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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 
NL37RABO01014.95.048

Inleveren kopij
  
Tot uiterlijk dinsdagavond voor het ver-
schijnen van het volgende nummer. 
E-mail: 
redactie@gemeenschapsblad.nl
Advertenties, dankbetuigingen en 
klokjes (duidelijk leesbaar) 
Adres
Het Klavier 4, 5735 BK,  Aarle-Rixtel. 
Klokjes en dankbetuigingen 
tegen contante betaling aanleveren of 
via de mail en overmaking op
Rabo NL37RABO010 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: 26-1  /  9-2  /  2-3  /  16-3  /  30-3  /  13-4  /  4-5
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Oplage    2500
Jaargang     45

www.gemeenschapsblad.nl
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Inleveren kopij

Advertenties, dankbetuigingen
en klokjes (duidelijk leesbaar)
tot uiterlijk dinsdagavond voor het
verschijnen van het volgende nummer op
adres: Het Klavier 4, Aarle-Rixtel.

Nieuw  e-mail adres
redactie@gemeenschapsblad.nl
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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  
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  
 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 9.00-17.00u za 10.00-14.00
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, di en 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

Zondag  18 januari – 2e Zondag door het jaar 
 Internationale Bidweek
 Voorganger Pater Wester
09.30 uur  Kerk – Eucharistieviering – Samenzang 
 Overleden ouders Ermens – Schepers   
 Henk van Duppen    (koperpoetsploeg)
 Jan en Marc van Stiphout
 Tonny Scheepers – van Boxmeer  (verj.)
 Martien van der Linden
 Tot welzijn van de parochie

Week van zondag 25 januari t/m vrijdag 30 januari

Zondag  25 januari – 3e  Zondag door het jaar 
 Voorganger Pater Wester 
09.30 uur  Kerk – Eucharistieviering – Gemengd par. koor
 Theo Vereijken
 Overleden ouders van de Graef – Fleskens
 José van de Graef – Verberne
 Jan van Dommelen    (verj./ sterfdag)
 Tot welzijn van de parochie

Overleden
Ben Sibon, Nachtegaalstraat 7, 70 jaar.
Annelies van Oort – van der Linden, de Zitter 5, 49 jaar.
Antonia van den Elzen, Onze Lieve Vrouweplein 2, 89 jaar.

Spreekuren Pastorie
Op dinsdag-, donderdag- en vrijdagochtend van 9 tot 12 uur is er een medewerkster 
aanwezig op de pastorie in Aarle-Rixtel, tel 381215.  U kunt dan terecht met vragen 
over de parochie en voor het opgeven van misintenties,  het aanmelden voor een 
doop, huwelijk of jubileum . Voor dringende gevallen zoals uitvaart of ziekenzalving 
of een persoonlijk gesprek met pastoor Verbraeken  kunt u bellen naar 0492-461216.

Doopvieringen
De volgende doopdatum in Aarle-Rixtel zal zijn op 8 februari.
Voor de doop van uw kindje  kunt u zich  opgeven tijdens de spreekuren van de pas-
torie in Aarle-Rixtel: tel. 381215 of parochiecentrum Beek en Donk telf. 461216.

Week van zondag 18 januari t/m vrijdag 23 januari
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Parochie O.L. Vrouw Presentatie
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

SCOOTMOBIELADVIES  was voorheen  MELL

AL 12 JAAR HET VERTROUWDE ADRES VOOR UW 
MOBILTEITSPRODUCTEN, en TROPHY 6  specialist.

SCOOTMOBIEL   -   ROLLATOR   -   ROLSTOEL  ( verkoop en verhuur )
Vaak zijn er mooie gebruikte scootmobielen bij ons te koop, 
eventueel met garantie.
Ook voor  beenbeschermhoezen , reparatie en accu,s,en verzekering, kunt U bij 
ons terecht.

Uniek in NL en alleen bij ons: scootmobielen met terugkoop garantie,
vraag naar onze voorwaarden. 
Voor info , of afspraak in de showroom >>>> bel : 0613188117

www.scootmobieladvies.eu         e mail : info@scootmobieladvies.eu>
website,en emailadres zijn per 1 januari  2015 ..... in de lucht
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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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Gemeenschapsblad Aarle-RixtelBericht van:

Kom dansen in de Waterpoort!

Net zoals het vorige jaar gaan we dit jaar 
weer elke 2 weken dansen op de dinsdag 
middag. De eerste dansmiddag in dit 
nieuwe jaar zal zijn op Dinsdag 13 januari 
aanstaande in de ontmoetingsruimte van 
de Waterpoort. Onder leiding van de er-
varen Disk Jockey Antoon van Bussel 
zullen er verschillende gezelschaps-
dansen voorbij gaan komen. Te denken 
valt aan de Wals, Sirtaki, Cumbia, Tango 
tot aan een Swing. Iedereen is welkom, 
men heeft geen partner nodig. De mid-
dagen zijn goed voor lijf en leden en 
houdt je jong! 
13 januari van 14.00u tot 16.00u. Voor 
meer informatie kun je terecht bij ViER-
BINDEN Machteld Hoebergen, 
mhoebergen@vierbinden.nl of 
06-45203227. 

Zegt het voort, op naar de Waterpoort!

D a n k b e t u i g i n g

Wij willen iedereen bedanken voor de hartverwarmende 
belangstelling, bezoekjes, bloemen, brieven en kaarten die wij 
mochten ontvangen tijden zijn ziekbed en na het overlijden van 
mijn man, ons pa en onze opa;

      Ben Sibon.

Het is voor ons een fijne en troostrijke gedachten, dat hij in zijn leven voor 
velen zoveel heeft betekend.

Paula Sibon 
Kinderen en kleinkinderen.

I.V.N. Laarbeek.

Op donderdag 15 januari starten wij het 
nieuwe jaar weer met een lezing.
Deze keer hebben wij Anne-Marie Spie-
rings, Statenlid bij de provincie en Anita 
Slaats  algemeen bestuurslid bij water-
schap Aa en Maas uitgenodigd.  
Ook is Anita actief lid van onze vereni-
ging.
Zij gaan ons uitleggen wat de provincie 
en het waterschap betekenen voor  de 
natuur:
Natuurbeheer:  Wie doet wat? En kan hier 
iedereen zijn steentje in bijdragen in het 
behoud en versterken van de natuur?
Wie is waarvoor verantwoordelijk en wat 
zijn de wetten en regels voor de natuur-
bescherming?
In maart zijn er de verkiezingen voor pro-
vinciale staten en waterschappen. Voor 
velen een moeilijke keuze
Waar staan de partijen voor en wat kan ik 
van een kandidaat verwachten?
Anne-Marie en Anita willen hun verhaal 
hierover brengen ondersteund door foto’s 
van een natuurfotograaf.

De avond is gratis en wordt gehouden in 
ons clubgebouw 

“De Bimd” aan de Beekseweg in Aarle 
Rixtel
We starten Om 20.00 uur. Kom op tijd 
want vol is vol!
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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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Gemeenschapsblad Aarle-RixtelBericht van:

D a n k b e t u i g i n g

Na ruim veertien weken in het Catharina ziekenhuis en revalidatiecentrum is 
Ad op Kerstavond weer thuis mogen komen. Dit kon alleen nadat ons huis 
seniorproef was gemaakt. Onze WC en badkamer was reeds aangepast, maar 
er moest nog een traplift komen. Deze kon nog net op maandag 23 december 
2014 geplaatst worden. Nu is Ad thuis om aan te sterken en als het lukt, kan 
hij dan alsnog geopereerd worden. Eigenlijk moest dat op 23 oktober plaats 
vinden, maar door ernstige complicaties bij de ERCP, kwam Ad op de IC te-
recht. Gelukkig weet Ad van die weken zich niets meer te herinneren. 
Onze dank gaat uit naar al diegenen die hun medeleven betuigden, de kaarten 
die we mochten ontvangen, de bloemstukjes, de telefoontjes, de fruitschalen , 
te veel om op te noemen. Het heeft Jeanne en kinderen veel goed gedaan.
We hopen dat 2015 een beter jaar mag worden. We gaan het tenminste met 
vertrouwen tegemoet. 
Ad en Jeanne Loos-van Hedel.

Amusementsavond 
in ontmoetingsruimte 

ZONNETIJ.

Het is ViERBINDEN gelukt om de 
Culturele playbackgroep van de KBO

te strikken voor een geweldig optreden 
in de ontmoetingsruimte 

van het appartementencomplex 
ZONNETIJ 

Heindertweg 87 Aarle–Rixtel, 
Met hun show “ Goud van Oud “ brengen 
zij een avondvullend programma vol 

humor en gezelligheid.
 Donderdagavond 22 januari a.s.

aanvang 19:30 uur.
 De zaal is open vanaf 19:00 uur.

 Entree € 5,= inclusief een kop koffie en 2 
consumpties.

Vanaf maandag 12 januari zijn de kaartjes 
voor deze avond te koop bij het dorpsser-
vicepunt. 
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

Uitnodiging 
eerste ploegleidersvergadering 

Dorpsfeesten 2015

Hierbij willen wij iedereen die interesse 
heeft in het starten van een nieuwe 
ploeg uitnodigen voor de eerste ploeg-
leiders bijeenkomst. Welke gehouden zal 
worden op woensdag 14  januari 2015  
in Multifunctioneel Centrum De Dreef te 
Aarle-Rixtel, aanvang 20.00 uur. Deze 
vergadering is alleen voor de volwassen 
ploegen en is dus bestemd voor iedereen 
die de intentie heeft een nieuwe ploeg te 
starten. Enkele agendapunten voor deze 
avond zijn:
• Opzet Dorpsfeesten 2015
• Bekendmaking motto 2015
• Loting volgorde optredens
• Overige zaken en vragen
Indien je vooraf vragen hebt kun je con-
tact opnemen met Chantal Manders via: 
0610080867.
Hopelijk tot woensdag!
Stichting Dorpsfeesten Aarle-Rixtel
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 Tel:   0492381038 
 Lieshoutseweg 31
  Aarle -Rixtel 

www.henryengels.nl
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Gemeenschapsblad Aarle-RixtelBericht van:

Jong-LEREN 
werkt

Met Jong-LEREN help ik al jaren kin-
deren met leerproblemen. Ook op de 
school waar ik werk komt mijn kennis 
m.b.t. faalangst, dyslexie, dyscalculi, 
concentratieproblemen en automatiseren 
goed van pas bij de hoogbegaafden die 
ik daar begeleid. Uit ervaring weet ik dat 
kinderen met leerproblemen het beste 
geholpen zijn met een persoonlijke bege-
leiding. Dat neemt niet weg dat de erva-
ringen die ik heb opgedaan met o.a. de 
Kernvisiemethode ‘krachtig anders leren’ 
nuttig kan zijn voor elke student. Daarom 
wil ik dit voorjaar starten met een cursus 
in groepsverband om de studievaardig-
heden bij kinderen die voortgezet onder-
wijs volgen te verbeteren.
In 5 bijeenkomsten van anderhalf uur 
wordt dan gewerkt aan plannen en or-
ganiseren, samenvatten, mindmappen, 
woordjes leren, geheugentraining, moti-
vatie en/of doelen stellen.
De cursus is op woensdagen (16:00 tot 
17:30 uur voor kinderen in de onderbouw 
van het VO en 19:00 tot 20:30 uur voor 
kinderen in de bovenbouw van het VO) 
en wordt gegeven in De Dreef in Aar-
le-Rixtel. De cursus start op 4 februari 
en kost € 75,- inclusief BTW. Voor meer 
informatie belt U naar Louise de Jong op 
0492-382668. Aanmelden kan tot 19 ja-
nuari. Kijk ook op www.jong-leren.com.
Voor ouders van schoolgaande kinderen 

(4 tot 17 jaar) die geïnteresseerd zijn 
in wat de effecten zijn van de feedback 
die je dagelijks aan je kind geeft, wordt 
op 18 maart een gratis workshop ‘Feed-
back geven en ontvangen’ aangeboden. 
Aanmelden kan door me te bellen of een 
mailtje te sturen  naar 
louise@jong-leren.com.

Restaurantavond 
Zonnetij Aarle-Rixtel

Onder het motto “Eten en ontmoeten” or-
ganiseert ViERBINDEN in samenwerking 
met Savant culinair elke twee weken een 
restaurantavond in de ontmoetingsruimte 

van Zonnetij. De eerstvolgende avond 
zal plaatsvinden op dinsdag 20 januari 

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 15 januari 

15.00 uur. U kunt dit doen via het secre-
tariaat van ViERBINDEN 0492-328800 
of via een e-mail naar stichting@vier-

binden.nl 
De restaurantavonden vinden iedere 14 
dagen plaats en worden steeds bekend 

gemaakt in dit blad.

Voor 20 januari a.s. staat het volgend 
menu op het programma:

Heldere kalfssoep
Gevulde kipfilet met tijmsaus
Gebakken krielaardappelen

Aardappelpuree
Doperwten met worteltjes

Chipolata pudding

Voor ons driegangenmenu betaalt 
u € 13,50
Graag tot ziens op 20 januari a.s.
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       Dat is thuiskomen! 

Openingstijden: 
Maandag 
Dinsdag 
Woensdag 
Donderdag 
Vrijdag 
Zaterdag 

 
Gesloten 
10.00 U – 12.30 U & 13.30 U – 18.00 U 
10.00 U – 12.30 U & 13.30 U – 18.00 U 
10.00 U – 12.30 U & 13.30 U – 18.00 U 
10.00 U – 12.30 U & 13.30 U – 18.00 U 
10.00 U – 16.00U 

 
Onze winkel is verhuisd! Vanwege verbouwingswerkzaamheden is de winkel 

tijdelijk gevestigd in onze werkplaats achterom 
 

Kouwenberg 25 • 5735 GM  Aarle-Rixtel • telefoon 0492-381302 • e-mail info@vanroij.com 
 

Woningstoffering •Machinale houtbewerking • Interieurbouw 

 
 
 
 

 

 

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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Bedplassen, 
daar wil je toch vanaf!

‘s Ochtends of ‘s nachts natte lakens, niet 
durven logeren bij vriendjes, de vakantie 
of een schoolkamp dat in het water be-
landt. Daar wil je toch vanaf, als kind én 
als ouder!
Daarom organiseert de GGD Bra-
bant-Zuidoost op donderdag 29 januari 
een informatieavond voor ouders van kin-
deren in de basisschoolleeftijd die regel-
matig in bed plassen. 
Zindelijk worden is een leer- en rijpings-
proces, dat bij ieder kind in zijn eigen 
tempo plaatsvindt. De meeste kinderen 
zijn tussen twee en vijf jaar zindelijk. 
Ongeveer honderdduizend kinderen in 
Nederland plassen nog in bed. Deze 
kinderen doen dit niet met opzet. Ze 
vinden het zelf meestal verschrikkelijk en 
schamen zich ervoor. Heel vaak is een 
kind moeilijk wakker te krijgen. 
Bedplassen is een onbewust verkeerd 
aangeleerde gewoonte, die u samen met 
uw kind kunt veranderen.
De GGD Brabant-Zuidoost organiseert 
in samenwerking met gastsprekers van 
gespecialiseerde ziekenhuispoli’s een 
aantal informatieavonden over bed-
plassen. Op deze avond krijgt u achter-
grondinformatie over dit probleem. Ook 
bespreken we uitgebreid de verschillende 
manieren en praktische tips om het bed-
plassen aan te pakken. 
U bent van harte welkom op donderdag 
29 januari in het Maxima Medisch Cen-
trum in Veldhoven. Vanaf 19.45 uur is de 
inloop en om 20.00 uur start de avond, die 
tot ongeveer 22.00 uur duurt. De kosten 
voor deze avond, inclusief het informatie-
materiaal, zijn 3 euro.

Aanmelden
Wilt u de informatieavond bijwonen? Meld 
u dan aan via onze website www.ggdbzo.
nl. Hier vindt u ook meer informatie over 
bedplassen en de datum en locatie van de 
andere informatieavonden. Voor vragen 
kunt u terecht bij de sector Jeugdgezond-
heidszorg van de GGD Brabant-Zuidoost 
via telefoonnummer 088 0031 422.

Bedankt voor het oud ijzer!!!

Harmonie de Goede Hoop bedankt alle 
dorpsbewoners die afgelopen jaar de 
moeite genomen hebben om maande-
lijks oud ijzer in te leveren. Elke maand 
hebben we toch voor een paar honderd 
euro ingezameld. Op jaarbasis is dat een 
mooi bedrag, dat door de harmonie be-
steed zal worden aan muziekeducatie en 
zo wordt het geld weer teruggebracht in 
de gemeenschap.
De inzameldata voor dit jaar zijn: 24 ja-
nuari, 28 februari, 28 maart, 25 april, 30 
mei, 4 juli, 8 augustus, 12 september, 17 
oktober, 14 november en 19 december. 
Op deze dagen kunt u het oud ijzer van 
09.00 tot 11.00 inleveren bij grand café 
Stout op het parkeerterrein. We verza-
melen alle metalen, ijzer, roestvrij staal, 
zink, lood, messing, koper, aluminium, 
tin en dergelijke. Oude motoren zijn ook 
welkom, evenals stroomkabels. Uw oude 
verwarmingsketel wordt door ons des-
kundig ontmanteld en gesorteerd ingele-
verd.
Als u wat veel heeft, of de spullen moei-
lijk kunt brengen, dan halen we het op de 
desbetreffende  ochtend ook op. Bel dan 
vooraf even met Willem Verhoeven 06-
38900299.
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Midwinterconcert KiKo: Annie’s 
Fameous Hairspray

KiKo presenteert deze keer niet één, 
maar wel drie musicals in het midwin-
terconcert op zondag 18 januari. In een 
medley komen de vrolijke Annie, het spet-
terende Hairspray en de klassieker Fame 
voorbij. 
“Draag vandaag uw pak, maar ook een 
lach”, zingen de weeshuiskinderen, ook 
al moeten ze heel hard werken van Miss 
Hannigan. Ondertussen hopen de kin-
deren dat ze snel opgehaald worden door 
lieve pleegouders, zodat ze weg kunnen 
uit het verschrikkelijke weeshuis.
Flora, Fransisca en Pip kijken dagelijks 
naar de Corny Collins Show, dé show 
waar danstalenten iedere dag weer de 
kans krijgen zich te presenteren aan een 

miljoenenpubliek. De show organiseert 
een Miss Hairspray verkiezing. De meiden 
besluiten mee te doen. Maar dan breekt 
er ruzie uit tussen twee dansgroepen. 
Fame vertelt het verhaal van een groep 
jongeren die aangenomen wordt op de 
High School of Performing Arts in New 
York. Op deze opleiding krijgen ze les 
in dansen, toneelspelen, zingen én mu-
ziek maken. Elke student heeft zijn eigen 
achtergrond, karakter en verhaal, maar 
allemaal dromen ze ervan een beroemde 
ster te worden. 
De voorstellingen, uitgevoerd door de drie 
groepen van KiKo, zijn te zien op zondag 
18 januari in de Dreef in Aarle-Rixtel om 
11.00 en om 13.30 uur. De zaal gaat open 
een kwartier voor aanvang. De toegang 
is gratis. Voor verdere informatie kijk op 
onze website www.kikolaarbeek.nl.
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Snoeperij Jantje, cendra en OJA presenteren voor de mini 
Laarbeekers tot 12 jaar, de familiefilm: 

Loenatik, Te Gek!  
een komedie/familiefilm over 5 ‘gekken’ die weer in de maatschappij terugkeren en een prettig 

gestoorde zoektocht naar hun ontvoerde voormalige zuster maken… 
zondag 18 januari om 13:00 u, Schoolstraat 2, A-R (88 min.)            

Kinderen 1 € entree incl. Snoepzak na einde film 
Ouders natuurlijk ook welkom, gratis entree en geen snoepzak, zaal open 12:30 

 
 
  

 

CENDRA, snoeperij Jantje en OJA presenteren voor de Laarbeekse tieners tot 16 jaar, de film: 

 The young and prodigious 
T.S. Spivet 

 een leuke avontuurlijke jeugdfilm over een slimme, eigenwijze, 10 jarige jongen die 

  een wonderbaarlijke reis door Amerika maakt (105 min.)    
ZONDAG 18 januari om 16:00 u, Schoolstraat 2, zaal open 15:45 u. 

                                                               entree gratis                             binnen is binnen, geen alcohol! 
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Computer cursussen voor 55+ 
in de Ark Stiphout

In januari 2015 starten we weer met de 
volgende computercursussen:
Vanaf heden kunt u zich inschrijven voor 
de cursussen:

-Tablet cursus iPad van Aplle
-Tablet cursus Samsung Galaxy tab 2, 3 
en 4 met Android
-Windows 8 beginners en gevorderden
-Fotobewerking met Adobe Photoshop 
Elements 11/12/13
-Video bewerking met Adobe Premiere 
Elements 11/12/13
-Fotoboek maken met Albelli software.

De cursussen starten in de week van 19 
januari 2015    
Voor meer informatie en uitgebreide 
folder kunt u terecht op de website http://
www.stiphoutnu.nl/seniorweb-stiphout
of bij Geert van der Werf, tel. 0492 538306
Seniorweb de Ark verleent geen techni-
sche ondersteuning. 
Leden van Seniorweb kunnen hiervoor 
terecht bij PC Hulp via de website 
http://www.seniorweb.nl/pchulp/uitleg-
over-pchulp 

Kaartenexpositie in 
Aarle-Rixtelse bibliotheek.

 
Tot half februari is in de bibliotheek in Aar-
le-Rixtel een tentoonstelling ingericht van 
zelfgemaakte kaarten.
Lenie van Erp uit Lieshout is de maakster 
van al dit moois.
De kaarten zijn uitgevoerd in 3-D en em-
bossing.
Vooral de gekozen onderwerpen zijn zeer 
verassend.
Er staan cadeautasjes en schortjes naast 
laarzen een schildersezel en andere fi-
guren.
Het geheel blinkt uit door een hoge mate 
van afwerking en een mooie combinatie 
van kleuren.
Een en ander is daarom echt de moeite 
waard om eens te komen bekijken tijdens 
de openingsuren van de bibliotheek.
Die zijn: Dinsdag van 14.30uur tot 
20.00uur en woensdag en vrijdag van 
14.30uur tot 17.30uur.

jongeren centrum OJA  Snoepwinkel 
JANTJE en CENDRA jeugd en tienercen-
trum starten dit jaar op 18 januari met een 
nieuwe samenwerking om  voor de jeugd 
van laarbeek enkele filmdagen te organi-
seren.
s`Middags om 13 uur voor jeugd tot tien 
jaar ,intree 1 euro inc. snoepzak tijd film 
88 minuten
Op de avond om 20.30 uur vanaf 12 jaar 
intree 2 euro chips 1 euro tijd film 106 min.
De eerste filmdag zal gehouden worden 
in het jongerencentrum OJA gelegen aan 
de schoolstraat 88 in Aarle Rixtel

Groeten  OJA JANTJE enCENDRA

Klokje                                               
Binnenkort een Groepsdiner of 
Feestje, Denk ook eens aan Het Veer-
huis. Het Veerhuis 0492-461889 www.
restauranthetveerhuis.nl

De Kerstman in bad, 
dat had ik toch niet verwacht
Maar in het gemeenschapsblad, dat had 
jij niet gedacht
Kus vanuit VAE x
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Voorverkoop.

Ganzekwekavonden.
Op 24 januari en 7 februari vinden de be-
faamde Ganzekwekavonden weer plaats. 
2 Avonden die weer garant staan voor 
muzikaliteit en de nodige dosis humor. 
De zaalcommissie is er dit jaar weer in 
geslaagd om een prachtig programma 
samen te stellen. Naast de vertrouwde 
Ganzegatse groepen De Velt Op, Gans 
Anders en een nieuwe Ganzegatse groep 
onder de naam de Biermannen treden 
ook regionale grootheden op als Andy 
Marcelissen, Rob Schepers, Rob van 
Elst, TaDaa en Jeroens Clan voor u op. 
Dit mag u natuurlijk niet missen. Zie voor 
het programma ook onze website www.
ganzegat.nl. Eventueel overgebleven 
kaarten zijn verkrijgbaar bij snoeperij 

Jantje en edelsmid Johan van Bakel.                                                                                                  
De kaarten kosten €12,50  per stuk. Wees 
er snel bij, want OP°OP.                                       

Seniorenmiddag.
Op zaterdag 24 januari 2015 vindt vanaf 
14.00 uur de Ganzegatse seniorenmiddag 
plaats.  Na het succes van vorig jaar zal 
deze middag ook nu weer plaatsvinden 
in multifunctioneel centrum de Dreef.                                                                                                                                           
Er zijn optredens van onder meer Gans 
Anders, de Bruurs, Rien Bekkers en Plus 
Minus. Ook de Ganzegatse dansma-
riekes zullen hun beste beentjes voorzet-
ten.
De muzikale omlijsting is in 
handen van Ganzegats Hofkapel.                                                                                 
Prins Cellus den Uurste zal met zijn com-
plete gevolg deze middag bezoeken.                                                 
Kaarten voor deze middag kosten €6,50. 
Dit is inclusief een kop koffie of thee.                                          
De kaarten zijn verkrijgbaar bij snoeperij 
Jantje of via het dorpsservicepunt in 
zonnetij van maandag, dinsdag en don-
derdag van 09.30 tot 11.00 uur.
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Bericht aan de 
begunstigers van 
de Blauwe Schut

Het nieuwe gildejaar voor de Blauwe 
Schut is weer begonnen. We kunnen 
terugkijken op een turbulent gildejaar 
2014. Een gildejaar waaraan zeker ook 
het Aarles publiek heeft 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 deze 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, 

Onze Lieve Vrouwe Gilde Aarle-Rixtel
Anno 1324

website: www.olvgilde.net  
E-mail: secretariaat@olvgilde.net 

Disco Dance party
Op dinsdagavond vindt in de tent 
achter de Vrienden een heuse Disco 
Dance Party plaats, compleet met 
verlichte dansvloer en disco- en car-
navalsmuziek uit de jaren tachtig.                                                                                                                                         
Voor de ze avond zijn entreekaarten ver-
plicht. Deze kaarten kosten €10,00 , maar 
daarvoor krijg je 5 consumptiebonnen. 
Tijdens de voorverkoop van de Ganzewe-
kavonden op 11 januari a.s. zullen deze 
kaarten ook al te koop zijn.

Dag Aarle-Rixtel,

Graag willen wij iedereen bedanken voor 
de inzet en het enthousiasme waarmee 
we onthaald zijn.
We hebben genoten van alle blije ge-
zichten bij de intocht en op de scholen.
Natuurlijk was de avond uittocht op mijn 
verjaardag een geweldig hartverwarmend 
afscheid voor mijn vertrek naar Spanje.
Eerlijkheid gebied mij te zeggen dat Sin-
terklaas een gelukstraantje heeft weg ge-
pinkt.
Om nog even na te genieten is het mo-
gelijk op onze website te kijken naar de 
foto,s of de website van www.howeko.nl 
kopje video,s.
Natuurlijk komen wij volgende jaar weer 
met veel plezier naar Aarle-Rixtel.
Sinterklaas wil dan ook iedereen be-
danken voor zijn of haar inzet.
Rabobank ,Hevu ,taxi van heijst ,De dreef 
,Kolvenbach,A.G.F.van de Heuvel ,sla-
gerij Hegeman,Snoeperij Jantje.
Bakkerij van Brug ,Aarle onderneemt 
,Gemeente Laarbeek,
Sound 95 ,Harleyclub liberator  ,de scou-
ting , de brandweer ,
de politie ,Platform Aarle-Rixtel,Straatman 
Amusement,Foolen licht en geluid,kiek 
Nou, en alle sponsoren. Alle collectanten 
en vrijwilligers.
Bedankt!!!
Sinterklaas en zijn Pieten.
Stichting Sinterklaas Aarle-Rixtel
www.sinterklaasaarlerixtel.nl
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www.twanvanhout.nl
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email redactie@gemeenschapsblad.nl

‘De taal van toen’ in Lieshout 
op de Arleniusdag

Op 31 januari 2015 is er de Arleniusdag 
in Lieshout, die deze keer gaat over ‘De 
taal van toen’. 
De presentatie is in handen van Wim Da-
niels.
De Arleniusdag is in het leven geroepen 
door de Stichting Brabants Dialectenfes-
tival Lieshout ter ere van twee belang-
rijke Brabantse cultuurdragers uit de zes-
tiende eeuw: Arnoud van Eyndhouts uit 
Aarle(-Rixtel) en Laurens van den Bleeck 
uit Gemert. De eerste werd in Italië een 
grote manuscriptenverzamelaar en -be-
werker van klassieke Griekse en Latijnse 
teksten; de tweede was in dezelfde tijd in 
hetzelfde land een drukker en uitgever 
van formaat. Ze waren tijdgenoten die 
in Brabant op maar tien kilometer af-
stand van elkaar woonden, maar die el-
kaar pas in Italië leerden kennen en daar 
ook vrienden en collega’s werden. Hun 
namen verlatijnsten ze tot Arnoldus Arle-
nius en Laurentius Torrentinus. ‘Arlenius’ 
betekent: afkomstig uit Aarle. Torrentinus 
bevat het Latijnse woord voor ‘stroompje’ 
(torrent), dat mogelijk een verwijzing is 
geweest naar het stroompje De Rips, 
waaraan Laurens van den Bleeck in Ge-
mert woonde.
Het is heel bijzonder dat twee mannen 
uit twee kleine Brabantse plaatsen onaf-
hankelijk van elkaar, na eerst de Latijnse 
school in Den Bosch bezocht te hebben, 
naar Italië trokken en daar een grote 
stempel drukten op de boekencultuur 
van die tijd. Daarbij moet aangetekend 
worden dat Italië in de zestiende eeuw 
een vooraanstaand land was op cultuur-
gebied. Het is volkomen ten onrechte dat 
ze zo in de vergetelheid zijn geraakt. De 
Stichting Brabants Dialectenfestival wil 
daar verandering in brengen.
Op de taal-van-toen-dag van 31 januari 
2015 wordt over Arnoud van Eyndhouts 

en Laurens van den Bleeck een voor-
dracht gegeven door Frans Slits, die over 
beiden een boek schreef, met het accent 
op Laurens van den Bleeck. Daarnaast is 
er een voordracht van Jos Swanenberg 
(streektaalfunctionaris Erfgoed Brabant) 
en Simon van Wetten (archivaris Ge-
mert) over de taal in Brabant in de tijd dat 
Arnoud van Eyndhouts en Laurens van 
den Bleeck opgroeiden, zo rond 1510. 
Van Algemeen Nederlands was toen nog 
geen sprake. Maar hoe zag hun taal er 
dan wel uit in de tijd dat ze nog in Aar-
le(-Rixtel) en Gemert woonden? En hoe 
klonk die?
Henk van Beek zal een korte voordracht 
geven over Aarle-Rixtel in de zestiende 
eeuw en over het huis (Huize Ter Smisse) 
waarin Arnoud van Eyndhouts opgroeide.
Ook is er op de Arleniusdag prachtige 
muziek over taal van het Ampzing Ge-
nootschap uit Haarlem. Daarnaast zijn er 
diverse taalkraampjes, onder andere van 
de heemkundekringen uit Aarle-Rixtel, 
Lieshout, Beek en Donk en Gemert. 
Tussen de optredens door worden er ook 
Italiaanse hapjes geserveerd.
De Arleniusdag, die een jaarlijkse tra-
ditie moet worden, wordt op 31 januari 
gehouden van 15.00 uur tot 18.00 uur 
in het Dorpshuis in Lieshout (gemeente 
Laarbeek), met aansluitend een Italiaans 
buffet, met speciaal voor deze dag ‘piz-
zastreuf’. De entree voor alleen de le-
zingen bedraagt € 10,-. Wie ook wil deel-
nemen aan het afsluitende buffet betaalt 
hiervoor €10,- meer. 
Inschrijven kan tot 16 januari via de Stich-
ting Brabants Dialectenfestival, t.a.v. Je-
anny Franssen, Dorpsstraat 75, 5737 GB 
Lieshout, of per mail: secretariaat@bra-
bantsdialectenfestival.nl 
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van acne, fibroompjes, steelwratjes, 
littekens, pigmentvlekken, cou-
perose, bloedpuntjes, Mooi weg, 
zonder littekens. Ook voor blijvende 
laserontharing of ontspannende ge-
zichtsbehandelingen voor jezelf of 
duo behandeling met vriendin, zus, 
moeder, vriend etc kun je terecht bij 
Allure. De verzorgingsproducten die 
ze gebruikt zijn van natuurlijke oor-
sprong en zeer uitgebreid zodat ze 
altijd het juiste voor jouw huid kan 
adviseren. Omdat Allure samen-
werkt met zorgverzekeraars kun 
je voor sommige behandelingen in 
aanmerking komen voor vergoeding 
door je zorgverzekeraar. Voel je 
welkom bij Allure! Schoolstraat 12, 
Aarle-Rixtel. www.praktijkallure.nl. 
(0492-)477750.

Allure

Allure, praktijk voor huidverbetering, 
is reeds 27 jaar een gevestigde 
naam in Helmond. Huidspecialiste 
Wanda Kuijpers draagt met passie en 
deskundigheid, bij aan de huidverbe-
tering van vele inwoners in Helmond 
en omgeving. Vanuit haar locatie in 
het Gezondheidscentrum Leonardus 
te Helmond verhuist Allure per de-
cember 2014 naar haar praktijk aan 
huis in Aarle Rixtel met mooie prak-
tijkruimte in de achtertuin. Je kunt bij 
Allure terecht voor het verwijderen 
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Strooien op de 
Laarbeekse wegen

Zorg voor veiligheid!
De eerste sneeuwval zorgt elk jaar weer 
voor vragen over gladheidsbestrijding. 
Graag leggen we onze aanpak aan u uit.
Strooibeleid en -routes
Gladheidbestrijding op álle wegen is niet 
haalbaar. Bovendien zou het milieu dan 
ook onnodig worden belast. De gemeente 
hanteert daarom de volgende prioriteiten 
bij de gladheidbestrijding.
- In de eerste fase wordt bij glad-
heid alleen gestrooid op hoofdwegen, 
doorgaande verbindingswegen naar 
omliggende gemeenten of dorpskernen, 
routes van het openbaar vervoer, ontslui-
tingswegen in de bebouwde kom en op 
bedrijventerreinen en doorgaande fiets-
paden en fietsroutes voor werk en school-
gaande kinderen.
- In de tweede fase (bij ernstige 
en aanhoudende gladheid) krijgen lo-
caties waar ouderen wonen en scholen 
aanwezig zijn, voorrang. Verder wordt zo 
gestrooid dat de meeste woningen zowel 
binnen als buiten de bebouwde kom 
binnen een redelijke afstand van een ge-
strooide weg liggen. 
De strooiroutes zijn ingedeeld op basis 
van het beschikbare materieel en zijn zo 
samengesteld dat zij op elkaar aansluiten 
en elkaar niet overlappen. Bij normale 
gladheid (fase 1) zijn binnen twee uur alle 
wegen en fietspaden gestrooid. De glad-
heidbestrijding wordt helemaal in eigen 
beheer door de gemeente Laarbeek uit-
gevoerd. De buitendienstmedewerkers 
en een aantal ingehuurde chauffeurs zijn 
22 weken per jaar ingeroosterd en 24 uur 
per dag per mobiele telefoon oproepbaar.

Wanneer strooien?
Om op tijd te weten wanneer gladheid 
wordt verwacht is er een centraal alarm-
systeem. De gemeente Eindhoven werkt 
hierin samen met de Verkeer en Weers-
ervice van weerbureau HWS en Provin-
ciale Waterstaat. Als de kans op gladheid 
ontstaat wordt dit doorgegeven aan de 
centrale meldkamer die op haar beurt 
Rijkswaterstaat en de verschillende ge-
meenten informeert.
Zo wordt ook Laarbeek gewaarschuwd 
en gaat de Laarbeekse buitendienst vol 
in bedrijf.
Bij ernstige sneeuwval begint zout op de 
sneeuw pas te werken als er overheen 
gereden wordt. Het kan dus lijken dat op 
bepaalde wegen geen gladheidbestrij-
ding is geweest terwijl er wel geschaafd is 
en er bovendien zout is gestrooid.
Hulp
Bij het bestrijden van gladheid hebben we 
echter ook uw hulp nodig. Door uw trot-
toir zoveel mogelijk sneeuwvrij te maken, 
maakt u het een stuk veiliger voor ie-
dereen. Denk er ook eens aan om buren 
die moeilijker ter been zijn, vooruit te 
helpen.
Daarnaast moet u als weggebruiker bij 
gladheid natuurlijk extra voorzichtig zijn. 
Als de strooiwagens aan het werk zijn, 
laat ze dan hun werk doen.

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. 

HET VEERHUISJES MENU, ZOVEEL 
GANGETJES NUTTIGEN ALS U WENST, 
WOE en DON  € 23.50  VRIJ t/m ZON        
€ 26.50. Het Veerhuis 0492-461889 – 
www.restauranthetveerhuis.nl
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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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Veilig Thuis: voor advies of 
hulp bij huiselijk geweld 

en kindermishandeling

Vanaf 1 januari 2015 is er één advies- en 
meldpunt voor huiselijk geweld en kinder-
mishandeling: Veilig Thuis. Veilig Thuis is 
er voor iedereen. Voor kinderen, jongeren, 
volwassenen en ouderen. Voor mensen 
die zelf slachtoffer zijn, als iemand anders 
(misschien) slachtoffer is, of mensen die 
zelf geweld gebruiken. Veilig Thuis geeft 
advies en biedt ondersteuning, ook aan 
professionals. 

Overal in Nederland zijn er Veilig Thuis or-
ganisaties. Veilig Thuis Zuidoost-Brabant 
is te bereiken via het landelijke telefoon-
nummer 0800 2000 (gratis). Veilig Thuis 

is altijd bereikbaar: 7 dagen per week, 
24 uur per dag. U kunt ook op de web-
site kijken: www.vooreenveiligthuis.nl. 
Daarnaast is Veilig Thuis Zuidoost-Bra-
bant per e-mail te bereiken via info@vei-
ligthuis-zuidoostbrabant.nl. Het bezoek-
adres is Sobrietasplein 102, 5701 MJ in 
Helmond.

Advies of hulp nodig bij huiselijk geweld 
en kindermishandeling?
Bel Veilig Thuis: 0800 2000 (gratis).
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Jeu de Boulesclub 
Dû Tie Ut

Bestaat Jeu de Boulesclub Dû Tie Ut niet 
meer zou je denken omdat het opvallend 
rustig is bij onze banen op het Heuveltje.
Echter niets is minder waar.
Sinds september zijn we in het trotse 
bezit van mooie indoor banen in ons Bou-
lodroom achter het huis bij de fam. Van 
Lankvelt aan de Bakelseweg 14 a.
We kunnen daar gezellig binnen boulen, 
inclusief verwarmd terras, gezellige mu-
ziek  en lekkere koffie.
Onlangs hielden we daar een gezellige 
kerst-boule avond met worstebrood, glüh-
wein en lekkere bitterballen.
Deze locatie komt de saamhorigheid 
zeker ten goede.
Onze voorzitter was hierna op zoek ge-
gaan omdat men in de wintermaanden 
door de kou het contact met de clubleden 
een beetje uit het oog verliest.
Mocht u het leuk vinden om een keer 
een kijkje te komen nemen, bent u altijd 
welkom op de dinsdag- en donderdag-
avond.

Jeugdreceptie 
van de Gele Kielen

Zaterdag 20 december 2014 was het 
weer zover, de jeugdreceptie van het trio 
van de Gele Kielen.
St Margaretha gilde opende met een ven-
delgroet voor de jeugdprins, waarvan hij 
lid is.
Ouders, familie en kennissen kwamen 
het trio feliciteren met hun benoeming als 
prins,prinses en kleinvorst.
Die avond was er ook belangstelling van 
voetbalclub ASV, de scholen van het trio 
en de groep BIG.
Uit de dorpen van Laarbeek, zijn alle 
jeugdhoogheden met hun raad van elf op 
bezoek geweest.
Prins Tim, prinses Lumy en kleinvorst Flo-
rian waren zeer onder de indruk van de 
vele gasten die er die avond zijn geweest.
Zij bedanken daarom iedereen voor de 
aanwezigheid. 
De laatste receptie waar het trio naar toe 
gaat is a.s. Zondag 11 januari in Beek en 
Donk bij de Ganzendonckers. 
De jaarlijkse carnavalskrant wordt uit-
gereikt. En daarna is het wachten op de 
echte carnaval.
Het trio wenst iedereen een kei gezellig 
carnavalsjaar toe en hoopt iedereen weer 
terug te zien in de Ganzenzaal tijdens de 
carnaval.

4 GANGEN KEUZE MAANDMENU             
€ 22.50. Het Veerhuis 0492-461889 – 
www.restauranthetveerhuis.nl

Klokje                                               

Klokje                                               

Jong – LEREN 
Wil je je studieresultaten verbeteren? 
Leer hoe je een beter rendement haalt uit 
je studeertijd. Louise de Jong, Lieshout-
seweg 83, A-R, 0492 382668 
www.jong-leren.com 
Louise@jong-leren.com

3 GANGEN KEUZE MAANDMENU             
€ 20.50. Het Veerhuis 0492-461889 – 
www.restauranthetveerhuis.nl
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Pierre v.d. Vorst Optiek
Dorpsstraat 40D, Stiphout | Tel.: (0492) 38 60 78 | ’s maandags gesloten

 Het is en blijft een
kwestie van gunnen...

Leverancier alle
ziektekosten verzekeraars

www.BBig-Design.com
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Inleveren kopij
Advertenties, dankbetuigingen
en klokjes (duidelijk leesbaar)
tot uiterlijk dinsdagavond voor het
verschijnen van het volgende nummer op
adres: Het Klavier 4, Aarle-Rixtel.
redactie@gemeenschapsblad.nl

Met een gedeelte van onze activiteiten 
rond de jaarwisseling hebben we geluk 
gehad. Allereerst met het fraaie weer op 
2e Kerstdag, waardoor we een record 
aantal deelnemers van 210 konden ver-
welkomen en daarna op de 1e zondag 
van 2015 bij onze veldtoertocht. Lang 
heeft onze wintercommissie getwijfeld 
of we dit evenement wel door konden 
laten gaan, want door de zware natte 
sneeuwval waren in de bossen veel 
toppen van bomen afgeknapt. Met volle 
inzet zijn onze mannen aan de slag ge-
gaan en door enkele wijzigingen van 
de route (wegens omgevallen bomen) 
konden we daags ervoor pas groen licht 
geven.
Op zondagmorgen had het licht gevroren 
en was het in het begin op de weg gladder 
dan nog op enkele stukken in het bos. 
Vooral op de hoek van de Koudemaas en 
de Wilhelminalaan gingen enkele moun-
tainbikers tegen de grond. Door een at-
tente buurtbewoner, die daar zand op 
strooide, was dat euvel echter ook snel 
verholpen. Dank daarvoor. Zodoende 
konden zo’n 330 deelnemers toch nog 
genieten van een zeer zware tocht, mede 
mogelijk gemaakt door de startmogelijk-
heid bij  A.S.V.’33, die we daar weer zeer 
erkentelijk voor zijn.
Helaas kon op 28-12 de koppelcross niet 
doorgaan vanwege de gladheid.
Uiteraard krijgt u hieronder nog de uitslag 
van de Kerstspeurtocht:
1. De fam. van Beek met 201 pnt, 2. De 
families van Bommel en van Dijk 198 pnt, 
3. de groep Donkers en Migchels 198 
pnt, 4. De groep Gijsbers en Janssen 
195 pnt., 5e de groep Fuchs en Winckens 
eveneens met 195 pnt.
Op 13 januari wordt ons winterprogramma 
vervolgt met de 4e rik- en jokeravond in 
de Couwenbergh.
Afd. publ.

Vorige keer,
miste ik iets in het stukje van de mei-
kever,
je zult wel denken wanne zever,
maar het dient aandacht,
van de Laarbeekse politiek.
Onze meikever deed kond,
van de nieuwe weg langs sluis 7,
dus maar snel gaan kijken,
naar het stuk op Aarle-Rixtelse grond.
Mijn enthousiasme kreeg een knak,
doordat er van Havenweg tot Koeienpad,
nog steeds een goed wegdek ontbrak.
Veel van onze middelbare scholieren,
fietsen daar dagelijks op weg naar de 
Knip,
dus zou je zeggen,
prioriteit nr. 1 met een hele grote stip.
Zou goed overleg,
niet tot algehele aanleg hebben geleid?
of werkt dat nog steeds niet zo, 
al is men met aanleg in fases,
natuurlijk veel meer geld kwijt.
P.S.
Meikever het is toch waar,
nun Aarlese-Eindhovenaar,
Hellemonder van het jaar.
 
RD
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Moet ik nog woorden vuil maken aan de 
jaarwisseling. Het heeft niet zoveel zin, 
vrees ik, maar ik ben het wel weer even 
kwijt. Wat een misselijke en ziekmakende 
mentaliteit om met zwaar vuurwerk mens 
en dier telkens de stuipen op het lijf te 
jagen. Normaal raakt het mij niet zo, maar 
ik werd bij het passeren van de rotonde 
aan de Lieshoutseweg  belaagd door een 
paar die volgens mij bewust een soort 
bom achter de heg lieten ontploffen waar-
door mijn trommelvliezen behoorlijk op de 
proef werden gesteld. Van nature ben ik 
niet zo vijandig tegenover de medemens 
maar ik heb even tot tien moeten tellen 
en daarna heb ik besloten om op oude-
jaarsavond niet toe te geven aan mijn 
primitieve gevoelens. Want ik had ze in 
het vizier. Nog zieliger zijn de mannekes 
die maar niet genoeg krijgen van het 
systematisch vernielen van andermans 
spullen. Op meerdere plaatsen werden 
verkeersborden opgeblazen. Vuilnis-
bakken in stukken uit elkaar gereten. Bij 
het protestants kerkhofje aan de Laarweg 
werden allebei de borden bebouwde kom 
Aarle-Rixtel totaal vernield. Rekening 
voor…juist, de gemeente en dus betalen 
we uiteindelijk als gemeenschap allemaal 
voor deze vernielzuchtige types. Ik steun 
van nu af aan een verbod op het zinloos 
afsteken van vuurwerk, zwaar en dus ille-
gaal vuurwerk is al lang verboden, maar 
België is niet zo ver weg. En wat zal 2015 
ons brengen. Heeft iemand ons nog wat 
beloofd. In ieder geval een mooi nieuw 
medisch centrum bij Mariëngaarde, met 
een gouden haan op het dak. Volgens 
mij uniek voor Nederland. Ik meende 
toch zeker dat het dokter symbool een 
slang was, vroeger hadden de artsen die 
zelfs op de voorruit geplakt. De esculaap, 
een symbool uit de Griekse mythologie. 
Maar ik vind een haan ook goed, vooral 

als ze in alle vroegte niet kukelen, lekker 
rustig. En vol verwachting kijken we uit 
naar het nieuwe scholencomplex aan 
de Heindertweg, daar gaat dit jaar ook 
de vlag omhoog. Ik kan daar niet veel 
wijzer worden, maar onze jeugd wel de-
gelijk. En daarvoor is de nieuwe school 
ook bedoeld. Ik ga nog wel een keer op 
de tribune zitten om te kijken naar de 
bouw. Maar dan moet het iets beter weer 
worden. De benoeming van Wim Daniels 
tot Helmonder van het jaar is een histo-
rische vergissing geweest volgens de 
echte Helmonders. Laat hem maar want 
we kunnen het niet terugdraaien. Verder 
sukkelen we 2015 door zonder dat Aar-
le-Rixtel te veel op de voorpagina komt, 
hoop ik. Want meestal is er dan iets niet 
goed. Wel moet er nog iemand ergens 
zilver gaan poetsen zonder dat daar 
slaande ruzie over komt. Ik zou het ge-
woon blauwblauw laten. In de politiek is 
alles rustig omdat Ronnes het voor het 
zeggen heeft gekregen. Geen gewauwel 
was zijn boodschap en dat was wel even 
wennen voor sommigen. Ze moeten 
wel luisteren want hij is de man met de 
hamer en hij steekt er met kop en schou-
ders boven uit. We moeten onze poot stijf 
houden als het over de WEG gaat. Ik durf 
daar trouwens niets meer over te zeggen, 
want ik had deze week een heel slechte 
droom. Ik droomde dat Ruud van Heugten 
had gesolliciteerd naar de functie van 
burgemeester van Laarbeek. Ik hoorde 
hem in de wandelgangen mompelen dat 
hij klaar was in Den Bosch en Den Haag. 
Tijd voor een gouden handdruk en iets 
nieuws. Aangezien Elly nog lang niet weg 
wil uit Helmond, viel zijn keuze op Laar-
beek. Hij zou een ruit meebrengen en hij 
moest nog een rekening vereffenen met 
ene heer Meikever want die had minder 
mooie dingen over hem geschreven en 
die waren helemaal niet waar. Dat kan 
geen droom zijn geweest, dat moet een 
nachtmerrie zijn.
De meikever.

De Meikever
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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

  ‘SMAKELIJK OP GEWICHT’ 
    gewichtscoaching en voedingsadvies op maat 

 
- De meest effectieve manier om op gewicht te komen en te 
blijven, 
- Genieten van smakelijk eten, 
- Geen extra uitgave aan maaltijdvervangers, pillen e.d., 
- Geen verboden voedsel, 
- Nooit meer lijnen!! 
 

Laat 2015 het jaar zijn  
waarin je op jouw ideale gewicht komt en blijft!! 

  
www.smakelijkopgewicht.nl   06-17365752 
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Michiel Verbakel wint Frans van 
der Meijden Trofee 2014.

Zaterdag 7 december j.l. is op de doel in 
Aarle Rixtel de jaarlijkse wedstrijd ver-
schoten om de Frans v/d Meijden Trofee.
Bij deze wedstrijd is het de bedoeling 
om zover als mogelijk door je jaargemid-
delde te schieten en heeft elke schutter 
de kans om deze trofee te winnen. M.n. 
de wat mindere schutters kunnen bij een 
uitschieter meedoen voor de ereplaatsen. 
Na 5 proefpijlen worden nog 25 tellende 
pijlen verschoten. De aanwezige toe-
schouwers zagen een vlot verlopen en 
ook leuke wedstrijd waarbij 8 van de 10 
schutters door hun gemiddelde wisten te 
schieten.  Na telling van de punten werd 
duidelijk dat Michiel Verbakel de winnaar 
was geworden van dit jaar.

Resultaten van alle schutters:
Jaargem    Geschoten       Resultaat
1. Michiel Verbakel  53    170 + 17
2. Erwin Wijnhoven 218  226 + 8

3. Jo Maas  67  175 + 8
4. Paul v. Bakel 96 202 +6
5. Gerrie v. Hoof 132 137 +5 (hs)
6. Walter Jansen 211 214 + 3
7. Frank Schepers 221 224 + 3
8. Toon v. Hoof 223 224 + 1
9. Geert v. Ganzenwinkel 74  67 - 7 (hs)
10. Wim v. Mol 139 131 - 8 
Op donderdag 15 januari a.s. neemt HBS 
de Eendracht deel aan het toernooi van 
HBV Neerlandia in Bakel, aanvang 20.00 
uur.
Bestuur en leden van de Eendracht 
wensen u prettige feestdagen en een 
voorspoedig 2015. 

Carnavalsfilm in 
Kouwenbergs kerkje: 25 januari

Vorig jaar was er in  het Kouwenbergs 
kerkje een filmvoorstelling over de Ganze-
gatse carnaval in de jaren 60. Aansluitend 
hierop wordt er op zondagavond 25 ja-
nuari een film vertoond over meer dan 55 
jaar Ganzegatse carnaval. De film bevat 
onder meer een aantal unieke opnames 
van  de populaire kletsavonden in  zaal 
Kersten, waaronder optredens van klet-
sers als Wim van den Bogaard, Theo van 
Gerwen en Tjeerd van de Kimmenade. 
Ook is er de “première” te zien van “de 
Platvoetindianen” van Boel Nölle, waarbij 
vooral de presentatie van deze act op 
de lachspieren werkt. Kortom, het wordt 
een komische filmavond. De film start om 
20.00 uur en is gratis toegankelijk. Een 
vrijwillige bijdrage  in  het bekende “col-
lectezakje” wordt op prijs gesteld.

email redactie@gemeenschapsblad.nl
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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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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,=

www.gemeenschapsblad.nl

Inlichtingen 
voor adverteren in het 
Gemeenschapsblad 

Maria Hagelaar van Griensven, 
Het Klavier 4

Tel 0492 - 383293

Team Zorg en Welzijn 
Aarle-Rixtel van start

Inwoners van Aarle-Rixtel kunnen vanaf 
12 januari met al hun vragen of problemen 
op het gebied van welzijn, (mantel)zorg, 
werk & inkomen, wonen en gezinsrela-
ties terecht bij het Team Zorg en Welzijn 
Aarle-Rixtel. Ook als u zich zorgen maakt 
over iemand of als u tips en goede ideeën 
heeft, die het wonen in Aarle-Rixtel plezie-
riger, maken kunt u bij het Team terecht.

Het Team Zorg en Welzijn Aarle-Rixtel 
bestaat uit vier professionals: Lia Smol-
ders (wijkver-pleegkundige), Berrie van 
den Waardenburg (dorpsondersteuner), 
Maria Hendriks (maatschappelijk werker) 
en Karen Reijnen (Wmo-consulent).
Schroom niet om contact op te nemen 
met het Team Zorg en Welzijn: zij helpen 
u graag.

Zelf proberen
Het Team Zorg en Welzijn Aarle-Rixtel is 
een van de mogelijkheden om inwoners 
te helpen bij vragen. Op de website www.
guidolaarbeek.nl staat veel informatie 
en advies over onder andere zorg, huis-
houden, vervoer, werk en wonen. Of mis-
schien is het mogelijk om hulp te vinden 
in de directe omgeving. Steeds meer in-
woners maken ook gebruik van de web-
site www.laarbeekvoorelkaar.nl. Dit is een 
soort marktplaats waar mensen die iets 
nodig hebben of iets kunnen doen voor 
een ander, terecht kunnen. Komen inwo-
ners er niet uit met deze hulpmiddelen of 
is er professionele hulp nodig, dan staat 
het Team Zorg en Welzijn klaar. 

Bereikbaarheid
Het Team Zorg en Welzijn is van maandag  

tot en met donderdag elke ochtend tussen 
9.00 en 12.00 uur telefonisch bereikbaar 
op (0492) 469 700. U krijgt dan eerst ie-
mand van de ge-meente Laarbeek aan 
de telefoon. Als u vraagt naar het Team 
Zorg en Welzijn Aarle-Rixtel verbindt hij/
zij u door. Als u op een ander moment 
belt, dan wordt er gewerkt met een terug-
belnotitie. U wordt dan de eerstvolgende 
werkdag teruggebeld (niet op vrijdag). 
Op dinsdagmorgen en donderdagmorgen 
kunt u ook even binnenlopen. Er is dan ie-
mand van het team werkzaam in Zonnetij 
op de Heindertweg 87 Aarle-Rixtel voor 
een persoonlijk gesprek: wel zo makke-
lijk. 
Als u al ondersteuning heeft vanuit de Wet 
maatschappelijke ondersteuning of al een 
indicatie heeft, dan kunt u ook terecht bij 
Peel 6.1 via telefoonnummer 140492. U 
hoeft geen kengetal in te toetsen.
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5 januari  Jaarvergadering “ De Een-
dracht”  In café M. van Bracht hielden 
de scherpschutters van “De Eendracht” 
maandagavond onder voorzitterschap 
van de heer F. van der Meyden, een druk-
bezochte jaarvergadering, Na een her-
denking van de in 1964 overleden leden, 
bracht de secretaris, M. van der Graef, 
zijn jaarverslag uit. Hierbij werden de 
voornaamste feiten van het voorbije jaar 
nog eens opgehaald, met als hoogtepunt: 
het behalen van de titel van jeugdkam-
pioen door scherpschutter P Vogels in dis-
trict X. Het vlotte verloop der onderlinge 
competitie, het nederlagentoernooi en de 
koningswedstrijd, waarbij de titel behaald 
werd door dokter P. Wijnker, werden even-
eens gememoreerd. Penningmeester Th. 
de Jong was de lachende opsteller van 
het financieel verslag en met reden: de 
kas bevat nu ongeveer f 500. Bij de be-
stuursverkiezingen waren aftredend en 
herkiesbaar: secretaris van der Graef en 
commissaris F. Vogels. De heer van der 
Graef werd herkozen, de heer Verhoeven 
werd de opvolger van de heer Vogels. 
Aan de beste schutters der vereniging 
werden hierna prijzen uitgedeeld. Bij de 
jeugd was dat P. Vogels, bij de senioren 
Th. de Jong. Het slot van de vergadering 
werd gevormd door de besprekingen over 
het komende seizoen. Besloten werd om 
deel te nemen aan het Hazentoernooi te 
Mierlo-Hout, eind januari.

9 januari Benoemd Per 1 februari is tot 
klerk afdeling Bevolking der gemeente 
secretarie te Bakel benoemd: mejuffrouw 
Hanny van Lith uit Aarle-Rixtel

9 januari Herwonnen Levenskracht
Bij de trekking van de loterij van Her-
wonnen Levenskracht is te Aarle-Rixtel 
een prijs gevallen op lotnummer 12070. 
De prijs kan worden afgehaald bij de heer 

J. Scheepers, Dorpsstraat 45.

9 januari Stand der bevolking Op 31 
december 1964 telde Aarle-Rixtel 4007 
inwoners. Dit is 10 minder dan op 1 ja-
nuari 1964. Door geboortes, 77, en inge-
komen personen, 202, kwamen er 279 
mensen bij, maar door overlijden, 25, 
en vertrokken personen, verlieten 289 
mensen de gemeenschap.

9 januari Jaarvergadering Veefonds
In café van den Elzen hield het Veefonds 
onder voorzitterschap van de heer J. 
Beyers donderdagavond de jaarverga-
dering. Uit het financieel overzicht van 
de heer Martens bleek, dat in mei 1964 
de prijzen per geslachte koe verhoogd 
waren als volgt: kalfskoeien van f 3,70 tot 
f 4; kalfsmalen van f 3,40 tot f 3,70 en ge-
wone koeien van f 3 tot f 3,40. Voor dit jaar 
werden deze prijzen aangehouden. De in-
komsten bedragen in 1964 f 28262,48 en 
de uitgaven f 27976,18. In het afgelopen 
jaar werden 32 koeien afgekeurd. De Vee-
centrale te Boxtel betaalde ruim f 15.000, 
hetgeen betekent dat gemiddeld per koe, 
goed- of afgekeurd, uitbetaald werd f 
490,28. De leden betaalden gemiddeld 
per koe f 16,50. Tijdens de vergadering 
werd besloten om dit jaar de fonds koeien 
wederom te leveren aan de Veecentrale 
Boxtel. Aftredend en herkiesbaar waren 
de bestuursleden J. Beyers, voorzitter en 
lid H. van Dommelen. Beiden werden bij 
acclamatie herkozen. Wat de betaling der 
leden aan het Veefonds voor de koeien 
betreft, werd besloten om op dezelfde 
voet verder te gaan. Het ligt echter in de 
bedoeling hierin verandering te brengen, 
daar het ophalen van de gelden bij de 
leden teveel tijd kost. Wat het kalveren 
fonds betreft, werd medegedeeld dat in 
totaal zijn afgekeurd 43 stuks, waarvan 
37 dode kalveren en 6 pinken. De leden 
brachten f 3209,07 bijeen, waarvan f 
3199,20 werd terugbetaald.
HELMONDS DAGBLAD  januari 1965
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Gemeenschapsblad Aarle-Rixtel   Report Ad

De MeikeverKlokje                                               
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Seniorenvereniging KBO
Aarle-Rixtel

Onze Lieve Vrouwe Gilde Aarle-Rixtel
Anno 1324

=
mUzieK

cOOL



52

Stichting 
Scootmobielpark 

Laarbeek

Inleveren kopij

Advertenties, dankbetuigingen
en klokjes (duidelijk leesbaar)
tot uiterlijk dinsdagavond voor het
verschijnen van het volgende nummer op
adres: Het Klavier 4, Aarle-Rixtel.

Nieuw  e-mail adres
redactie@gemeenschapsblad.nl

Inleveren kopij

Advertenties, dankbetuigingen
en klokjes (duidelijk leesbaar)
tot uiterlijk dinsdagavond voor het
verschijnen van het volgende nummer op
adres: Het Klavier 4, Aarle-Rixtel.

Nieuw  e-mail adres
redactie@gemeenschapsblad.nl
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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 doorberekend.

Bank: Rabobank NL37RABO010.14.95.048
www.gemeenschapsblad.nl

Inlichtingen 
voor adverteren in het 
Gemeenschapsblad 

Maria Hagelaar van Griensven, 
Het Klavier 4

Tel 0492 - 383293
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Café van Bracht
Van oudsher uw vertrouwde adres voor:

* Koffietafels
* Feesten en Partijen
* Vergaderingen

Kerkstraat 9, 5735 BW  Aarle Rixtel  Telefoon 0492-381221
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Vragen over zorg? 
Bel de Zorgcentrale 0900 - 899 8636 

(€ 0,01 per minuut) of kijk op 
www.zorgboog.nl

Voor alle generaties!
Bij de Zorgboog staan we klaar voor alle generaties. Iedereen, 
 ongeacht welke leeftijd, kan bij ons terecht voor een breed 
pakket aan diensten in wonen,  welzijn en zorg. Van zwanger-
schaps be geleiding, kraamzorg en jeugdgezondheidszorg tot 
 gemaksdiensten,  cursussen en verpleging en verzorging. 

U vindt ons in onze woonzorgcentra bij u in de buurt, in de 
thuiszorgwinkel of we komen bij u aan huis. Zo krijgt u altijd 
de beste zorg.

Bekijk ook ons digitale magazine Fijn! 
op www.zorgboogmagazine.nl

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 doorberekend.
Bank: Rabobank 
NL37RABO011014.95.048

www.gemeenschapsblad.nl
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Bijkomende kosten, zoals verkleinen van 
advertentie e.d. zullen worden doorberekend.

Bank: Rabobank NL37RABO010.14.95.048
www.gemeenschapsblad.nl

Inlichtingen 
voor adverteren in het 
Gemeenschapsblad 

Maria Hagelaar van Griensven, 
Het Klavier 4

Tel 0492 - 383293

Tijd vliegt. Nog even en we maken weer ‘goede voornemens’. Staat 
afvallen ieder jaar op het lijstje van ‘goede voornemens’?  
Laat het dit keer dan de laatste keer zijn. Laat 2015 het jaar zijn waarin 
je definitief op jouw ideale gewicht komt en blijft! 
 
Groepscursus    ‘SAMEN AFVALLEN & DOORGAAN’ 
 
Vanaf 6 januari 2015 iedere dinsdagavond 8 weken lang van  
20.00 - 21.00 uur in ‘De Dreef’, Duivenakker 76 in Aarle-Rixtel 

 
- 8 workshops, 8 verschillende onderwerpen, 8 x wegen 
- Voedingsadvies en tips 
- Diverse (dag)menu’s en gezonde recepten aanwezig 

 
€ 99,00 p.p. voor de gehele cursus. Schrijf je z.s.m. in, vol is vol, via  
info@smakelijkopgewicht.nl of 06-17365752.  
Meer info op www.smakelijkopgewicht.nl onder ‘nieuws’.  (of mail/bel)                                 
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