In verband met het veertig jarig jubi-
leum, dat onze dorpsgenoot de heer J. J. 
Slaats, beter bekend als hopman Slaats, 
aanstaande dinsdag viert als procuratie-
houder bij n.v. Boek- en handelsdrukkerij 
“Helmond” te Helmond, zal ’s avonds, 
zowel harmonie “De Goede Hoop” als het 
gemengd koor “De Klokkengieters van 
1660” een serenade gaan brengen op 
het receptieadres, chalet “Lohengrin”. Dit 
gebeurt om half acht. Van 5 tot 6.30 uur 
is er vooraf in “Lohengrin” een receptie.

17 februari  Benoemd door Gede-
puteerde Staten Door Gedeputeerde 
Staten van Noord-Brabant is tot lid, te-
vens lid – deskundige op het gebied van 
huurprijzen van bedrijfspanden, van de 
huuradviescommissie voor het rechtsge-
bied van het kantongerecht Helmond be-
noemd verklaard, de heer M. S. van Roy 
te Aarle-Rixtel.

19 februari  Jaarverslag huishoud-
school Mariëngaarde Dezer dagen ver-
scheen het jaarverslag van de huishoud-
school Mariëngaarde te Aarle-Rixtel. Uit 
dit verslag blijkt dat het aantal leerlingen 
op 15 oktober vorig jaar 115 bedroeg, ver-
deeld als volgt: primair 1e jaar 60; primair 
2e jaar 41 en assistenten 14 leerlingen. 
In juli 1963 ontvingen 36 leerlingen van 
de primaire opleiding en 12 van de as-
sistenten opleiding een getuigschrift. 
Aangezien de school streeft naar Chris-
telijke en persoonlijke vorming, werden 
verdiepingsdagen gehouden, werden 
contacten gelegd en onderhouden met 
de ouders, werden lezingen en demon-
straties gegeven en excursies gemaakt, 
terwijl verschillende schoolconcerten 
werden bijgewoond. Het jaarverslag 
maakt verder melding van de lotenver-

koop ten bate van de missie van de Pa-
ters van de Heilige Geest, waarvan de 
opbrengst f 90 bedroeg. Voorts brachten 
de leerlingen voor het fonds “Maris Stella” 
f 102 bijeen. De opbrengst van de in mei 
gehouden toneelavonden voor de missie 
bedroeg   f 415. Voorts werd medewer-
king verleend aan de Brazilië actie, die 
zich ten doel stelt in de Braziliaanse stad 
Barosso een huishoudschool te bouwen. 
Voor dat doel werd f 266 bijeen gebracht.

26 febr.  Buurtschap Lieshoutseweg
De buurtschap Lieshoutseweg heeft 
dezer dagen de vererende uitnodiging 
ontvangen om op zondag 8 maart deel te 
nemen aan de grote optocht, die in het 
Belgische Maaseyk gehouden zal worden, 
met de wagen “De Flinstones”, waarmee 
deze buurtschap bij de grote carnavalsop-
tocht in Aarle-Rixtel de eerste prijs en een 
eervolle vermelding behaalde. Het be-
stuur van de buurtschap Lieshoutseweg 
stelt de inwoners in de gelegenheid de 
tocht naar Maaseyk per autobus mee te 
maken. De kosten bedragen f 2,75 per 
persoon en men kan zich opgeven a.s. 
zaterdagmiddag tussen 2 en 5 uur bij de 
heer L. van de Greef, Lieshoutseweg 55. 
Deelnemers moeten in het bezit zijn van 
een pas of een toeristenkaart.

26 februari Beëdiging gemeentese-
cretaris Aarle-Rixtel In de raadsverga-
dering van vrijdag a.s., die om half acht 
aanvangt, zal de nieuwe gemeentese-
cretaris van Aarle-Rixtel, de heer M. P. 
van Zutphen, in zijn functie worden be-
edigd. In deze raadsvergadering komt 
voorts aan de orde een voorstel van B. 
en W. tot beschikbaarstelling van een 
krediet van f 200.000 ten behoeve van de 
aanleg van trottoirs in de Dorpsstraat en 
de daarmee verband houdende tarieven 
van de straatbelasting. Ook komt aan de 
orde, het nemen van een besluit, zodat 
de herziening van het uitbreidingsplan in 
hoofdzaken wordt voorbereid.
HELMONDSE COURANT februari 1964
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