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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:   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 
SCHULDDIENSTVERLENING LAARBEEK voor hulp bij schulden: aanmelden bij de   
 L.E.V.groep leven en verbinden, 0492-465525 of 0492-587881
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  22 maart  
18.30 uur Kerk - Eucharistieviering – Dameskoor
 Harrie en Martina van Schaik-Bouw
 Overleden ouders van der Heijden-van Melis, Truus en Jo
  

Zondag  23 maart  - 3e Zondag van de Vasten 
10.00 uur Kerk – Eucharistieviering m.m.v. Koor De Halmen 
 Toediening van het H.Vormsel door Vicaris generaal van den Hout 
 Overleden ouders van den Bogaard – van der Pol
 Martien van der Linden
 Frans Vogels
 Overleden familie Heesakkers-Ceelen
 Harry en Frits Kuypers    
 Tot welzijn van de parochie
Woensdag 26 maart
19.00 uur   Kapel - Rozenkransgebed

Week van zaterdag 29 maart t/m vrijdag 4 april

18.30 uur Kerk - Eucharistieviering – Samenzang
 Doortje van Roij    (sterfdag)
 Kevin van de Ven    (verj.)   
 Tot welzijn van de parochie
Zondag  30 maart  - 4e Zondag van de Vasten   (“Laetare”)
10.00 uur Kerk – Eucharistieviering – Cantorij
 Overleden begunstigers van het Onze Lieve Vrouwe Gilde
 Overleden ouders van Asten – van Breugel
 Tonia van Dijk
 Overleden ouders van Boxmeer – Vlemmings
 Harrie van Boxmeer
 Miet van Boxmeer – van Duijnhoven
 Martien Verbeeten    (j. get.)
 Tonnie Jansen-van den Bogaard
 Riny van den Bogaard
 Jan van den Bogaard
 Voor vervolgde christenen in Syrië
Woensdag 2 april
19.00 uur      Kapel - Rozenkransgebed

Week van zaterdag 22 maart t/m vrijdag 28 maart
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Parochie O.L. Vrouw Presentatie
Gedoopt
Bo Brouwers, Broekweg 4, Beek en Donk.

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
Voor de  voorbereidingsavond en voor de doop van uw kindje  kunt u zich opgeven
tijdens de spreekuren op de pastorie: 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 
zondagen 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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On Impulse met Deborah Carter 
bij Wim Beeren Jazz Society op 

26 maart

Woensdag 26 maart gaat er weer iets bij-
zonders gebeuren op het podium van Wim 
Beeren Jazz Society in café Van Bracht 
aan de Kerkstraat in Aarle-Rixtel. Electric 
jazz/fusion van de fijnste soort wordt voor 
het voetlicht gebracht door de groep On 
Impulse, bestaande uit drummer Sebas-
tiaan Cornelissen, toetsenist Coen Mole-
naar en basgitarist Frans Vollink. Als je als 
band hebt getoerd met trompettist Randy 
Brecker, dan heb je een aardig visite-
kaartje afgegeven. Het bewijst bovendien 
weer eens wat voor uitzonderlijk talent er 
in Nederland op dit gebied rondloopt.
De geweldige chemie tussen de band-
leden zorgt voor een waarlijk explosief re-
pertoire, waarbij groove met hoofdletters 
mag worden geschreven.
On Impulse wordt aangevuld met de 
Amerikaanse zangeres Deborah Carter, 
die inmiddels wereldwijde bekendheid 
geniet. Ruim 2 jaar geleden was zij al 
eens te gast bij Van Bracht met een over-
donderend optreden.
Voor een voorproefje verwijzen wij naar 
www.onimpulse.eu
Als u daar gekeken en geluisterd heeft 
dan zien wij u vast (en op tijd voor een 
mooie zitplaats) op 26 maart in Aar-
le-Rixtel! Aanvang 20.30 uur, entree € 7,-
www.wimbeerenjazzsociety.nl

STABAT MATER DOOR GE-
MENGD KOOR DE KLOKKEN-

GIETERS AARLE-RIXTEL EN 
KAMERKOOR SINE NOMINE 

AARLE-RIXTEL.

Op zondagmiddag 6 april a.s. zal Ge-
mengd Koor De Klokkengieters Aar-
le-Rixtel samen met Kamerkoor Sine 
Nomine een passieconcert geven in de 
kapel van het Missieklooster Kostbaar 
Bloed in Aarle-Rixtel. Samen met Sine 
Nomine zal uitgevoerd worden het Stabat 
Mater van Josef Gabriel Rheinberger. 
Daarnaast zullen de beide koren diverse 
passiewerken ten gehore brengen.
Medewerking zal ook worden verleend 
door Margot Pagels, sopraan en Arjan 
Mooij, oganist. Het concert zal ongeveer 
1 uur duren. Aanvang van het concert is 
15.00 uur. De entree is gratis.
Het geheel staat onder leiding van Rob 
Rassaerts.
Dit passieconcert wordt nogmaals onder 
auspiciën van de Lambertus Concerten 
Helmond uitgevoerd op Goede Vrijdag 18 
april in de kapel van het Elkerliek Zieken-
huis in Helmond. Tijdstip van aanvang is 
20.00 uur en ook hier is de entree gratis. 
Tevens nodigen wij u uit voor de hoogmis 
van Pasen op 20 april a.s. in de paro-
chiekerk, Dorpsstraat Aarle-Rixtel die ook 
door Gemengd Koor De Klokkengieters 
zal worden verzorgd. Aanvang van deze 
viering is 10.00 uur.
Wij stellen het op prijs u op deze dagen te 
mogen begroeten.
Bestuur, dirigent en leden van Gemengd 
Koor De Klokkengieters Aarle-Rixtel.
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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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Beste dames.

Dinsdag 25 maart 20.00 uur de Dreef
Culturele avond “Onvermeidelijk”.
U heeft zich hiervoor opgegeven.
Bestuur KVO

MEEPRATEN OVER VERKEER 
IN AARLE-RIXTEL

Hebt u een klacht over verkeer of kent u 
een verkeersgevaarlijke situatie in Aar-
le-Rixtel? U kunt over dit soort zaken 
mee-praten in de Werkgroep Verkeer 
Aarle-Rixtel, onderdeel van het Dorps-
platform Aarle-Rixtel.
De werkgroep komt in het voorjaar en in 
het najaar bijeen. Per keer zijn er dan 2 
bijeenkomsten. De eerste bijeenkomst is 
een vooroverleg, waar belangstellenden 
de openstaande en nieuwe punten door-
nemen. Het resultaat is een lijst die aan 
de gemeente wordt gestuurd. Ongeveer 
een maand later is er dan een overleg met 
gemeente en politie. Iedereen die dat wil 
kan er bij aanwezig zijn en mee-praten.
Woensdag 16 april is het eerstvolgende 
vooroverleg. Heeft u punten aangaande 
verkeerssituaties dan kunt u die daar in-
brengen of ze nu al aan ons sturen via 
info@dorpsplatform.nl. Het overleg met 
gemeente en politie staat gepland voor 
woensdag 21 mei. Beide bijeenkomsten 
zijn in De Dreef en beginnen om 20:00 
uur.
Dus wilt u meepraten over het verkeer in 
Aarle-Rixtel laat dan van u horen of kom 
naar de bijeenkomsten van Werkgroep 
Verkeer Aarle-Rixtel.
Dorpsplatform Aarle-Rixtel.

I.V.N. Laarbeek.

“Maart lentemaand” We gaan weer een 
mooie tijd tegemoet. Met het mooie weer 
van de afgelopen tijd hebben weer veel 
mensen zin om er op uit te trekken.
Vaak  zoek je een natuurgebiedje uit 
om een fijne wandeling  of fietstocht te 
maken.
Wij  willen je uitnodigen om vast te ge-
nieten van  een bijzonder mooi gebied: 
De Strabrechtse heide en het Beuven.  
Een prachtig gebied. Hier tref je het Kem-
pisch heideschaap aan, ook is het een 
belangrijke pleisterplaats voor trekvogels  
zoals kraanvogels en de zwarte ooievaar.
Wij hebben  hiervoor  Cor Speek uitge-
nodigd. Cor houdt zich al jaren bezig met 
het maken en vertonen van prachtige na-
tuurfilms.  Zijn passie voor de natuur is te 
zien in de diversiteit  aan materiaal. Ze 
zijn niet alleen mooi maar ook educatief.
Het tweede gedeelte van de avond Heeft 
Cor nog een presentatie over de vlucht 
van de kraanvogels. Hierin volgen we het 
leven van deze vogels als zij wegtrekken 
naar het zonnige zuiden.
Voor deze presentatie ben je welkom 
op 20 maart a.s. om 20.00 uur in I.V.N. 
gebouw “de Bimd”aan de Beekseweg te 
Aarle Rixtel.

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
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Er moet me even iets van het hart,
Want diefstal heeft ons lot getart.
Een beeld van een Duitse Herder mee-
genomen van het graf,
Van onze ouders ,daarvan staan wij paf.
Wie doet zijn medemens dat aan,
Ons vader zou als het kon, zich om-
draaien gaan.
Er schijnt vaker iets worden ontvreemd,
Op het kerkhof, dat is vreemd.
Mocht iemand hiervan weten,
Of heb je een slecht geweten.
Breng die hond dan weer terug,
Dan maken wij van deze olifant een mug.

Verontwaardigde fam. Kuijpers- Raaijma-
kers

Onze Lieve Vrouwe Gilde 
Aarle-Rixtel zoekt klussers

Op 21 en 22 maart 2014 steken vele 
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 Laarbeek zullen dit 
jaar in totaal 33 klussen geklaard gaan 
worden. Dit kan alleen niet zonder de 
hulp van extra klussers. 
Het Onze Lieve Vrouwe Gilde uit Aar-
le-Rixtel gaat op zaterdag 22 maart hun 
Gildeterrein zomer klaar maken. Het ter-
rein moet opgeruimd worden en onkruid-
vrij zijn. Er moeten snoeiwerkzaamheden 
uitgevoerd worden, lindenbomen worden 
geplant en er wordt gestart met de aan-
planting van de groensingel. Ook moet 
de materiaalcontainer opgeruimd en her 
ingedeeld worden en moet de verzakte 
bestrating worden hersteld.
Aanmelden voor bovenstaande of een 

Concert Accordeonvereniging 
Jan Martens in de ontmoetings-

ruimte van ZONNETIJ
Accordeonvereniging Jan Martens geeft 
donderdag 20 maart vanaf 19.30 uur 
een concert in de ontmoetingsruimte 
van ZONNETIJ, Heindertweg 87 te Aar-
le-Rixtel
De vereniging is in 1997 opgericht door 
Jan Martens. 
De vereniging telt op dit moment 14 leden. 
Het repertoire ,alle nummers zijn door 
Jan Martens gearrangeerd en/of gecom-
poneerd, is erg populair bij de bezoekers 
van hun concerten. In de afgelopen jaren 
hebben ze twee Cd’s gemaakt waarop 
een deel van het repertoire te horen is. 
Daarnaast heeft de dirigent van de door 
hem gecomponeerde werken twee boek-
werken samengesteld. Deze Cd’s en de 
boekwerken zijn verkrijgbaar bij Jan Mar-
tens. De wijze waarop staat op onze web-
site onder de kop discografie. 
Het repertoire bestaat o.a. uit polka’s, 
walsen, tango’s, foxtrot, marsen, enz. 
Kortom muziek die ons weer terug brengt 
in de tijd. 

Donderdag 20 maart a.s.
aanvang is 19:30 uur

 de zaal is open vanaf 19:00 uur.
 Entree € 5,= inclusief een kop koffie en 2 

consumpties.
Vanaf donderdag 6 maart zijn de 

kaartjes voor deze avond te koop bij het 
dorpsservicepunt. 

Het dorpsservicepunt is gevestigd in 
de ontmoetingsruimte van Zonnetij van 
maandag t/m donderdag van 9.30-11.30 

uur.
Iedereen is van harte welkom

van de 32 andere leuke klussen kan via 
www.nldoet.nl. Voor meer informatie kunt 
u terecht bij ViERBINDEN Vrijwilligers-
werk. Op dinsdag, woensdag en don-
derdag bereikbaar via 0492-328807 of 
vrijwilligerswerk@vierbinden.nl. 
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Oosthoek
F I N A N C I E E L  A D V I E S

• hypotheken

• pensioenen

• verzekeringen

• sparen

bekend terre in . . .

De Tempelier 3 • 5735 JG  Aarle-Rixtel

0492-383887 • 06 -21 1 10843

info@oosthoek� nancieeladvies.nl

www.oosthoek� nancieeladvies.nl

Beau Schoonheidssalon (Kitty van de Kerkhof-Linders) Laarweg 18, 5735 BR Aarle-Rixtel, [T] 0492 383 103

Ook cadeaubonnen verkrijgbaar

schoonheidsspecialisme
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Bestuurswisseling 
Scootmobielpark Laarbeek

Cor van den Berk, het boegbeeld van 
Stichting Scootmobielpark Laarbeek, 
heeft zijn voorzittershamer overgedragen 
aan Jos Croijmans. Cor heeft vanaf de 
oprichting deel uitgemaakt van het be-
stuur en is al die tijd voorzitter geweest. 
Met veel inzet en energie heeft Cor de 
stichting geleid, de aspirant cursisten be-
naderd en daar waar mogelijk assistentie 
verleend bij de scootmobielgebruikers om 
ervaring op te doen. Cor wil als lid van 
het bestuur zijn bijdrage blijven leveren. 
Jos Croijmans heeft de voorzittersfunctie 
overgenomen. Jos is bekend met scoot-
mobielen, heeft er zelf ook een en heeft 
enkele jaren de Tourclub ‘De Rakkers’ 
geleid. Deze club is onlangs opgegaan in 
Stichting Scootmobielpark Laarbeek en 
er worden ook in het nieuwe seizoen toer-
tochtjes georganiseerd.
Ook is er een nieuwe secretaris benoemd 
in de persoon van José Zwanenberg die 
Arie van Heukelom opvolgt. Arie heeft be-
sloten om zijn energie weer elders aan te 
bieden bij de opbouw van andere orga-
nisaties. In José vinden wij een ervaren 
kracht die jarenlang de lespakketten en 
instructeurs van de stichting  begeleid 
heeft.
Met deze mutaties gaat het bestuur van 
Scootmobielpark Laarbeek met volle 
energie het nieuwe seizoen tegemoet dat 
geopend zal worden tijdens de landelijke 
NLdoet dag op 22 maart a.s. bij Zonnetij 
in Aarle-Rixtel. U kunt zich daar opgeven 
voor instructielessen maar dit kan ook per 
mail bij de secretaris jcawzwanenberg@
onsbrabantnet.nl of op de website www.
scootmobielpark.nl 

Stichting 
Scootmobielpark 

Laarbeek
Scootmobielpark Laarbeek en 
Scootmobielclub ‘De Rakkers’ 

gaan samen

Scootmobielclub ‘De Rakkers’ uit Aar-
le-Rixtel heeft besloten samen te gaan 
met Stichting Scootmobielpark Laarbeek. 
Dat is de uitkomst van de besprekingen 
tussen de Tourclub  ‘De Rakkers’ en 
Stichting Scootmobielpark Laarbeek.
Enkele jaren geleden is er spontaan een 
scootmobiel tourclub ontstaan door een 
aantal gebruikers van scootmobielen. Er 
was een wens om er gezamenlijk op uit te 
trekken, een middag rondtoeren met een 
scootmobiel over rustige weggetjes en 
karakteristieke paden. Onder leiding van 
Jos Croijmans en José Zwanenberg werd 
dan een route uitgezet van ca. 10-20 ki-
lometer waarbij natuurlijk ook gezorgd 
werd voor een stop voor het nuttigen van 
koffie of thee. Bij regenweer vond men 
onderdak in het gebouw van Cendra dat 
haar deuren graag opende voor de en-
thousiaste groep scootmobielers. Van-
daaruit werd ook altijd gestart met de rit.
Tijdens de ritten is begeleiding wel een 
noodzaak en daarom klopte Jos Croij-
mans aan bij Scootmobielpark Laarbeek, 
een Stichting die sinds 2009 bestaat, 
een oefenbaan bezit op het terrein van 
Basisschool Brukelum en gebruik maakt 
van bestaande bestratingen en hinder-
nissen voor het geven van praktijklessen. 
Zo is de omgeving van Zonnetij een uit-
stekende gelegenheid om ervaring op te 
doen door beginnende scootmobiel ge-
bruikers. Naast de praktijklessen geeft 
Scootmobielpark Laarbeek ook theorie-
lessen. Voor de prijs hoef je het niet te 
laten want een compleet lespakket kost 
slechts € 10 hetgeen mede mogelijk ge-
maakt wordt door een kleine bijdrage 
die gemeente Laarbeek daarvoor ter be-
schikking stelt en de vrijwillige inzet van 
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begeleiders en instructeurs. 
Scootmobielpark Laarbeek wil u graag 
uitnodigen om deel te nemen aan de uit-
stapjes die tourclub ‘De Rakkers’ u kan 
bieden. Met de lente in aantocht en het 
mooie weer dat we nu steeds hebben 
staan de instructeurs en begeleiders te 
popelen om weer met u op pad te gaan. 
Mocht u interesse hebben om ook mee te 
rijden met andere scootmobielers neem 
dan contact op met Scootmobielpark 
Laarbeek, tel. 0492-382947  of meldt u 
aan per mail bij José Zwanenberg op het 
volgende mailadres: jcawzwanenberg@
onsbrabantnet.nl  
Voor meer informatie of aanmelding voor 
een cursus: kijk ook op onze website 
www.scootmobielpark.nl 

Stichting Scootmobielpark 
Laarbeek zaterdag 22 maart 

NLdoet bij Zonnetij

In het kader van NLdoet organiseert 
Scootmobielpark Laarbeek een tweetal 
activiteiten op zaterdag 22 maart. Van 
10.30-15.30 uur is er in en bij Zonnetij in-
formatie over het Scootmobielpark en er 
is gelegenheid om een scootmobiel uit te 
proberen onder toezicht van een deskun-
dige begeleider. In Zonnetij is gelegen-
heid voor een gratis kop koffie.
Om 14.00 uur start de Scootmobieclub 
een rondrit voor scootmobielers. Ook bij 
deze rondrit is begeleiding. Bent u in het 
bezit van een scootmobiel dan wordt u 
van harte uitgenodigd om mee te rijden.
Meer informatie elders in het Gemeen-
schapsblad en op 
www.scootmobielpark.nl 

Beste inwoners 
van Aarle-Rixtel,

In de week van 6 t/m 12 april is weer de 
landelijke collecte van de Hartstichting.
Aangezien iedereen wel iemand in de 
familie/vrienden of kennissenkring heeft 
die te maken hebben  met een hart-vaat-
ziekten , is dat een goede reden om 
even een paar uurtjes vrij te maken en te 
helpen met collecteren. 
Dus laat uw/ jullie HART spreken en doe 
even een telefoontje naar mij en help de 
Hartstichting in Aarle-Rixtel.
Mijn telefoonnr ; 0492382612 
Met hartelijke groeten Jeanne 
Smits-Bouwmans
Molenstraat . 39. Aarle-Rixtel.

Er zijn nog verschillende plaatsen be-
schikbaar voor de wekelijkse Yoga
lessen op maandagavond en dinsdag 
ochtend.
In Maart en April kun je ook terecht voor 
de Adem en inspiratie informatie avond
op dinsdag 25 maart. Op dinsdag 1 April 
start de nieuwe 8 weekse ademtraining 
groep en goede vrijdag, 18 April kunnen 
je deelnemen aan de Stiltedag. Voor 
meer informatie, aanmelden of vragen 
kun je bellen met Anne-Marie Smits 06 
115 363 79 of kijken op onze heldere 
website www.studiopurana.nl

Studio Purana aan de Dorpstraat 17

Te huur: Bent u op zoek naar een leuk 
appartement in Aarle-Rixtel? Bel dan met 
0653.697823.

Klokje                                               
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Oitgebloaze………………

Beste Ganzegatters en Ganzegatterin-
nekes, Carnaval 2013/2014 zit er weer 
op. Onder leiding van Prins Jan Willem 
d’n Uurste en prinses Moniek hebben we 
een fantastisch seizoen achter de rug 
De keuze om terug te keren naar het cen-
trum van het dorp  is de juiste keuze ge-
bleken. De tent achter “de Vrienden” was 
4 dagen lang gevuld met carnavalsvier-
ders. We hopen deze trend natuurlijk ook 
de komende jaren door te kunnen zetten.                                                                      
Carnaval organiseren kunnen  we echter 
niet alleen. We willen dan ook alle vrijwilli-
gers, kasteleins, artiesten, optocht deelne-
mers, buurt,  en zeker ook onze sponsoren, 
van groot tot klein, materieel of financieel, 
van harte bedanken voor hun bijdrage.                                                                                               
Een speciaal woord van dank gaat uit 
naar de leden van CV Eieren en Ganze-
gats hofkapel die er mede voor gezorgd 
hebben dat we op maandagmiddag een 
prima dweilfestijn hebben gehad. Ook 
een speciaal woord van dank aan de Gele 
Kielen, zij zorgden er zoals vanouds voor 
dat de jonge Ganzegatters en Ganze-
gatterinnekes een fijne carnaval konden 
vieren .                                                                 

Prins Jan Willem d’n Uurste en prinses 
Moniek willen we bedanken voor het en-
thousiasme dat zij zelf uitstraalden en 
over hebben gebracht naar alle Ganze-
gatters. Tot volgende seizoen!!
Harrie vd Boogaard Voorzitter stichting 
organisatie carnaval Ganzegat

Gemeenschapsblad Aarle-RixtelBericht van:

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. 

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

Huishoudelijke hulp: Huishoudelijke 
hulp en / of begeleiding nodig? En krijgt 
u een P.G.B.? Bel mij dan, dan kan 
ik met T.U.D. iets voor u betekenen. 
06.23.33.87.23

Klokje                                               
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Dorine van Rijt, 
de wijkverpleegkundige van 
Savant Zorg voor Laarbeek

Vanwege alle veranderingen in de zorg 
vindt Reportad het hoog tijd voor een 
kennismaking met Dorine van Rijt. Dorine 
is wijkverpleegkundige voor Savant  Zorg 
en het aanspreekpunt voor de inwoners 
van Laarbeek. Vanuit haar kantoor – een 
appartement op Zonnetij aan de Hein-
dertweg 89 – werkt zij samen met twee 
teams verzorgenden. Elk team bestaat uit 
twaalf tot vijftien medewerkers. De eerste 
groep verzorgenden richt zich op veertig 
cliënten die in Beek en Donk en Maria-
hout wonen. Het tweede team mede-
werkers verzorgt en verpleegt eveneens 
veertig inwoners van Aarle-Rixtel en Lies- 
hout. Kleinschalig werken staat hierbij 
voorop. Als u vragen heeft over zorg en 
welzijn kunt u hiervoor terecht bij Dorine 
van Rijt. Zij is op donderdagmorgen van 
10.00 tot 12.00 uur aanwezig in de geza-
menlijke ruimte van Zonnetij. Buiten deze 
uren bent u ook welkom op haar kantoor 
aan de Heindertweg 89.
In het gesprek met Reportad vertelt wijk-
verpleegkundige Dorine dat de zorg voor 
mensen duidelijk aan het veranderen is. 

“Mensen willen steeds langer zelfstandig 
blijven wonen, liefst in hun eigen omge-
ving. Samen met de cliënt en zijn man-
telzorger bekijk ik hiervoor de mogelijk-
heden. Wij bieden zorg met een heel 
team. Daarnaast kan ik ook een beroep 
doen op de centrale diensten van Savant 
Zorg. Het fijne is dat onze cliënten zo-
veel mogelijk door dezelfde mensen 
worden verzorgd. Hooguit vijf tot zes 
medewerkers. We vinden het belang-
rijk dat onze cliënten zich prettig voelen 
bij onze diensten. Dat ze altijd met hun 
vragen bij Savant terecht kunnen en dat 
deze ook daadwerkelijk worden opgelost. 
Onze verzorgenden zijn getraind voor 
het bieden van de juiste ondersteuning. 
Tevens kunnen ze cliënten motiveren zo-
veel mogelijk zelfstandig dingen te doen. 
Onze medewerkers nemen dus niet alle 
taken over maar kijken naar wat cliënten 
zelf kunnen en waar zij hulp bij nodig 
hebben.”
“Onze verzorgenden worden goed bege-
leid in deze veranderde maatschappij”, 
vervolgt de wijkverpleegkundige. “Zo 
stellen we medewerkers van allerlei zaken 
op de hoogte die belangrijk zijn voor de 
kwaliteit van de zorg. Weten ze iets niet, 
dan doen ze beroep op mij. Op deze 
manier zorgen we er samen voor dat de 
cliënt altijd op de juiste manier geholpen 
wordt met de juiste deskundigheid. Uiter-
aard maken we waar nodig gebruik van 
een breed netwerk. Daarom heeft Savant 
Zorg gekozen voor een wijkverpleegkun-
dige die dicht bij de wijkbewoners staat, 
op de hoogte is van de plaatselijke om-
standigheden, snel kan handelen en  
korte lijntjes heeft met andere disciplines 
en organisaties in de wijk. Een spin in 
het web kortom die nauw samenwerkt 
met bijvoorbeeld huisartsen, Vierbinden, 
Wmo-punten en dorpsondersteuners.”
Reportad is nieuwsgierig naar het aanbod 
van Savant Zorg in Laarbeek. “Behalve 
verpleging en verzorging overdag is ook 
’s nachts zorg mogelijk”, verduidelijkt 
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Dorine van Rijt. “Deze wordt geleverd 
door het verpleegkundig team. Voor on-
planbare zorg ’s nachts zoals alarmering 
werken we samen met onze collega’s 
van De Zorgboog. We hebben met el-
kaar afgesproken dat de dichtstbijzijnde 
verpleegkundige naar de cliënt gaat. Zo 
kunnen beide organisaties snel hulp ver-
lenen. Verder levert Savant terminale 
zorg waardoor ook ’s nachts continu zorg 
mogelijk is. De palliatieve en terminale 
zorg wordt gecoördineerd door Monique 
van Loon en Helma den Dekker. Ook kan 
ik een beroep doen op Elly de Wit, case-
manager dementie Laarbeek. Belangrijk 
omdat het aantal mensen met dementie 
alleen maar toeneemt.”
Als Reportad nu met een zorgvraag bij 
jou komt, wat heb je ons dan te bieden, 
vraag ik aan Dorine. “Dan plan ik een in-
takegesprek bij de cliënt thuis in het bijzijn 
van familie of de mantelzorger. Tijdens 
dit gesprek verhelder ik de zorgvraag en 
verdiep me in het sociale netwerk van de 
cliënt. Tevens kijken we samen naar de 
planning. Hierna regel ik de indicatie. Op 
deze manier kan ik zien of het nodig is om 
bijvoorbeeld de casemanager dementie 
of onze Gespecialiseerde Thuis Bege-
leiding in te zetten. Deze specialisten 
bieden financiële en administratieve on-
dersteuning en psychische begeleiding 
aan de cliënt. Ook werken zij nauw samen 
met de gemeente en de LEVgroep. Ja, 
er komt van alles op ons af. Maar dat is 
niet erg want daar zijn we voor. Savant 
pakt zaken aan en werkt samen met an-
dere organisaties actief aan oplossingen. 
Ons grote voordeel? We staan dicht bij 
de mensen! Zo kunnen ze gemakkelijk 
een beroep op ons doen als het nodig 
is. Bovendien proberen we alles in goed 
overleg op te lossen. En waar een wil 
is, is de oplossing altijd nabij.” Reportad 
wenst wijkverpleegkundige Dorine van 
Rijt in Laarbeek een fijn werkklimaat toe. 

Voorspeelconcert door 
harmonieleerlingen

Op zondag 23 maart vanaf 10.00 uur vindt 
er in Muziekcentrum Het Anker te Beek 
en Donk een voorspeelconcert plaats ter 
voorbereiding op de muziekexamens. 
Alle Laarbeekse muziekleerlingen die in 
april op examen gaan, zullen deze dag 
een optreden verzorgen waarbij zij een 
van hun examenstukken ten gehore 
gaan brengen. Het betreft leerlingen van 
Stichting Muziekopleiding O&U uit Beek 
en Donk, Harmonie St. Caecilia uit Lie-
shout en Harmonie De Goede Hoop uit 
Aarle-Rixtel. Alles bij elkaar 45 jonge mu-
zikanten, zowel blazers als slagwerkers, 
in niveau variërend van A tot en met D. 
Zij bieden u tussen 10.00 en 12.00 uur 
en tussen 13.00 en 15.00 uur een zeer 
afwisselend programma aan. Alle optre-
dens worden beoordeeld en van com-
mentaar voorzien door een deskundige, 
die de leerlingen na afloop wat opmer-
kingen en tips mee zal geven die nuttig 
kunnen zijn om de muziekexamens van 
12 april succesvol af te ronden.
Het voorspeelconcert is gratis toeganke-
lijk en publiek is van harte welkom om op 
enig moment tussen 10.00 en 15.00 uur 
binnen te lopen om te komen luisteren.
Houdt u wel rekening met de pauze 
tussen 12.00  en 13.00 uur.
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WONING TE HUUR!

Plaats:   Aarle-Rixtel
Telnr.:   0492-382779
Mobiel:   0619422365

De woning heeft op de eerste verdieping 
een grote woonkamer, een grote keuken, 

een groot balkon en een toilet. Op de 
tweede verdieping bevindt zich 3 slaap-

kamers en een badkamer.
 

Het bedrag is incl. water, gas en licht.

 € 900,-
per maand
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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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Garagesale in 
Aarle-Rixtel

in en rond wijk Strijp.

 AARLE-RIXTEL – Een 60-tal bewoners 
van de wijk Strijp en omliggende straten 
houden voor de vijfde  keer een gara-
ge-sale, een soort rommelmarkt aan huis. 
De rommelmarkt vindt plaats op zaterdag 
22 maart van 9.00 tot 14.00 uur en is gratis 
te bezoeken. Niet alleen alle straten in de 
wijk Strijp doen mee maar ook de Jans-
sensstraat, Barthold van Heesselstraat, 
Biermansstraat, Langeakker, Valkendijk, 
Buizerdstraat, Rode en Blauwe Schut-
plein en een stukje Bosscheweg. 
Een deelnemerslijst met wijkplattegrond 
is op 22 maart gratis af te halen op Pi-
ushof 19 in Aarle-Rixtel. De deelnemers 
zijn ook te herkennen aan de gekleurde 
ballonnen en deelnameposter.

We zijn weer 
begonnen met de 

Roefeldag 2014

De Roefelplaatsen zullen in maart een in-
schrijfformulier ontvangen.
Wij zijn er ons ervan bewust dat er zeker 
ook bedrijven, ondernemers, beroepen 
zijn die graag mee willen doen maar waar 
wij geen weet van hebben dat die er in 
Aarle Rixtel zijn.
We kunnen altijd nieuwe roefelplekken 
gebruiken. Heb je interesse stuur dan een 
mail naar aarlerixtel@roefeldaglaarbeek.
nl 
Geef de kinderen de kans om te snuffelen 
aan nieuwe beroepen, ondernemers en 
verenigingen en geef jezelf de kans om je 
te presenteren, je bent interessanter voor 
een ander dan je zelf denkt.
Wil je meer informatie? Kijk dan op onze 
website www.aarlerixtel.roefeldaglaar-
beek.nl of neem contact met ons op, want 
de jeugd heeft toch de toekomst.
De Roefeldag Aarle-Rixtel is dit jaar 
op zaterdag 14 juni en je kunt roefelen 
tussen 9.00 uur en 15.00 uur.
Het inschrijfformulier wordt in de periode 
van 18 t/m 30 maart weer opgehaald, of 
er wordt telefonisch contact met jullie op-
genomen, zodat wij zoveel mogelijk aan 
jullie wensen kunnen voldoen. Natuurlijk 
kun je het formulier ook aan ons mailen 
op bovenstaand mailadres. Wij zullen dan 
zo snel mogelijk een ontvangstbevesti-
ging sturen.
We zien jullie allemaal graag op 14 juni 
2013.
Anja Martens Kannelustweg 20a 
tel: 382694
Marleen v.d. Heyden De Tempelier 7 
tel: 383423
Miriam Chatrer Spechtstraat 10 tel: 
383233
Karin Nijssen Kannelustweg 24    
tel: 06-15085911

Aarles trots,
stopt plots,
onze Koninklijke Gieterij,
stopt helaas in mei.
Geen gemakkelijk besluit voor Frank,
want Petit & Fritsen,
gaf over de hele wereld een goede klank.
Als men ons vroeg,
waar kom je vandaan,
dan zag je twinkelingen in de ogen,
want door de klokkengieterij,
kenden ze Aarle-Rixtels bestaan.
Ons dorp mag de Fritsens dankbaar zijn,
de verbondenheid met onze gemeen-
schap,
was eeuwen bijzonder fijn.
Gelukkig houdt men de naam in ere,
dus zullen die klanken van klokken en 
carillons
nog lang opstijgen naar de Heere.
 
RD
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www.twanvanhout.nl
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Klusservice Laarbeek 
Arie Verbakel | Lijsterstraat 24 | Aarle-Rixtel |  Tel. 06-57 58 77 90 

arie@klusservicelaarbeek.nl | www.klusservicelaarbeek.nl

Klusservice Laarbeek
Gespecialiseerd in:

Zolderverbouwing / Veluxdakramen / Insektenhorren en plissé deuren. 

Ook voor overkappingen, tuinhuisjes of terras,
ben je bij Klusservice Laarbeek op het juiste adres.

Laat de zomer maar komen!

Profiteer nog van 

de 6% BTW regeling!

ONDERHOUD - VERBOUWINGEN - RENOVATIE - SCHILDERWERK

DAR
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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
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Extra maandagavonden open

LAARBEEK - In aanloop naar de meiva-
kantie zijn de loketten van burgerzaken 
twee maandagavonden extra geopend 
tussen 18.00 uur en 19.30 uur. Dit is het 
geval op maandag 7 en op maandag 14 
april. U kunt via www.laarbeek.nl zelf u af-
spraak inplannen.

Gemeenteraadsverkiezingen 
Laarbeek: stem ook! 

LAARBEEK - Op woensdag 19 maart 
2014 vinden de gemeenteraadsverkie-
zingen plaats. Op deze dag kunt u als 
inwoner stemmen voor de nieuwe ge-
meenteraad voor de periode 2014-2018. 
De raad van de gemeente Laarbeek telt 
19 leden. Er zijn in totaal dus 19 zetels 
te verdelen. U als inwoner bepaalt wie 
straks plaatsneemt in de raad en hoeveel 
zetels de verschillende politieke partijen 
krijgen. Uw stem is dus van groot belang! 
Op www.laarbeek.nl vindt u informatie 
over de gemeenteraadsverkiezingen, 
onder andere over de stempas, veel ge-
stelde vragen, bij welke stemlokalen u te-
recht kunt en de deelnemende politieke 
partijen. 
Heeft u een vraag over de gemeente-
raadsverkiezing in Laarbeek? Kijk op 
www.laarbeek.nl of neem contact op met 
de gemeente Laarbeek, telefoon 0492 
469 700.
Woensdagavond vanaf 22.00 uur organi-
seert de gemeente Laarbeek een verkie-
zingsavond in het Commanderijcollege in 
Beek en Donk. De verkiezingsuitslagen 
worden daar live bekendgemaakt. U bent 
daar ook van harte welkom.

Werkzaamheden Oranjelaan en 
Kanaaldijk

LAARBEEK - Vanaf 24 maart beginnen 
de werkzaamheden aan de Kanaaldijk 
Aarle-Rixtel en de Oranjelaan Beek en 
Donk. In twee fases wordt het werk uit-
gevoerd. Voor doorgaand verkeer is de 
route tot eind mei 2014 afgesloten. Bedrij-
venterrein Beekerheide blijft goed bereik-
baar vanaf Aarle-Rixtel óf Beek en Donk.

De grootste aanpassing aan de Oranje-
laan betreft de aansluiting van de Bloks-
kampsedreef met een rotonde. Daarnaast 
wordt er nieuw geluidsreducerend asfalt 
en een dubbele asstreep aangebracht, 
het riool wordt deels vervangen en er 
worden nieuwe lantaarnpalen geplaatst. 
Het gedeelte van de Kanaaldijk in Aar-
le-Rixtel ten noorden van de Klokkengie-
tersstraat wordt opnieuw geasfalteerd. 
Ook hier wordt een dubbele asstreep 
aangebracht op de rijweg. 
Meer informatie vindt u op 
www.laarbeek.nl.

Meld uw vereniging ook aan!
Doe mee aan de zwerfvuildag 

op zaterdag 29 maart 

LAARBEEK – De gemeente Laarbeek 
doet ook dit jaar weer mee aan de Lande-
lijke Opschoon-dag. In Laarbeek noemen 
we dat de Zwerfvuildag 2014. Gelukkig 
willen veel inwoners van Laarbeek zich 
deze dag in het jaar actief inzetten voor 
een schoner milieu door zwerfvuil in 
te zamelen. In samenwerking met de 
gemeente Laarbeek en de politie Ge-
mert-Laarbeek zamelen deze vrijwilligers 
zwerfvuil in langs wegen, in bossen, ka-
nalen, sloten, in bermen en parken.
De oogst in voorgaande jaren was niet 
mis! 
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De actie is niet alleen bedoeld om de 
gemeente Laarbeek schoon te krijgen. 
Natuurlijk is het ook een oproep om aan-
dacht te vragen voor het gemak waarmee 
mensen zwerfafval achterlaten.
Doet uw vereniging ook al mee?
We merken dat het ongeveer dezelfde 
mensen zijn die ieder jaar opnieuw de 
handen uit de mouwen steken. Natuur-
lijk zijn we erg blij dat deze mensen en 
verenigingen meedoen maar doet u ook 
al mee? En uw vereniging? Laat u niet 
kennen en zorg dat u erbij bent.
We nodigen alle verenigingen en inwo-
ners van Laarbeek uit om aan deze dag 
bij te dragen. Immers een goed leef-
klimaat begint bij uzelf en in uw buurt! 
Bovendien is het nog gezellig ook. Help 
daarom mee met de zwerfvuildag op za-
terdag 29 maart. 
Vanuit de startplaatsen wordt voor koffie, 
een broodje en een kop soep gezorgd. 
De politie Gemert-Laarbeek houdt die 
ochtend extra toezicht op de verkeers-
veiligheid, met name op de plekken waar 
kinderen aan het opruimen zijn.
Startplaatsen
De plaatsen waar vanaf 9.00 uur gestart 
wordt zijn het scoutinggebouw aan de 
IJsweg in Beek en Donk en bij het nieuwe 
scoutinggebouw aan de Herendijk in Lies- 
hout. De inzameling in Aarle-Rixtel start 
bij het IVN-gebouwtje aan de Beekseweg 
in Aarle-Rixtel.
Opgeven
Natuurlijk doet u ook mee aan de Zwerf-
vuildag Laarbeek 2014! U kunt zich tele-
fonisch of per e-mail opgeven bij de heer 
Jan Sprengers, telefoon 469 870 of e-mail 
jan.sprengers@laarbeek.nl. 
Stevige bekeuring
De Milieupolitie controleert streng op het 
achterlaten van zwerfafval. Indien u be-
trapt wordt volgt een stevige bekeuring. 
Mocht u ooit zien dat er afval wordt ach-
tergelaten, dan kunt u dat melden bij de 
Milieupolitie (0900 88 44). 

Tijdelijke afsluiting 
Opstal Aarle-Rixtel

AVan maandag 17 maart tot vrijdag 21 
maart is de Opstal in Aarle-Rixtel afge-
sloten voor al het verkeer. De weg is af-
gesloten vanwege het vervangen van een 
duiker, werkzaamheden die uitgevoerd 
worden door de firma A.R.P. Weg- en wa-
terbouw uit Rosmalen in opdracht van het 
Waterschap Aa en Maas.

POPCON

Op zaterdag 22 maart 2014 organiseert 
de Lions Club Gewest Helmond voor 
de 32-ste keer het populaire concert 
POPCON in muziekcentrum “Het Anker” 
te Beek en Donk. 
Ruim 30 jaar geleden werd het initiatief 
genomen tot dit unieke concert voor en 
door verstandelijk gehandicapten uit de 
regio Helmond. Alle deelnemers van het 
eerste uur, de Koninklijke Harmonie “Oe-
fening en Uitspanning” uit Beek en Donk, 
de Rimboband en de Leonardus Drum-
band geven nog steeds acte de présence. 
Daarnaast zullen dit jaar voor het eerst de 
dansgroep “Eefje en Wies” en  de slag-
werkgroep van de Harmonie optreden
De muziekgezelschappen treden zowel 
afzonderlijk en gezamenlijk op. Zij 
brengen muziek, die herkenbaar is voor 
het publiek. Een van de hoogtepunten 
van deze middag is het optreden van 
mensen uit de zaal als vervanger van di-
rigente Marianke Hobe van het jeugdor-
kest van “Oefening en Uitspanning”. 
Het enthousiasme, waarmee de muzi-
kanten de muziek ten gehore brengen 
slaat elk jaar weer over op het publiek in 
de zaal.Iedereen is welkom op zaterdag 
22 maart in muziekcentrum “Het Anker”, 
Pater Vogelsstraat 39 te Beek en Donk. 
De aanvang van het ca. twee uur durende 
concert is om 14.00 uur en de toegang is 
gratis!
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Op de doel van handboogvereniging 
Neerlandia heeft handboogschutterij de 
Eendracht deelgenomen aan hun neder-
laagtoernooi. Hiervoor gingen zij zaterdag 
8 maart j.l. met 9 schutters naar Bakel. 
Bij deze wedstrijd was het de bedoeling 
om na de proefpijlen, 25 tellende pijlen te 
schieten. Het resultaat van de 6 hoogste 
schutters van de Eendracht was bepa-
lend voor het verenigingsresultaat. Hierbij 
werd uitgegaan van het bij HBV Neer-
landia bekende gemiddelde. Het hoogste 
zestal van HBS de Eendracht schoot 
1248 punten bijeen. Dit was een positief 
resultaat van + 17.
Hoogste schutter van de avond werd 
Joep van de Ven van HBV Neerlandia 
met 243 punten. Hoogste schutter van de 
Eendracht werd Toon van Hoof met 232 
punten.
Resultaat van de andere schutters van de 
Eendracht: 
2. Frank Schepers   222
3. Erwin Wijnhoven   220
4. Walter Jansen   207          
5. Geert v. Ganzenwinkel  198
6. Wim van Mol                169
7. Jo Maas                       165
8. Martien v.d. Graef         135
9. Gerrie van Hoof            127 (hs)
Onze volgende wedstrijd zal zijn op de 
doel in Aarle Rixtel op donderdag 13 
maart a.s. Dan komt HBV Vredelust uit 
Deurne voor hun wedstrijd in het kader 
van het 51e van Ganzenwinkeltoernooi, 
aanvang 20.00 uur .

Aarle Rixtel. Voor de 2e wedstrijd van het 
51e van Ganzenwinkeltoernooi bij Hand-
boogschutterij de Eendracht, was Hand-
boogvereniging Vredelust uit Deurne naar 
de doel in Aarle Rixtel gekomen. 
Zij waren donderdagavond 13 maart j.l. 

met 9 schutters aanwezig voor het ver-
schieten van deze wedstrijd. Dat de ver-
standhouding tussen beide verenigingen 
erg goed is, bleek tijdens de wedstrijd. 
Het werd een gezellige avond waarbij de 
onderlinge rivaliteit ook de nodige leuke 
momenten opleverde en er werden erg 
goede resultaten gehaald.
Vredelust gaf vooraf aan dat ze 1782 
punten zouden gaan schieten. Het werden 
er 1819, een positief resultaat van + 37. 
Hiermee gaan Vredelust niet meedoen 
voor de verenigingsprijzen omdat het de 
bedoeling is om zo dicht mogelijk bij het 
opgegeven aantal punten te komen.
Hoogste schutter van deze avond werd 
Stefan Martens van Vredelust met 242 
punten, een nieuw PR. De jeugdige 
schutter verbeterde zijn persoonlijk re-
cord met 3 punten. Met dit aantal is hij 
zeker een van de kanshebbers voor de 
individuele prijzen.
Hoogste schutter van de Eendracht werd 
Frank Schepers met 219 punten.
Resultaat van de Eendracht:
1. Frank Schepers 219
2. Toon van Hoof 218
3. Walter Jansen 213
4. Wim van Mol  185
5. Arno Donkers 167
6. Martien v/d Graef 155
7. Gerrie van Hoof 136 (hs)
8. Harrie Moors   53 (hs)
Op zaterdag 22 maart a.s. neemt HBS de 
Eendracht deel aan NL-DOET. Hiervoor 
zijn enkele leden en vrijwilligers aanwezig 
op de doel aan de Lijsterstraat. Vanaf 
10.00 uur tot ca 16.00 uur bestaat de mo-
gelijkheid om hun verrichtingen te bewon-
deren. Zo zullen er nieuwe pijlen worden 
gemaakt en oude gerepareerd. Ook 
worden er voor diverse bogen nieuwe 
pezen gemaakt. Ook is de nieuwe doel 
beschikbaar voor bezichtiging.
Op zaterdag 29 maart a.s. staat de vol-
gende wedstrijd gepland. Deze is in 
Mierlo bij HBV Prins Bernhard, aanvang 
18.00 uur 
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Fides servicebureau T. 088 - 0088500

Bekijk het dienstenaanbod, de tarieven en de voordelen op 

www.fideskinderopvang.nl
Kinderdagverblijf hele dagopvang BSO-opvang inclusief vakanties 

en 2 studiedagen

Gezamenlijk 
inkomen

Bruto 
uurtarief

Netto 
uurtarief* 

1e kind
Netto 

uurtarief* 
2e kind

Bruto 
uurtarief

Netto 
uurtarief* 

1e kind
Netto 

uurtarief* 
2e kind

€ 40.000,- € 6,70 € 1,74 € 0,70 € 6,25 € 1,62 € 0,66

€ 60.000,- € 6,70 € 2,74 € 0,97 € 6,25 € 2,56 € 0,91

€ 80.000,- € 6,70 € 4,03 € 1,24 € 6,25 € 3,76 € 1,16

€ 100.000,- € 6,70 € 5,25 € 1,50 € 6,25 € 4,89 € 1,40

* na aftrek van kinderopvangtoeslag

De lage kosten 
van kinderopvang



35

Gemeenschapsblad Aarle-RixtelBericht van:

HDC Liberator organiseert een 
brommercross op 

Zondag 13 april 2014.

De Harley Davidson Club Liberator or-
ganiseert tijdens het motorweekend  een 
brommercross aan de Lieshoutseweg 
74A in Aarle-Rixtel. Deze brommercross 
is voor amateurs .De klasses bestaan uit: 
automaat / scooter – standaard klasse – 
schakelbrommer – specials. Er wordt per 
klasse 3 manches gereden van 10 mi-
nuten + 1 ronde.  Er is geen inschrijfgeld 
en voor de bezoekers gratis entree.   In-
schrijven kan vanaf 9.30 uur. De training 
start rond 11.00 uur, start van de wedstrijd 
rond  12.00 uur. Prijsuitreiking  ongeveer 
1 uur na afloop laatste wedstrijd. Het 
aantal deelnemers is beperkt. Dus wees 
op tijd om u in te schrijven. Als alles goed 
verloopt is het de bedoeling dat het eve-
nement jaarlijks terugkeert. 
Voor vragen en inschrijfformulieren even 
mailen naar bm.vandenboom@hetnet.nl 
Namens HDC Liberator, 
Bram van den Boom 

Thuiszorgorganisatie 
PrivaZorg stuurt op 

verminderen zorgkosten

Het is niemand ontgaan: de gezond-
heidszorg staat onder druk. Er is sprake 
van vergrijzing, stijgende zorgkosten en 
minder financiële middelen. De combi-
natie van deze ontwikkelingen heeft grote 
gevolgen voor het zorgveld. Daarom is 
gericht beleid door de thuiszorgaanbie-
ders vereist. PrivaZorg gaat hier op een 
geheel eigentijdse manier mee om. Het 
zorgen met het hart gaat samen met de 
zakelijke benadering van de zorgkosten, 
die hier onlosmakelijk mee verbonden 
zijn. PrivaZorg maakt de zorgkosten tot 
op de euro nauwkeurig inzichtelijk. Vanaf 
eind februari is het nieuwe systeem van 
PrivaZorg “ZEI” (Zorg Economische Indi-
catoren) live! Met dit systeem heeft Priva-
Zorg (met een landelijke dekking) een pri-
meur in Nederland. De unieke applicatie 
is ontwikkeld om de belangrijkste econo-
mische  indicatoren inzichtelijk te maken.
De directie van PrivaZorg heeft in de-
cember 2012 de opdracht gegeven om 
het project ZEI op te starten. Het beoogde 
doel is o.a. het kunnen sturen op verla-
ging van de zorgkosten per cliënt. De 
monitor Zorg Economische Indicatoren 
is een web-based applicatie, waarmee 
gebruikers binnen de hele PrivaZorg-or-
ganisatie inzicht krijgen in de zorg econo-
mische informatie en kan aan financiers 
(waaronder  de zorgkantoren) inzicht 
worden gegeven.  Voorbeelden van in-
dicatoren zijn: de gemiddelde kosten per 
AWBZ-cliënt per dag, het aantal handen 
aan het bed per cliënt en hoe lang de zorg 
duurt in dagen.  Ook kunnen de zorg-
kosten per cliënt tussen zorgkantoren en 
gemeenten onderling vergeleken worden. 
Het instrument vergaart en aggregeert in-
formatie uit het primaire zorgregistratiesy-
steem en vertaalt deze in een aantal con-

crete indicatoren. Met financiers kunnen, 
op basis van de uitkomsten, effectieve 
gesprekken worden gevoerd. Bovendien 
krijgen de PrivaZorg Steunpunten op lo-
catie inzicht in de economische effecten 
van hun handelingen, zodat zij naar be-
horen kunnen bijsturen. De realisatie het 
ZEI Monitoringssysteem stelt PrivaZorg 
in staat adequaat te sturen op de zorg-
kosten. 
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12 maart Burgerlijke Stand  over fe-
bruari 1964
Geboren: Patrick C. A. van den Boogard 
zoon van Henricus A. van den Bosch, 
Laarweg 15; Henriëtte C. Th. M. van 
Wetten dochter van Henricus A. Kuun-
ders,Hagelkruisweg 6; Jolanda P.M. van 
Boxtel dochter van Antonius P.A. Bekx, 
Oliemolen 2; Maria J. van Geel dochter 
van Wilhelmus Dingen, Bosscheweg 46; 
Michaël M. G. van den Boogaard zoon 
van Theodorus A. Driessen,Akkerstraat 
9; Simone M.M. Leenders dochter van 
Johannes H.B. Strijbosch, Kannelustweg 
16.
Overleden: Antonia, Adriana Habraken 
echtgenote van H. Th. Lentjes, geboren 
25 oktober 1909; Petrus J. Noten echtge-
noot van Petronella Roijackers, geboren 
1 mei 1887.
Getrouwd: Wilhelmus Andreas van Dijk, 
oud 23 jaar, wonende te Lieshout en 
Francina Adriana van den Berk, 25 jaar te 
Aarle-Rixtel; Petrus G. A. van den Berk, 
oud 22 jaar, wonende te Nuenen, Gerwen 
en Nederwetten en Antonia, Adriana 
Heesakkers, 28 jaar te Aarle-Rixtel; Cor-
nelis J. van Schijndel, 29 jaar wonende 
te Helmond en Cornelia, Maria Spierings, 
29 jaar te Aarle-Rixtel.
Ingekomen personen: Cornelia L. J. Hop-
penbrouwers, echtgenote van de Kroon, 
van Oirschot naar Dr. Timmersstraat 4; 
Cornelia M. de Jong van Schijndel naar 
Bosscheweg 104; Wilhelmus A. Maas 
van Lieshout naar Dr. Timmersstraat 10.
Vertrokken personen: Carolus P. M. 
Prinssen met echtgenote naar Tilburg;Jo-
hannes Antonius Kuys naar Antwerpen; 
Pieter J. van Rosmalen naar Antwerpen; 
Johanna C. van Rosmalen echtgenote 
van Heuscher naar Antwerpen; Anne Cor-
nelia van de Rijdt naar Horst.
HELMONDSE COURANT maart 1964

2 maart Kletex Aarle-Rixtel huldigde 17 
jubilarissen
De jaarvergadering van de afdeling Aar-
le-Rixtel van de katholieke Kleding- en 
textielarbeiderbond “St. Lambertus”werd 
zaterdagavond in het ontspanningsge-
bouw, onder behoorlijke belangstelling 
van de leden met hun huisgenoten, onder 
leiding van de voorzitter, de heer P. Sche-
pers, gehouden. Aanwezig waren o.m. 
de geestelijke adviseur, kapelaan van de 
Ven en de bondsbestuurder D. Deijnen, 
KAB ere voorzitter, de heer J. Gijsbers en 
de voorzitter van de KAB, de heer J. En-
gelen. Er werden namelijk niet minder dan 
zeventien jubilarissen, die 25 of 40 jaar lid 
waren, gehuldigd. De voorzitter sprak de 
jubilarissen toe, feliciteerde hen met hun 
jubileum en bood hen en hun dames een 
cadeau aan. Vijfentwintig jaar lid waren: 
P. Schepers, P. Martens, H. v.d. Sanden, 
J. van Horik, F. Vos, Th. Wouters, M. v. 
Berne, G. van Doren en L. Gruiters.
Veertig jaar lid waren: P. Martinali, C. Vla-
mings, M. v. Alem, K. v.d. Broek, P. v.d. Til-
laard, P. v. Bracht en L. v.d. Graef. Mejuf-
frouw L. Klomp, die eveneens veertig jaar 
lid was, maar wegens een ongeval in het 
ziekenhuis ligt, zal daar door het bestuur 
bezocht worden en het cadeau worden 
aangeboden. Ook de heer L. van Doren, 
die bijna dertig jaar de ijverige bode van 
de afdeling was, maar deze functie neer-
legde, mocht namens de afdeling een 
cadeau in ontvangst nemen, terwijl zijn 
echtgenote een prachtig boeket bloemen 
kreeg.

17 maart Wit Gele Kruis
Morgenavond om acht uur houdt het Wit 
Gele Kruis een algemene ledenvergade-
ring in het wijkgebouw aan de Mariastraat. 
Op deze vergadering komt onder meer de 
bestuursverkiezing aan de orde. Perio-
diek aftredend zijn de heren P. Vlamings, 

M.S. v. Roy en J. van Dijk. Kandidaten 
kunnen tot aanvang van de vergadering 
aan het bestuur worden voorgedragen.
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