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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
Inleveren kopij

Kosten van de advertenties

Tot uiterlijk dinsdagavond voor het verschijnen 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.

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
NL37RABO01014.95.048

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

Klachten t.a.v. 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
4

Centraal alarmnummer

112

Landelijk Politienummer 0900 - 8844 voor niet spoedeisende hulp
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 Hagelkruisweg 13 5735 BH Aarle-Rixtel
Tel. 06-54778000. E-mail: info@dorpsplatform.nl 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
WIJKTEAM ZORG & WELZIJN: Heindertweg 87 , tel.0492-469700. Bereikbaar tel. ma,di,
wo,do van 9.00 tot 12.00 uur. Inloopspreekuur di, do van 9.00 tot 12.00 uur
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
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Parochie O.L. Vrouw Presentatie
Week van zondag 1 februari t/m vrijdag 6 februari
Zondag 1 februari – 4e Zondag door het jaar
09.30 uur Kerk – Eucharistieviering met samenzang
Leen van Oort – Huibers			
(par.)
Martin van den Boogaard			
(par.)
Mien Verhoeven				(1e sterfdag)
Hanneke van Berlo
Mina van den Bogaard – de Korte
Martien van der Linden
Sien Nooijen					(fund.)
Overleden begunstigers van het O. L. Vrouwe Gilde
Overleden familie Verbakel – van de Zanden
Tot welzijn van de parochie
Woensdag 4 februari
19.00 uur Kapel – Rozenkransgebed
		

Week van zondag 8 februari t/m vrijdag 13 februari
Zondag 8 februari – 5e Zondag door het jaar.
09.30 uur Kerk – Eucharistieviering m.m.v. de Cantorij
Ton Verbakel					(par.)
Wim Strik
Henk van den Berkmortel				
(verj./ par.)
Overleden ouders Vereijken – Verhagen		
(j. get.)
Overleden ouders Jan en Truus van Dijk – de Vries (verj. moeder)
Ben Sibon 						(KBO)
Woensdag 11 februari
19.00 uur Kapel – Rozenkransgebed
Overleden
Maria de Kleijne – van Vijfeijken uit Mariëngaarde. Zij was 86 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 de Mariakapel van Aarle-Rixtel zal zijn op 8 maart.
Voor de doop van uw kindje kunt u zich tot een week voor het doopgesprek van 9
februari
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Parochie O.L. Vrouw Presentatie
opgeven tijdens de spreekuren van de pastorie in Beek en Donk: tel. 0492-461216 of
mailen naar mbeniers@eustachiusparochie.nl
Het doopvoorbereidingsgesprek is om 20.00 uur in de pastorie, Heindertweg 1 in
Aarle-Rixtel. Beide ouders worden verwacht daar aanwezig te zijn.

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

Obresa zet u op
voorsprong!
Obresa is een moderne dienstverlener voor
administratie, belastingadvies en Interim controlling.

Ondernemen
is topsport!

Administratie voor een vaste prijs per maand!
U weet precies waar u aan toe bent. U krijgt bij ons
een begrijpelijk, betrouwbaar en gedegen advies.
Onze aanpak is geschikt voor iedere onderneming
ongeacht uw branche of (online) boekhoudsysteem.
Ervaar Obresa en werk echt samen met een van onze
adviseurs.
Obresa heeft zowel regionaal als landelijk een uitstekend
netwerk en werkt samen met zorgvuldig geselecteerde
partijen.
Neem direct contact op voor een vrijblijvende afspraak!

Obresa Administratie & Advies | Molenstraat 17 | 5735 BJ Aarle-Rixtel | www.obresa.nl
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Aannemingsbedrijf - Machineverhuur
Sloop & Grondwerken
Handelsonderneming & Recycling
Groene woudseweg 2
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Beek en Donk

-

Tel. 0492 - 46 59 42

Bericht van:

Gemeenschapsblad Aarle-Rixtel
Beste patiënt(e),

In 1928 vestigde zich dokter Dijkman als
eerste huisarts in Aarle-Rixtel aan de
Lieshoutseweg.
Nu 87 jaar later gaat de huisartsenpraktijk
dit pand verlaten en verhuizen we naar de
kapel van het voormalige klooster Mariëngaarde aan de Bosscheweg. Deze kapel
is verbouwd tot een medisch centrum
waarin zich o.a. ook de apotheek vestigt.
De verhuizing vindt plaats op vrijdag 30
januari 2015.
De huisartsenpraktijk zal die dag alleen
bereikbaar zijn via het spoednummer:
0492-381245 voor SPOEDEISENDE
zorg.
Na 11uur is Dr Hentenaar in Lieshout bereikbaar voor spoedeisende zorg via telnr
0499-422828.
Het nieuwe adres vanaf 2 februari 2015
is:
Medisch Centrum de Kapel
Huisartsenpraktijk Aarle-Rixtel
Bosscheweg 20E (1e verdieping)
5735GV Aarle-Rixtel
Telefoon: 0492-381253
Spoed: 0492-381245
De verhuizing van de apotheek:
Deze zal eveneens plaatsvinden in het
weekend van 31 januari/1 februari. De
apotheek sluit zijn deuren op de oude locatie op vrijdag 30 januari om 18.00 uur
en gaat op maandag 2 februari om 8.15
uur open op de nieuwe locatie.
Deze nieuwe locatie is op de
Bosscheweg 20B (begane grond),
5735 GV Aarle-Rixtel.
Voor avond-, nacht- en weekendzorg kun
u terecht bij:
Centrale
Huisartsenpost
Helmond,
Spoedpost Elkerliek ziekenhuis
Telefoon: 0900 8861
Tot ziens in ons nieuwe pand!
Medewerkers Huisartsenpraktijk
Aarle-Rixtel

Parochieel Dameskoor.
Tijdens de jaarvergadering van het Parochieel Dameskoor is Mevrouw Dina van
den Boogaard-Verschuuren benoemd tot
erelid van het koor.
Zij was 30 jaar aktief in het bestuur
waarvan 25 jaar voorzitter en is het enige
lid vanaf de oprichting in 1962.
Voor de vele verdiensten voor het koor
werd haar een oorkonde en bos bloemen
overhandigd.

Tante Pollewop presenteert:
Tapasrestaurant
Tia Tapas in Aarle Rixtel
Eeterij Tante Pollewop in Aarle Rixtel gaat
met de tijd mee en haakt in op de laatste
ontwikkelingen in de horeca.
Tapas tafelen is helemaal hip en van deze
tijd!
Naast de vertrouwde a la carte kaart
kunnen de gasten nu ook genieten van de
authentieke keuken van Tia Tapas.
Een uitgebreide Tapaskaart, met daarop
een ruime keus aan heerlijke gerechten.
Zelfs het prijskaartje is van deze tijd:
een avondje Tapas tafelen voor maar
€ 19,95 per persoon. Speciaal voor Tia
Tapas is het restaurant in een nieuw jasje
gestoken, proef de sfeer van Spanje. Ouderwets gezellig en lekker tafelen in het
sfeervolste restaurant van de regio.
Nieuwsgierig geworden ?
Breng dan een bezoekje aan
Tia Tapas ,dorpsstraat 25 van Aarle Rixtel.
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degroofuitvaar tverzorging.nl

De uitvaart in vertrouwde handen
Ook wanneer u elders verzekerd bent
Inloopuurtje
voor al uw vragen:
Donderdag 14:30-15:30 uur
in Deurne & Beek en Donk
Oranjelaan 54 ............... Beek en Donk
Derpsestraat 1d ................................ Deurne
Gasthuisstraat 53 .................... Helmond
T 0492 319533 of 0493 320027

www.autoschadeverbakel.nl
10
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Krystl, Normaal, Edwin Evers, Claudia
de Breij, Waylon, Fréderique Spigt en de
3J’s.
Als McChicks speelden zij als support act
bij Marco Borsato en Normaal. In 2013
arrangeerden zij werk van Veldhuis &
Kemper voor hun jubileumprogramma
‘Onder De Douche’ en toerden zij met de
heren door het land.
In het kader van Wim Beeren Jazz Society’s brede programmering een must voor
een breed publiek!
Aanvang 20.30 uur, entree € 8,www.wimbeerenjazzsociety.nl
www.mcchicks.nl

McChicks bij Wim Beeren Jazz
Society op 28 januari
Tijdens de komende 2 concerten bij Wim
Beeren Jazz Society in Aarle-Rixtel is er
ruim baan voor vrouwelijk talent. Dat begint op woensdag 28 januari met een optreden van het trio McChicks in zaal Van
Bracht aan de Kerkstraat.
Het debuutalbum van McChicks was in
2009 één van de meest opmerkelijke
releases van vaderlandse bodem en
maakte grote indruk op de Nederlandse
muziekwereld, met lovende kritieken in
de pers.
Het trio wordt gevormd door Tessa Boomkamp (drums/zang), Astrid Akse (gitaar/
zang) en Phaedra Kwant (bas/zang).
Deze drie doorgewinterde, conservatoriumgeschoolde vrouwen worden geroemd
om hun verbluffend vocale vakwerk en
eigen sound. De stijl van McChicks is
een mengeling van pop, rock, Westcoast,
jazz en country met sterke close-harmonies. Van aaibaar en gevoelig tot stevig
en funky.
Hun individuele talenten als uitmuntende instrumentalisten, vocalisten en
componisten bleven niet onopgemerkt.
Zo werkten zij als sessiemuzikanten in
de pop-, jazz-, en theaterwereld met artiesten als Marco Borsato, Lois Lane,

LIEDERENTAFEL
“’T ZONNETJE” IN ZONNETIJ
AARLE-RIXTEL.
Ook in het nieuwe jaar gaan wij weer door
met de liederentafel. Donderdagavond 29
januari 2015 staat al weer de volgende
liederentafel voor de deur. De samen met
ViERBINDEN georganiseerde liederentafel wordt gehouden in de ontmoetingsruimte van “ ZONNETIJ “ aan de Heindertweg 87, Aarle-Rixtel.
Samen gaan we zingen onder begeleiding van “ Sun Shine”,het eigen orkest, uit
liederenbundels die voor u aanwezig zijn.
De avond begint om 19.30 uur en iedereen is van harte welkom.
De zaal is open vanaf 19.00 uur en de
toegang is gratis.
We gaan er deze avond weer een gezellige avond van maken.
Voor meer informatie bel 0492-534726 of
via e-mail: frans.raaijmakers@upcmail.nl

email redactie@gemeenschapsblad.nl
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www.henryengels.nl
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Tel: 0492381038
Lieshoutseweg 31
Aarle -Rixtel

Bericht van:
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5735JB.

Herhalingscursussen Beek en Donk: Ontmoetingscentrum, Otbasale reanimatie en AED terweg 29, 5741BC.
Binnenkort zullen er weer herhalingscursussen basale reanimatie en AED gegeven worden.
Hieronder ziet u een schema met de
tijden en plaatsen van de cursussen.
U kunt zich via de mail
(sandrajanssen@upcmail.nl)
opgeven
voor de cursus van uw keuze. Graag
meerdere voorkeuren opgeven, voor het
geval een avond vol zit.
Neem aub uw diploma mee ivm het bijtekenen.
De kosten voor de cursus zijn hetzelfde
gebleven: €13,00 voor een herhalingscursus. Indien u deel uitmaakt van AED
alert Laarbeek, kunt u een gedeelte van
dit bedrag (€5,00) terug krijgen van St.
AED Alert Laarbeek.

Lieshout: Dorpshuis, Grotenhof 2, 5737
ZH
Mocht u nog vragen hebben, mail gerust.
Secretariaat: Sandra Janssen, Laag Strijp
9, 5735 KM Aarle-Rixtel
0492-512827 / 06-12842977
sandrajanssen@upcmail.nl

Thema dorpsfeesten 2015
bekend!

Afgelopen woensdagavond stond de
eerste ploegleidersvergadering voor de
Aarle-Rixtel
volwassenen gepland.
28 jan 18.30 – 20.00 uur Zaal 3
De opkomst was weer groter dan vorig
28 jan 20.15 – 21.45 uur Zaal 3
jaar, een trend die er al vanaf 2012 in zit.
10 febr 18.30 – 20.00 uur Zaal 1
Dit jaar zijn er 3 nieuwe groepen die zich
10 febr 20.15 – 21.45 uur Zaal 1
aangemeld hebben!
Tijdens deze avond wordt traditiegetrouw
Beek en Donk
het thema bekend gemaakt. Dit jaar is het
29 jan 18.30 – 20.00 uur
thema: Alle remmen los.
29 jan 20.15 – 21.45 uur
Een thema waar de ploegen op eigen
5 febr 18.30 – 20.00 uur
wijzen invulling aan mogen geven door
5 febr 20.15 – 21.45 uur
het bouwen van een joker afgestemd op
12 febr 18.30 – 20.00 uur
dit thema en tijdens de culturele avond
12 febr 20.15 – 21.45 uur
met het optreden.
Mocht je dit jaar ook nog deel willen
Lieshout
nemen stuur dan een mail naar Chantal
27 jan 18.30 – 20.00 uur Ruimte 3
Manders: chantal@dorpsfeesten.info
27 jan 20.15 – 21.45 uur Ruimte 3
De jeugd werkt met hetzelfde thema, de
3 febr 18.30 – 20.00 uur Ruimte 3
eerste informatieavond voor hen volgt al3 febr 20.15 – 21.45 uur Ruimte 3
tijd later.
4 febr 18.30 – 20.00 uur Ruimte 3
Wanneer je dit jaar een nieuwe jeugd4 febr 20.15 – 21.45 uur Ruimte 3
ploeg wilt beginnen neem dan ook contact op met Chantal Manders.
Locaties:
Iedereen veel succes met de voorbereiAarle-Rixtel: Multifunctioneel centrum / dingen, alle remmen kunnen nu los!
sporthal de Dreef, De Duivenakker 76,
13

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
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JouwGGD

Nieuwe website over gezondheid voor jongeren

De bibliotheek viert de
Nationale Voorleesdagen

Vragen over je lichaam, je gevoel of dingen
waarover je niet zo gemakkelijk praat…
Jongeren kunnen vanaf nu terecht op de
website www.JouwGGD.nl. Hier vinden
ze betrouwbare informatie over gezondheid, relaties, lichaam, seks, gevoel, alcohol, roken en drugs. Ook kunnen ze
(anoniem) chatten en mailen met een
jeugdverpleegkundige. JouwGGD.nl is
speciaal voor jongeren tussen de 13 en
23 jaar ontwikkeld door de GGD.
Betrouwbare informatie zoeken en vragen
Jongeren zoeken dagelijks op allerlei manieren naar informatie over onderwerpen
die hen bezighouden. Ze stellen op de
site de meeste vragen over seksualiteit,
eenzaamheid en lichamelijke ontwikkeling: onderwerpen die jongeren vaak gemakkelijker anoniem bespreken dan in
een face-to-face gesprek.
Naast persoonlijk en anoniem chatten en
mailen is ook een openbare reactiemogelijkheid op de website. Hier reageren
jongeren op onderwerpen of stellen openbaar vragen over het betreffende onderwerp.
Lokale onderwerpen
15 GGD’ en in Nederland bieden de website JouwGGD.nl samen aan. Afhankelijk
van waar een jongere de website bezoekt,
ziet hij of zij naast de algemene informatie
ook een lokale pagina met onderwerpen
die specifiek in Zuidoost-Brabant spelen
en regionale hulpverleningsinstanties.
Chattijden
Chatten kan iedere werkdag tussen 15:00
en 17:00 en tussen 19:00 en 21:00. Buiten
deze tijden kunnen jongeren mailen. De
GGD-arts of jeugdverpleegkundige beantwoordt de vraag binnen twee werkdagen.

Tijdens de Nationale Voorleesdagen, van
woensdag 21 tot en met zaterdag 31 januari 2015, staat bij de bibliotheek het
voorlezen aan dreumesen, peuters en
kleuters centraal.
Centraal staat het Prentenboek van het
Jaar 2015: Boer Boris gaat naar zee. In
totaal zijn tien prentenboeken genomineerd.
Gratis jeugdlid worden en een cadeautje
Tijdens de Voorleesdagen krijgen peuters
en kleuters, die zich inschrijven voor het
gratis jeugdlidmaatschap, een als welkomstcadeautje een vingerpoppetje van
Boer Boris.
Inschrijven kan bij elke vestiging of via
www.bibliotheeklagebeemden.nl.
Voordeel met je biebpas
Op vertoon van de bibliotheekpas krijgen
leden korting op vijf prentenboeken uit de
Prentenboek Top Tien. Meer informatie
hierover is te vinden op
www.voordeelmetjebiebpas.nl.
Voorlezen: zo belangrijk!
Tijdens de Nationale Voorleesdagen
richten we onze schijnwerpers nadrukkelijk op plezier en nut van het voorlezen,
maar in feite is het elke dag een feest! Of
je nu voor het slapen gaat een mooi verhaal voorleest in bed of overdag samen
een prentenboek bekijkt, er worden herinneringen voor het leven gemaakt. Daarnaast heeft voorlezen een positief effect
op woordenschat, spelling en tekstbegrip.

email redactie@gemeenschapsblad.nl
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De Meikever

Zullen we een uitzondering maken voor
alle Helmonders die van Aerle heten.
Berry mag van mij voorop. Van harte
welkom, de van Aarles mogen er ook nog
bij. Wel langs het kanaal en graag op de
fiets. Het is hier al druk genoeg met auto’s. Dan kunnen ze zich zelf ervan overtuigen dat de brug dicht is en ook dicht
blijft. Morgen is Wim Daniels stadsdichter
af en kan hij onze taal weer achterna.
Een prachtig boekje trouwens met veel
Aarlese personen en situaties die bij mij
behoorlijk op de lachspieren werkten.
Doe nog maar een boekje Wim. Ruud
van Heugten in Den Bosch heeft een
nieuw kaartspel ontdekt, namelijk ruiten
troef. De fervente kaartspeler weet dat je
in bepaalde kaartspelletjes gewoon moet
bluffen en zo je medespelers kunt beïnvloeden, ofwel wind in de broek jagen. Ik
leerde dat vroeger al van mijn opa met
het spelletje toepen. Hij stookte er altijd
nog een fraaie Schimmelpenninck bij op,
dat maakt het nog wat indrukwekkender.
Ruud probeert dat nu ook hoewel de tegenstanders op dit moment de meeste
azen in het spel hebben. Ik hoorde dat
Ruud zelfs een speciaal aanhangwagentje heeft gekocht(uiteraard van het ruitenbudget, dat dus al weer is geslonken)
waarmee hij zijn speciale doorstartdossier
door de regio gaat vervoeren. Hij laat nog
16
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even fijntjes weten dat hij de Ruit heeft
uitgesteld tot na de Provinciale Staten
verkiezingen in maart, als de Provinciale
Staten het dan tenminste nog willen. Dat
noem ik pas een echt inkoppertje en een
gratis stemadvies. Alleen nog even uitvogelen wie de voorstanders van de ruit
zijn. En dan nog even de rest van Brabant mobiliseren want waarschijnlijk zijn
we in dit hoekje van de provincie niet met
genoeg man. Ik kijk met belangstelling uit
naar de ontwikkelingen. Onze natuurfotografen Michel Verhoeven, Henk Beniers
en uiteraard ook Marcel van de Kerkhof
verwennen ons met de mooiste plaatjes
van de natuur en vogelwereld om ons
heen. De Vlaamse gaai met opgestoken
kuif met de komische tekst “nee gaai”.
De prachtige serie van de blauwborst,
in de kleuren van Ale. Helemaal verrukt
ben ik van de goudvinken die met de ijsvogeltjes tot de kleurrijkste vogeltjes van
Nederland mogen worden gerekend. En
dat vliegt hier allemaal rond in de bosjes
langs het kanaal. In mijn tuin is het momenteel een drukte van jewelste. Als
je maar goed voert. Wel eens een winterkoninkje heel dapper zien schelden
tegen een grote houtduif die midden in de
voerbak zat. Die liet zich echter niet imponeren door de lilliputter. De rust werd vorige week weer wreed verstoord toen de
sperwer plaats nam in de vijgenboom en
meende dat hij zijn toekomstige slachtoffers rustig kon observeren. Nog nooit een
tuin zo vlug vogelvrij gezien. Hij zal dezer
dagen wel weer gebruik maken van zijn
overvaltechniek. Laag, snel en behendig
over de schutting aanvliegen en toeslaan.
Ik kan er mee leven want het is de natuur.
Ik wil hem wel vriendelijk vragen geen
roodborstjes of winterkoningen te vangen
want er zijn nog huismussen genoeg. En
die kunnen over een paar weken weer
volop aan de gang in mijn mussenhotel.
Hij mag van mij ook verhuizen naar Friesland waar de tafel gedekt is. Daar hebben
ze nooit zoveel muizen op de vierkante

Bericht van:
meter gezien. Dus dat gaat daar weer fantastisch worden voor de uilen, torenvalken
en vossen. Alleen de veehouders moeten
het afleggen tegen de muizen. Net bekomen van de ganzenplaag worden ze nu
ondergronds aangevallen en blijft er van
hun malse weilanden weinig over. Vele
muizen maken licht gras, zou een variant
kunnen zijn. Wat moeten we toch een
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hoop problemen oplossen. En onze samenleving schijnt steeds gewelddadiger
te worden. In de buurt van Rotterdam zijn
zelfs twee soorten kogelspinnen waargenomen, die nog niet eerder in Nederland
zijn gesignaleerd. Er stond gelukkig niet
bij dat ze op weg waren naar ons vredelievende Ale.
De meikever

Hoogste punt ontvangen worden, waar we na een kort
schoolgebouw Heindertweg woordje van de verschillende partijen ,

met veel herrie en een speciaal bouwlied
Op woensdag 28 januari zullen voor de de vlaggen omhoog brengen.
eerste keer de echte toekomstige gebruikers van het schoolgebouw-in-aanbouw
aan de Heindertweg in Aarle-Rixtel ont- Klokje
vangen worden.
De spanten zijn inmiddels geplaatst, een Binnenkort een Groepsdiner of Feestje,
deel van het dak ligt er al op. Hoogste tijd Denk ook eens aan Het Veerhuis. Het
dus om het hoogste punt van de bouw te Veerhuis 0492-461889 www.restauranvieren!
thetveerhuis.nl
De vier toekomstige gebruikers – Eenbes
basisschool De Heindert, Openbare ba- Schilderen met acrylverf in Atelier
sisschool De Driehoek, Fides kinderop- Overhorst.
vang en Spring kinderopvang – en aan- De lessen voor volwassenen vinden
nemersbedrijf Kuipers Bouw Heteren en plaats op donderdagavond en worden om
de gemeente Laarbeek hijsen samen de 14 dagen gegeven. Je kunt gebruik
de vlaggen in top. Om 11.00 uur ’s och- maken van een gratis proefles. Tel. 0492tends zullen alle kinderen op het bouw- 525451. Zie informatie
terrein van de brede school Aarle-Rixtel www.atelier-overhorst.nl
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plicht. Deze kaarten kosten
€10,00 , maar daarvoor krijg
je 5 consumptiebonnen.
Deze kaarten zijn te koop
bij cafe de Vrienden, grand
cafe stout of via de stichting
organisatie carnaval Ganzegat bij Edelsmid Johan
van Bakel.

Ziekenbezoek.

Op vrijdag voor carnaval zal
prins Cellus d’n Uurste met
een klein gevolg weer een
bezoek
gaan brengen aan de zieken
Carnaval 2015
van ganzegat, thuis of in het ziekenhuis of
verpleeghuis. Kent u iemand die een bezoek op prijs stelt, meldt dit dan aan via
secretariaat@ganzegat.nl of stuur een
Ganzekwekavonden. briefje naar Postbus 24 5735ZG te AarOp 7 februari vindt de 2e Ganzekwe- le-Rixtel. Er dient bij een bezoek altijd een
kavonden weer plaats. Een avond die familielid aanwezig te zijn.
weer garant staan voor muzikaliteit en Carnavalsmaandag en dinsdag
de nodige dosis humor. De zaalcom- Op carnavalsmaandag gaan we gezellig
missie is er dit jaar weer in geslaagd dweilen met een aantal dweilorkesten uit
om een prachtig programma samen te Ganzegat en uit de regio. De kleur Mastellen. Naast de vertrouwde Ganze- genta zal deze Magentamaandag nagatse groepen De Velt Op, Gans Anders tuurlijk tot uiting komen. ’s Avonds is er
en een nieuwe Ganzegatse groep onder een gezellige Duitse avond met de Partyde naam de Biermannen treden ook regi- hosen en der Kleino.
onale grootheden op als Brabants kam- Carnavalsdinsdag staat overdag in het
pioen Andy Marcelissen, Boy Jansen, teken van Dolle dinsdag.
Rob van Elst en Jeroens Clan voor u op. Vanaf 11.11 uur is er een gevarieerd proDit mag u natuurlijk niet missen. Zie voor gramma met humor, flauwekul, een lohet programma ook onze website www. terij, de veiling van het carnavalsschilderij
ganzegat.nl
en lekker eten.
Eventueel overgebleven kaarten zijn ver- Er is onder andere een optreden van Rob
krijgbaar bij snoeperij Jantje en edelsmid Schepers uit Sterksel.
Johan van Bakel of bij de ingang van de zaal. Kaarten zijn verkrijgbaar bij de ingang
De kaarten kosten €12,50 per stuk. Weer van de zaal.
er snel bij, want OP°OP.

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 carnavalsmuziek uit de jaren tachtig.
Voor de ze avond zijn entreekaarten ver-

Optocht,
straat en gevelversiering.

U kunt zich aanmelden voor de optocht via onze site www.ganzegat.nl
U vindt daar het inschrijfformulier en het
reglement.
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voorlezen de tijd om een tijdschrift te
Rectificatie Carnavalsmis. het
lezen of boeken uit te zoeken.

In tegenstelling tot eerder berichten begint de carnavalsmis op carnavalszondag Waarom voorlezen?
Voorlezen is leuk, spannend en goed
niet om 10.00 uur maar om 09.30 uur.
voor de (taal)ontwikkeling van kinderen.
Door voor te lezen leren kinderen nieuwe
woorden kennen en ontdekken hoe
Laarbeeks zinnen worden opgebouwd. Daarnaast
Liedjesfestival helpt voorlezen bij het leren luisteren en
concentreren. Bovendien stimuleert voorOok dit jaar wordt door Omroep Kontakt lezen de fantasie. Maar bovenal is voorhet Laarbeeks Liedjesfestival gehouden. lezen gezellig en plezierig en iets waar
Op zondag 8 februari gaan groepen met kinderen en ouders samen van kunnen
elkaar de strijd aan in het Buurthuis in genieten!
Mariahout. De reden dat we voor deze Wanneer
locatie gekozen hebben is dat we niet De eerstvolgende keer wordt er voorgeterecht konden in Het Anker in Beek en lezen op woensdag 4 februari van 13.30
Donk. De feestnummers worden beoor- tot 14.00 uur.
deeld door een deskundige jury. De belangstelling voor deelname is erg groot,
er hebben zich zeventien groepen aan- Klokje
gemeld. De middag begint om 14.00 uur. Jong – LEREN
De liedjes zijn elk uur op Radio Kontakt Wil je je studieresultaten verbeteren?
te horen. Kaartjes voor deze middag Leer hoe je een beter rendement haalt uit
zijn verkrijgbaar bij Bloom in Aarle-Rixtel, je studeertijd. Louise de Jong, LieshoutJumbo in Mariahout, Top 1 Toys in Lies- seweg 83, A-R, 0492 382668.
hout, Eethuis De Donck in Beek en Donk www.jong-leren.com
en Omroep Kontakt in Beek en Donk.
Louise@jong-leren.com
In verband met te weinig aanmeldingen
gaat het Liedjesfestival voor de jeugd op Taxatierapport:
zaterdag 7 februari dit jaar niet door.
U wilt een taxatierapport van uw woning
en daar echt niet te veel voor betalen?
Bel Gerard Roefs Taxaties tel: 383566,
ook buiten kantoortijden.

Voorlezen in HET VEERHUISJES MENU, ZOVEEL
bibliotheek Beek en Donk GANGETJES NUTTIGEN ALS U WENST,
Op woensdagmiddag 4 februari wordt
er weer voorgelezen in de bibliotheek in
Beek en Donk. Het voorlezen begint om
13.30 uur.
Voor wie?
Het voorlezen is bedoeld voor kinderen
tot 8 jaar. Na het lezen nemen we de
tijd voor een spelactiviteit, zoals zingen
of kleuren. Kom samen met uw (klein)
kind naar de bibliotheek en neem tijdens

WOE en DON € 23.50 VRIJ t/m ZON
€ 26.50. Het Veerhuis 0492-461889 –
www.restauranthetveerhuis.nl
3 GANGEN KEUZE MAANDMENU
€ 20.50. Het Veerhuis 0492-461889 –
www.restauranthetveerhuis.nl
4 GANGEN KEUZE MAANDMENU
€ 22.50. Het Veerhuis 0492-461889 –
www.restauranthetveerhuis.nl
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Mager resultaat
schutters HBS de Eendracht
op nederlaagtoernooi in Bakel.

Donderdag 15 januari j.l. heeft HBS de
Eendracht deelgenomen aan het Willem
de Vries nederlaagtoernooi bij Handboogvereniging Neerlandia in Bakel. Het was
de 1e wedstrijd van dit jaar en diverse
schutters hadden nog moeite om hun normale niveau te halen.
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 bepalend voor het verenigingsresultaat. Het
hoogste zestal van HBS de Eendracht
schoot 1177punten bijeen. Opgegeven
was 1231 punten, dus een resultaat van –
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54. Het 6 tal van HBV Neerlandia haalde
een resultaat van -38. Verschil was dus
16 punten in het voordeel van Neerlandia.
Hoogste schutter van de Eendracht werd
Frank Schepers met 222 punten.
Resultaat van de andere schutters van de
Eendracht:
2 Jan v. Rooij 		
210
3. Toon v. Hoof 			
206
4. Arno Donkers			
184
5. Jo Maas
		
178
6. Geert v. Ganzenwinkel
176
7. Gerrie v. Hoof
		
110 (TR)
8. Harrie Moors
		
89 (TR)
9. Wim v. Mol			
86
10 Luc v. Stam			
81 (TR)
Op donderdag 29 januari a.s. wordt de 1e
wedstrijd van het 52e van Ganzenwinkeltoernooi verschoten. HBV Ontspanning
uit St Oedenrode is dan de tegenstander
op de doel aan de Lijsterstraat 25. Aanvang 20.00 uur.
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Het is en blijft een
kwestie van gunnen...
www.BBig-Design.com

Leverancier alle
ziektekosten verzekeraars

Pierre v.d. Vorst Optiek

Dorpsstraat 40D, Stiphout | Tel.: (0492) 38 60 78 | ’s maandags gesloten
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SMAKELIJK OP GEWICHT

gewichtscoaching en voedingsadvies op maat

Nooit meer lijnen, geen afslankpillen, geen voedingssupplementen,
geen maaltijdvervangers en ook niet de nieuwste afslankhype. Wel
verantwoord en gezond op gewicht komen en blijven!
Particuliere begeleiding-Groepscursus-Workshops

Informatie: www.smakelijkopgewicht.nl of 06 -17365752
Vergoeding door zorgverzekeraar mogelijk, BGN-erkend.

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

Voor tegels en sanitair
bezoek showroom
of kijk op onze website:
www.vanrooydasmooi.nl
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Openingstijden showroom
wo-do-vrij :13.30-18.00 uur
za: 09.00-16.00 uur
Of volgens afspraak
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De vierde kaartavond werd bij de jokeraars gewonnen door Serva Migchels en
bij de rikkers door Karel Biemans.
Afd.publ.

De laatste weken zijn er velen die de
mountainbike in de schuur hebben laten
staan, de wandelschoenen aan hebben
getrokken of naar de sportschool zijn gegaan. Maar als de weergoden ons gunstig gezind zijn hebben we nog enkele
activiteiten op ons programma staan.
Allereerst de finale van het crossen op
zondag 1 februari met start om 10.30 uur
op het parkoers nabij d’n Duvelsberg. De
prijsuitreiking zal omstreeks 12.15 uur
plaatsvinden bij Stout. Daarna rijden we
op zondag 8 februari nog een veldtoertocht
in groeps- en clubverband om
10.00 uur, vertrek vanaf het kerkplein. En
dan beginnen we weer uit te kijken naar
het wegseizoen 2015, maar daarover volgende keer meer.
De 3e cross werd gewonnen door Henk
Mertens voor Ad Dekkers, Jean Pierre
Vreugde, Tjerk Bijlsma en Jef van Dijk.
In de algemene klassementen gaat Henk
aan de leiding in categorie 1, Bart Verhoeven in groep twee en Marijn Minten in
de 3e groep.

Over de Laarbeekse politiek,
heb ik het dit keer niet,
de pers mat het breed uit,
iets teveel naar mijn idee,
maar ja zo gaat dat nu eenmaal,
hebben ze een prooi,
dan plukken ze die helemaal kaal.
Mijn kleinzoon Bart,
zegt al vele jaren ik word cartoonist,
wellicht zal ie zich nog bedenken
na al die trubbels,
die er in Frankrijk zin gewist.
Ja d’r loopt raar gespuis rond,
op onze aardkloot.
Gelukkig is het nog rustig,
in Aarle en omliggende contreien,
de plaatselijke politiek,
zal er ook dit keer,
echt wel weer een mouw aan breien.
RD

27

28

29

50 jaar geleden

12 januari Dit voorjaar tennissen in
Aarle-Rixtel
De Aarle-Rixtelse tennisclub in oprichting
is al zover met haar plannen dat in het
voorjaar twee velden in gebruik genomen
kunnen worden. Om nog meer belangstelling voor de club te wekken, belegt
zij woensdag 13 januari om acht uur een
vergadering bij van de Boezem. Een van
de belangrijkste punten die aan de orde
komen , is de hoogte van de contributie.
Daar zijn nogal wat wijd verbreide misverstanden over. De wekelijkse bijdrage, dit
ter geruststelling van ongetwijfeld velen,
zal zeker niet hoger zijn dan f 0,75, waarschijnlijk zelfs nog lager, als de leden
zelf het kleedlokaal bouwen. Er hebben
zich al 40 leden opgegeven, hoe meer er
echter bij horen, hoe lager de contributie
wordt. Men kan zich opgeven bij de leden
van het actie comité: A. van de Ven, Kerkstraat 59a; P. Wijnker, Bosscheweg 7 en
M. van Zutphen, Kouwenberg 3. Ieder die
belangstelling heeft voor de tennissport is
welkom op de vergadering van woensdag.
12 januari Verkeersongeval
Op de Helmondseweg te Aarle-Rixtel, ter
hoogte van de villa van de heer De Wit,
is maandag rond half zes een verkeersongeluk gebeurd, waarbij de bromfietser
van M. van S. uit Aarle-Rixtel een ernstige hoofdwond opliep. Vrachtwagen bestuurder van G. uit Aarle-Rixtel reed op de
Helmondseweg richting Aarle-Rixtel, terwijl hij van S. passeerde, kwam deze ten
val en liep daarbij een ernstige hoofdwond
op, hetgeen overbrenging naar het ziekenhuis te Helmond noodzakelijk maakte.
Volgens getuigen zou de vrachtwagen bestuurder de bromfietser gesneden hebben
tijdens het passeren.
21 januari Ledenvergadering KABO
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In café van den Elzen te Aarle-Rixtel
hield de Aarlese afdeling van de KABO
woensdag avond, onder voorzitterschap
van de heer P. Alberts van der Linden
een tussentijdse vergadering, omdat
van verschillende kanten de opmerking
was gekomen, dat de KABO te weinig
ondernam. De grote vergadering zal gehouden worden op 21 maart, dan zal als
spreker optreden, hoofdbestuurder van
den Berg. Bij de bestuursverkiezingen
werden de aftredende leden P. Alberts van
der Linden, voorzitter en penningmeester
P. Beekmans herkozen. Besloten werd
op dinsdag 9 februari een feestavond te
geven, waarbij dan de echtgenoten en
verloofden der leden worden uitgenodigd.
22 januari Bond van Bejaarden
De leden van de Bond van Bejaarden
worden verzocht zaterdag ( morgen) om
half tien de uitvaartdienst en begrafenis
bij te wonen van hun overleden medelid
A. van Zundert.
24 januari Snertbal
Ganzengat staat vandaag, zaterdag,
weer in het teken van het komende carnaval, want vanavond om precies zeven
uur wordt in de grote ontspanningszaal
van het patronaat een snertbal georganiseerd, waarbij de dansmuziek zal worden
verzorgd worden door niemand minder
dan het orkest van Tonny Gramser en de
hofkapel. Dat de Raad van Elf zelf ten tonele zal verschijnen om de stemming te
verhogen, spreekt vanzelf.
24 januari Jonge Boerenstand
Op de vergadering van de Jonge Boerenstand van donderdagavond nam de voorzitter G. van Asten afscheid. Het bestuur
heeft als nieuwe voorzitter gekozen de
heer T. Beijers, Beekseweg 3. Als secretaris-penningmeester werd benoemd de
heer J. Nooijen, Opstal 6.
HELMONDS DAGBLAD januari 1965
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