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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:		
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

Verschijningsdata: 16-3 / 30-3 / 13-4 / 4-5 / 18-5 / 1-6 / 15-6 / 29-6 / 13-7 / 31-8
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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
WOCOM: 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.
VERLOSKUNDIGENPRAKTIJK NATAL Gemert-Bakel en Aarle-Rixtel Kouwenberg 13
Afspr. ma t/m vr van 9:00 u tot 12:00 u 0492-367703					
Dienstdoende verloskundige: 0492-367703
FYSIO&ZO AARLE-RIXTEL Kouwenberg 13, www.fysioenzoaarlerixtel.nl tel. 381288 		
Fysiotherapie-Manueeltherapie-Bekkenfysiotherapie-Sportfysiotherapie-Medical Taping
Flow Laarbeek pychosociale hulpverlening 06-44051822				
Dragon TCM acupunctuur/tuina-massage 06-40927813					
Klassieke Homeopathie Kathrin Sprenger 06-13518709
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 8 maart t/m vrijdag 13 maart
Voorganger Pastor Hasselman		
Zondag 8 maart – 3e Zondag van de Vasten
09.30 uur Kerk – Eucharistieviering – Cantorij
Wim Strik
Overleden ouders Steenbekkers en Jan
Maria de Kleijne – van Vijfeijken		
(Hakendover)
Piet van de Pas				
(verj.)
Maria van Roij				(sterfdag)
Overleden ouders van Rixtel - Aardening en kleindochter Kelly van Rixtel
Marij van Rixtel-van Stiphout en zoon Wilbert
Overleden familie van Doren – van de Broek
Christien van der Asdonk-Kuijpers		
(par.)
Familie Loomans - Noijen
Tot welzijn van de parochie
11.00 uur Kapel - Doopviering
Martje Wouters
11.45 uur Kapel - Doopviering
Suze Janssen, Clovishof 6 Aarle-Rixtel.
Woensdag 11 maart
19.00 uur Kapel - Rozenkransgebed

Week van zondag 15 maart t/m vrijdag 20 maart

		
Zondag 15 maart - 4e Zondag van de Vasten (“Laetare”).
Voorganger Pater Wester
09.30 uur Kerk – Eucharistieviering – Kerkkoor O.L.V. Presentatie
Ton Verbakel					(verj.)
Overleden ouders de Korte – Verhaar
Bernard van den Elsen
Ben Sibon					(par.)
Martien van der Linden
Marinus en Toos van Stiphout en kleinzoon Mart
Tot welzijn van de parochie
Woensdag 18 maart
19.00 uur Kapel - Rozenkransgebed
Overleden
Jo van den Bogaard - van den Elsen, Molenstraat 72 c, 87 jaar.
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Parochie O.L. Vrouw Presentatie
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 10 mei.
Voor de doop van uw kindje kunt u zich tot een week voor het doopgesprek van
20 april opgeven tijdens de spreekuren van de pastorie in Beek en Donk: tel. 0492461216 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

Dankbetuiging
Het doet ons goed zoveel warme reacties te hebben ontvangen
na het overlijden van mijn dierbare man, onze zorgzame vader,
schoonvader en lieve opa

				Jan Hornes
Wij danken u hiervoor hartelijk
Jeanne Hornes en familie
7

Aannemingsbedrijf - Machineverhuur
Sloop & Grondwerken
Handelsonderneming & Recycling
Groene woudseweg 2
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Beek en Donk

-

Tel. 0492 - 46 59 42
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en 31 maart, het vastenzakje wordt meegeleverd met het gemeenschapsblad van
16 maart.
Kijk op de site: www.vriendenvanghana.nl
voor meer informatie.
M.O.V. Aarle-Rixtel.
Voor informatie kun U terecht bij: Elly
Wijnen of Ton Schepens

Vasten actie 2015.

BoekStart
actie voor ouders

Zoals we in het laatste gemeenschapsblad reeds vermeld hebben zouden we
nadere informatie geven over ons project
voor de komende vastenactie.
Het betreft het bouwen van een toiletgebouw in een van de kleine dorpen in
het noorden van Ghana. De naam van
de plaats is Puffien-Baagagn. Het is een
dorpje van 800 inwoners en is een onderdeel van een groter dorp van totaal 2000
inwoners.
Dit is de geboorteplaats van Dr. Moh, die
onder andere het afgelopen jaar hier is
geweest.
In het volgende gemeenschapsblad meer
informatie.
De opbrengst van de vastenactie van
vorig jaar was bestemd voor de aankoop
van een noodzakelijk bus voor het ziekenhuis in Duayaw Nkwanta met wie we
reeds jaren contact onderhouden. Dank
zij de medewerking van onder andere de
Zr. Urselinnen en de Stg. Samen Verder
hebben we deze bus van bijna € 22.000,-in een jaar bij elkaar kunnen brengen en
de bus verscheept naar Ghana. Daar is
de bus inmiddels aangekomen en men is
ontzettend blij en dankbaar. Een foto van
de bus is bijgevoegd.
De vastenactie collecte is op 28 maart, 30

Koffertje
Ouders van pasgeboren baby’s kunnen
in de bibliotheek een BoekStart koffertje
ophalen met de waardebon die zij van
de gemeente of het consultatiebureau
ontvangen. In het koffertje zit een boekje
en een CD-boekje met liedjes en versjes.
Daarnaast krijgt het kind een gratis lidmaatschap van de bibliotheek.
Probeer zelf ook de bibliotheek!
Speciaal voor ouders van een baby heeft
Bibliotheek De Lage Beemden een actie
gekoppeld aan het BoekStart koffertje.
Het aangehechte kofferlabel kan in de bibliotheek worden ingeruild voor een gratis
proefabonnement. Dit abonnement is drie
maanden geldig. Een prima manier om
de bibliotheek te ontdekken!

Een goede gezondheid begint met een
hygiënisch toiletgebouw.

Wat is Boekstart?
BoekStart laat ouders ontdekken dat
het lezen van boekjes samen met hun
baby erg leuk en leerzaam is. Baby’s
die al vanaf het prille begin met boeken
in aanraking komen hebben daar hun
hele leven profijt van. Samen een boekje
kijken, plaatjes aanwijzen en benoemen,
versjes leren, verhaaltjes vertellen en er
naar luisteren, versterkt bovendien de
band tussen ouder en kind.
9

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
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Stille Omgang

Peuter- en kleuterviering
De kinderen in het midden

Aarle-Rixtel – In de nacht van 21 op 22
maart 2015 vind in Amsterdam de jaarlijkse bedetocht “Stille Omgang” plaats.
Vanuit Aarle-Rixtel kan men hieraan
deelnemen. De bus vertrekt rond 21.40
uur vanaf R.K. kerk te Aarle-Rixtel. Omstreeks 23.45 uur is de Eucharistieviering
in de Krijtberg en rond 1.30 uur de bedetocht. Om 3.00 uur gaan we weer huisEen viering speciaal voor de kleintjes. waarts. Kosten, inclusief contributie zijn €
14,- per persoon.

Kom jij ook samen met papa en
mama, opa of oma?
Info en opgeven bij; Leo van Berlo, Het
Je broertjes en zusjes zijn natuurlijk ook Laar 10, 0492 461627.
welkom, klein en groot.

Zondag 8 maart
9.00-9.30 uur

Let op: de viering is in de Mariakapel aan
de Bosscheweg,
aansluitend ranja, koffie en thee.

Klokje
Laat de “kostbare herinneringen” van
uw video banden digitaliseren voordat
het te laat is. VHS, VHS-C, HI8 en DV
bandjes op DVD met afbeelding en tekst
op de DVD geprint.
Tegen een redelijke vergoeding. Info: Jacques, tel 0492 - 539280.
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.

Tafelbellenverzameling
in bibliotheek.
Ook de komende zes weken, tot eind
maart zijn de vitrines in de Aarle-Rixtelse
bibliotheek weer gevuld met een verzameling.
Ditmaal met tafelbellen van Jeanne
Franken uit Lieshout.
Haar verzameling opgebouwd vanaf 1980
omvat momenteel ongeveer 600 stuks tafelbellen in grootte variërend van 2 tot 20
cm. Het materiaal is divers en bestaat uit
o.a. uit brons, messing, zilver, glas, porselein en Delfts blauw. Er zijn een aantal
prachtige exemplaren bij bestaande uit
meerdere materialen.
Ook zijn er verschillende bij, vooral in
messing en brons, die gezien het ingegraveerde wapen een relatie hebben met
een stad.
De tafelbellen zijn te bezichtigen tijdens
de openingsuren van de bibliotheek.
Die zijn: dinsdag van 14.30uur tot
20,00uur en op woensdag en vrijdag van
14.30 uur tot 16.30 uur.
11
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draaien.

Hersenstichting Meld u bij ons aan.
De collecte van de Hersenstichting heeft
het mooie bedrag van ruim duizend euro
opgebracht.
Ik wil, namens de stichting, iedereen bedanken voor hun gift.
Vooral de collectanten, die door de kou
moesten: Hartelijk dank!
Hopenlijk kan de Hersenstichting volgend
jaar weer op u rekenen.
Hanny Schooneveld.

Stichting lief verzacht de
armoede en eenzaamheid.
De nieuwe armoede groeit.
Mensen die na relatiebreuk, faillissement,
ziekte etc etc in de financiële problemen
komen te zitten tijdelijk of langdurig,
weten niet waar ze moeten zijn.
Deze mensen komen uit schaamte in een
isolement te zitten en aankloppen voor
hulp lukt niet omdat er een lange procedure aanvast zit.
Of wachttijden.
Dan krijgen ze meestal nog eens te horen
dat het huis verkocht moet worden of andere waardevolle bezittingen.
Dit is een doelgroep die wij helpen.
We zijn begonnen met stichting LIEF Helmond e.o maar nu is er een aparte groep
aangemaakt voor Laarbeek.
Een eigen besloten leden pagina op Facebook om leden op de hoogte te houden
van gratis activiteiten en evenementen.
Maar ook lotingen van producten of goederen die wij aangeboden krijgen.
Met regelmaat krijgen wij vers brood
groenten en fruit waar wij onze leden
gratis blij mee maken.
Noodoproepen of juist om wat extra’s te
hebben stichting Lief Laarbeek probeert
u te helpen.
Bent u een minima of bent u een persoon of gezin die elk dubbeltje om moet

Stichtinglief@hotmail.com.
Mensen die dit lezen kunnen ons ook
helpen om op Facebook onze like pagina
te liken of nog liever ons benaderen als u
mee wil denken aan donaties voor deze
mensen.

Word collectant voor het
Reumafonds
Wilt u zich inzetten voor de reumabestrijding en hebt u daarvoor een paar uur per
jaar beschikbaar? Word collectant voor
de collecteweek van het Reumafonds van
maandag 16 t/m zaterdag 21 maart 2015.
Wij zoeken collectanten in het algemeen
maar heel specifiek voor de straten
Kloosterdreef, Pater Eustachiuslaan,
de Biezen, Peeldijk of voor de straten
Schoolstraat, Donkerstraat, Termeerstraat, Haffmansstraat, Den Bongerd
U kunt zich aanmelden bij Nicole van
Hooy, bellen of mailen 462080 of
info@vanhooy.nl.
Het kost u slechts 1 avond per jaar. Het
zou fijn zijn als u deze avond voor het
Reumafonds zou kunnen missen.

OJO speelt in Elkerliek
Op zondag 15 maart a.s. zal het OJO orkest van harmonie De Goede Hoop de
viering in de kapel van het Elkerliek ziekenhuis muzikaal opluisteren. De dienst,
die in het teken staat van de 40-dagentijd
en voorbereiding op Pasen, begint om
10.00 uur en iedereen is hierbij van harte
welkom.
13

Kapsalon Astrid
Dames & heren
Dorpsstraat 21, Aarle rixtel
Tel: 0492 381307
Online afspraak maken op
www.kapsalonastrid.nl

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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De Meikever
Het is maar goed dat ik alles in de gaten
heb want je zou maar als argeloze patiënt op de Lieshoutseweg verzeild raken
en gewoon op nummer 50 binnen gaan.
Grote kans dat je niet behandeld wordt
door mevrouw Engels, want haar man
is er niet en zit al lang ergens anders.
Maar het bord Medisch Centrum hangt
nog gewoon aan de lantaarnpaal langs
de weg. Ik geef toe, het is wat smoezelig,
de rode letters zijn niet zo goed leesbaar
meer, maar het hangt er nog wel. Ik heb
trouwens geen idee wie daar verantwoordelijk voor is want er hangt in Aarle van
alles aan de lantaarnpalen. Ik heb het dan
nog niet eens over al die foto’s, posters
en plakkaten die er het hele jaar lang tegenaan geplakt worden. Weer iemand die
Abraham gaat zien of gaat trouwen. We
geven de gemeente gewoon de schuld.
Misschien dat het bord ondertussen weggehaald is maar het hing er wel en de
dokters zitten al lang in de Kapel. Wat
een toestand. De bibliotheek weg bij de
Aar en die gaat naar de Dreef, helemaal
buiten het centrum. Wat een gesjouw met
de boeken, zo ver weg. En wij moeten
ze dan weer helemaal terug sjouwen
naar ons huis in het centrum. Wie verzint zo iets. En de Heemkamer dan, daar
zeggen ze gewoon de huur van op. De
hele zolder moet leeg en daar zit voor
een paar honderd jaar geschiedenis opgeborgen. In gedachten zie ik Jan Dekkers en zijn metgezellen met de platte
kar volgeladen door het dorp trekken. Op
zoek naar een geschikte ruimte. Het oude
politiebureau aan de Lieshoutseweg is er
niet meer, het Kouwenbergs kerkje is te
klein, Tjieu van Bracht wil er nog niet uit.
De kerk is de halve tijd gevuld maar de
parochie is er nog niet klaar voor. Huize
Angela zou kunnen want een Grand-Café

Gemeenschapsblad Aarle-Rixtel
zien de Vrienden niet zitten. Het oud postkantoor is te klein, de oude apotheek is te
groot, bakker van Brug stopt de komende
honderd jaar nog niet. Maria van Vlerken
is weer terug en die heeft het eeuwige
leven. De werkplaats van Adriaan Vriens
is bewoond. Chalet Lohengrin is te sjiek.
De oude klokkengieterij is al bezet, anders was dat de ideale locatie geweest.
Blijft alleen nog het museumpje van Lucie
Bos over. Ben ik het toch met RD eens. Ik
weet niet wat daar te regelen is. Op zich
een aardig pandje voor een Heemkamer.
Gewoon doen mannen. Misschien mag
het terrasje in de zomer weer open, voor
een lekker bakje koffie, of schop ik nou
tegen het zere been van Stout. Gisteren
was het 1 maart en de lente is in zicht. Het
kriebelgevoel bij de vogels is er al langer
want in de week voor carnaval zag ik in de
Molenstraat de eksters al voor inspectie
bij een oud nest zitten. Ik had ze die week
even in de tuin, tot schrik van de andere
vogels. Ze bemoeien zich overal mee,
kekkeren constant opgewonden naar elkaar en met hun harde snavels testen ze
alles wat los en vast zit. Ze hebben geen
beste reputatie want ze vallen onder de
categorie nestrovers en gauwdieven. De
kleine vogelnestjes zijn niet veilig, zowel
de eitjes als de jongen staan op het menu
van de zwart-witte struikrover. Ze versmaden trouwens een kippenei ook niet.
Soms kammen ze alle heggen systematisch uit op zoek naar nesten van andere
vogels. In de oude volksverhalen wordt
de ekster beschuldigd van het stelen van
alles wat blinkt. Ik heb me laten vertellen
dat er in Italië in vroeger tijden zelfs een
dienstmeisje ter dood werd veroordeeld
voor het stelen van tafelzilver. Haar leven
blijft op het laatste moment gespaard
omdat de zilveren lepeltjes worden teruggevonden in een eksternest. Het is maar
een verhaal. Biologen van een Engelse
universiteit hebben de proef op de som
genomen en blingbling neergelegd op
de vliegroutes van eksters. Ze hadden
15
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er geen enkele belangstelling voor. Een
vooroordeel dus. Ik ben niet echt overtuigd. Eksters zijn volgens mij net zo’n
individuen als mensen. Dat je ook bij de
eksters brave burgers, geboefte en kruimeldieven hebt. Je moet ze toevallig tegenkomen en dan ben je de pineut. Het
zou zo maar kunnen.
De meikever.
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de vraag:
Wat zou de rol van ‘n werkgroep kunnen
zijn met betrekking tot het thema:
Zorg en Welzijn;
Jeugd – en jongerenwerk;
Leefbaarheid en wonen;
En hoe zou zo’n werkgroep dit gaat uitvoeren?
20.30 uur: Plenaire terugkoppeling uit
de werkgroepen.
20.45 uur: Hoe nu verder? Afspraken.
± 21.00 uur: Sluiting.
Wij hopen dat bovenstaande voor u een
reden mag zijn om aan deze avond deel
Uitnodiging bijeenkomst te nemen en wij zullen u graag verwelkomen op deze avond.
Dorpsplatform 23 maart Aanmelding kan tot 16 maart, per email
t.a.v. Jan Dekkers: info@dorpsplatform.nl
Beste inwoners van Aarle-Rixtel,
Daarbij dient u ook uw 1e en 2e voorkeur
Om inwoners van Aarle-Rixtel meer te voor een thema aan te geven.
betrekken bij het reilen en zeilen in het Dorpsplatform Aarle-Rixtel.
dorp heeft het Dorpsplatform eerder ge- www.dorpsplatform.nl
probeerd mensen, die interesse toonden
om mee te denken, te benaderen en hen
op thema’s, die in het dorp aandacht verWat is er gehoest en geproest,
dienen, te laten reageren. Echter, dit heeft
met of zonder griepprik,
niet geleid tot een grotere betrokkenheid
lagen velen dagen in bed
van de inwoners van ons dorp.
en konden zo dus niet genieten,
Toch willen we als Dorpsplatform een
van Carnavals- of vakantiepret.
groter draagvlak creëren en inwoners
Nu kijken we vooruit naar het voorjaar,
meer betrekken bij een aantal zaken die
evenals de vogels in mijn tuin,
in het dorp aandacht verdienen.
ze kwetteren en zingen al volop.
Daarom hebben we het plan opgepakt om
maar ik zag nog geen nestelend paar.
een bijeenkomst te organiseren waarbij
De belastingbrief is al binnen,
we aan de hand van een drietal thema’s
nu nog uitkijken naar reclame,
met elkaar van gedachten willen wisselen
voor de komende verkiezingsstrijd,
hoe we een grotere betrokkenheid gaan
benieuwd wat men schrijft over De Ruit,
realiseren.
is De WEG van de baan
Deze bijeenkomst zal plaatsvinden op
of haalt men toch een foefje uit?
maandag 23 maart om 19.30 uur in de
Op 18 maart bent u aan de bak.
Dreef.
RD
De avond zal er ongeveer als volgt uitzien:
19.30 uur: Welkom en korte toelichting op Klokje
het programma door Jan Dekkers
19.35 uur: Inleiding door Pieter Ver- 4 GANGEN KEUZE MAANDMENU
schuuren, voorzitter Dorpsplatform
€ 22.50. Het Veerhuis 0492-461889 –
19.50 uur: Discussie, in 3 groepen, over www.restauranthetveerhuis.nl
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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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GRATIS
EHBO-WORKSHOP
De EHBO-vereniging in Aarle-Rixtel
geeft op maandag 30 maart een gratis
workshop. Op deze avond krijgt u informatie en praktijksituaties over Eerste
Hulp Bij Ongelukken zoals EHBO bij kinderen, bij volwassenen, bij senioren, bij
de sportclub, op het werk. Het komt op
deze avond allemaal voorbij en u kunt zelf
praktisch oefenen. EHBO Aarle-Rixtel wil
u er graag kennis mee laten maken.
Zoals gezegd is deze avond gratis en het
verplicht u tot niets. Hij wordt gegeven in
De Dreef en duurt van 20.00 tot 22.00 uur.
Aanmelden kan via
ehbo-aarle-rixtel@onsbrabantnet.nl of telefonisch bij :
Ans Corbeij, tel. 0492 - 38 15 96.

CURSUS EHBO BIJ KINDEREN
De EHBO-vereniging in Aarle-Rixtel start
in april met een cursus EHBO BIJ KINDEREN. Iedereen die (jonge) kinderen
heeft of met kinderen werkt weet dat een
ongelukje in een klein hoekje zit. Kinderen
zijn snel, doen onverwachte dingen, je
hebt ze niet altijd in de gaten en dan kan
het gebeuren dat er bij een ongeluk(je)
paniek uitbreekt: wat moet je doen?
Tijdens de cursus EHBO bij Kinderen
wordt in vier avonden in theorie en praktijk geleerd hoe u moet handelen. De
cursus wordt gegeven door een gecertificeerd docente.
De cursus start bij voldoende aanmeldingen op dinsdag 7 april. De andere
avonden zijn op 14, 21 en 28 april, steeds
van 20.00 - 22.30 uur. Mocht 28 april
voor veel mensen een probleem zijn (de
vakantie is dan al begonnen) dan kan in
overleg met de docente gekozen worden

voor een latere datum.
De cursus kost 65 euro. Hierin zijn de
kosten van het lesboek, het lesmateriaal,
het verbandmateriaal en de koffie inbegrepen. Hij wordt gegeven in De Dreef.
Veel zorgverzekeraars vergoeden de EHBO-cursus. Kijk hiervoor uw eigen zorgpolis na.
Aanmelden kan tot 1 april via ehbo-aarle-rixtel@onsbrabantnet.nl of telefonisch
bij Ans Corbeij, tel. 0492 - 38 15 96.

Kleding/Speelgoedbeurs:
Op 9 april organiseert Tienerwerk De
Boemerang uit Beek en Donk weer een
kleding/speelgoedbeurs in het ontmoetingscentrum. Van 19.30 uur tot 21.30 uur
is iedereen van harte welkom in het ontmoetingscentrum in Beek en Donk.
Er is de mogelijkheid om een tafel te
huren op deze beurs voor maar 5 euro.
Ook is er beperkt de mogelijkheid tot het
plaatsen van een kledingrek. Omdat dit
echter wel ten koste van het aantal te
verhuren tafels, zijn wij genoodzaakt 2,50
euro per kledingrek te vragen. U krijgt dan
uiteraard wel de ruimte van een halve
tafel om uw rek te plaatsen. De tafels zijn
1.40 m. lang en 80 cm. breed.
Inschrijvingen om een tafel te reserveren
kunt u doen via
secretaris@boemerangbeekendonk.nl
De entree is 1 euro en de opbrengst komt
volledig ten goede aan de tieners van 10
t/m 15 jaar uit Beek en Donk.
Iedereen is welkom om te komen kijken
en te kopen. Voor ieder wat wils. Van
dames, heren en kinderkleding, boeken,
fietsjes, knuffels tot playstation en babyspullen!!
Voor meer informatie over deze beurs
kunt u contact opnemen met C. Otten via
bovenstaand emailadres.
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Informatieavond : maandag 9 maart 20.00 - 21.30 uur
Kijkochtend: woensdag 11 maart 9.00 - 10.30 uur

De kijkochtend start om 9.00 uur met een spetterend optreden van onze kleuters
voor u en uw kinderen.

Openbare basisschool De Driehoek
Jan van Rixtelstraat 26, 5735 GA Aarle-Rixtel
www.3hoek.nl

Informatieavond : maandag 16 maart 20.00 - 21.30 uur
Inloopochtend : woensdag 18 maart 09.00 - 10.30 uur
Eenbes basisschool De Heindert
Lijsterstraat 27b, 5735 CG Aarle - Rixtel
www.heindert.nl

Informatieavond : dinsdag 17 maart 20.00 - 21.30 uur
Inloopochtend : woensdag 18 maart 10.45 - 12.15 uur
Eenbes basisschool Brukelum
Broekelingstraat 2, 5735 HC Aarle - Rixtel
www.brukelum.nl
Heeft u na het bezoeken van de informatieavonden interesse in
een van onze scholen. Maak dan, liefst vóór 1 mei, een afspraak
met de directeur van de school voor een kennismakingsgesprek.
20
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Runnersclub Lieshout start met ook in een verschillend tempo wandelen.
het wandelen kan het hele jaar door
beginners-groep. Bij
op woensdag gestart worden, er is geen
Ben je toe aan een gezonde start van
het voorjaar? Heb je altijd al je conditie
willen verbeteren en daarbij samen met
anderen sporten? Dan is hardlopen of
wandelen misschien iets voor je.
Hardlopen
Hardloop- en wandelclub Runnersclub
Lieshout (RCL) is al meer dan 25 jaar een
begrip in Laarbeek en omgeving.
Een lopers vereniging, die trainingen verzorgt voor het hardlopen en het sportief
wandelen.
Activiteiten van RCL zijn o.a. het verzorgen van hardlooptrainingen op de
maandag-, dinsdag-, donderdagavond en
zaterdagmorgen en -middag, het organiseren van diverse hardloopwedstrijden,
o.a. de Oranjeloop en de Duvelscross en
het deelnemen aan verschillende hardloopwedstrijden.
Voor het hardlopen betekent dit dat er getraind wordt voor het lopen van verschillende afstanden, van 5 kilometer tot en
met het voorbereiden voor het lopen van
de halve - en hele marathon. Er wordt in
verschillende niveau groepen getraind.
Bij dit alles staat ontspanning en gemoedelijkheid voorop.
Op maandag 2 maart a.s. om 19.30 uur
zal er weer gestart worden met een beginnersgroep. Deze groep is geschikt
voor mensen die niet, of sinds lange tijd
niet meer hebben hard gelopen en graag
hiermee willen beginnen. Er is een speciaal trainingsprogramma opgesteld, afgestemd op de doelgroep. De trainingen
vinden plaats onder goede begeleiding en
natuurlijk is het mogelijk 1 maand gratis
mee te lopen.
Wandelen
Onder begeleiding van ervaren trainers,
wordt er op woensdagavond en op de
zondagmorgen
sportief
gewandeld.
Hierbij zijn diverse groepen gemaakt die

aparte beginnersgroep. Natuurlijk is het
ook hierbij mogelijk 1 maand gratis mee
te wandelen.
Bewegen is erg belangrijk om gezond te
blijven. Trainen in een groep motiveert en
met hardlopen of wandelen ben je altijd
buiten actief.
Dus kom naar de trainingsavond op 2
maart en zorg voor je gezondheid in
gezelschap van anderen. Want samen
sporten is samen plezier hebben. Ook
de eerste weken daarna kun je nog instromen.
Wanneer je aanmeld als lid van RCL krijg
je als welkomstgeschenk een prachtig
loopshirt met opdruk van ons cadeau.
Aanmelden en meer informatie is te verkrijgen bij:
John Pennings: 06-50281483 (hardlopen)
Tiny van Alphen: 0413-209765 (wandelen).
De accommodatie van RCL ligt aan de
Provinciale weg te Lieshout, achter tennispark de Raam. Zie voor verdere informatie onze website:
www.runnersclublieshout.nl

Klokje
Jong – LEREN
Liever thuis huiswerkbegeleiding? Dat
kan, ik kom graag naar je toe. Daarnaast
blijft het mogelijk om in mijn praktijk begeleiding op maat te krijgen zodat studeren
gemakkelijker wordt. Louise de Jong, Lieshoutseweg 83, A-R, 0492 382668.
www.jong-leren.com
Louise@jong-leren.com
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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Tweede ganzekwekavond
7 februari 2015
Het schijnt toch waar te zijn dat de stemming stijgt naarmate het carnavalsfeest
dichterbij komt. Uiteraard zal het geboden programma meewerken aan verhoging van de feestvreugde en dat was
bij de tweede ganzekwekavond duidelijk
het geval. Zoals gebruikelijk een openingsdans van de Ganzegatse dansmarietjes. Daarna werd het zilveren ganze-ei
door prins Cellus d’n Uurste uitgereikt
aan Ellen Keunen en Marlijn Kuijpers
voor hun jarenlange begeleiding van de
dansmarietjes. Hoogtepunt van de avond
was ongetwijfeld de sprookjesverteller
Andy Marcelissen die kans zag om de
zaal een half uur lang te boeien met zijn
sprookje Hans en Mietje en daarmede
onze lachspieren flink op de proef stelde.
Andy is de perfecte woordkunstenaar die
als geen ander weet te spelen met onze
taal en kans ziet om je voortdurend op het
verkeerde been te zetten. Niet voor niets
de winnaar van de zilveren narrenkap. Hij
wist de ton en bijna het gehele podium te
vullen met zijn imposante figuur, kletser
Rob van Elst, uit Wychen. Met zijn maatje
Ahmed gaf hij een goede kijk in het leven
van een straatveger. Hondenpoep is geen
probleem zolang er de hond nog omheen
zit was een van zijn wijsheden. We kijken
altijd uit naar talent van eigen bodem in

Gemeenschapsblad Aarle-Rixtel
de wetenschap dat het dan over Ale gaat
en over dingen die we herkennen en
ons nog meer aanspreken. Gans Anders
is zo’n groep die muzikaliteit en goede
zang combineert met spitsvondigheden
en scherpe teksten. Natuurlijk werd het
motto van prins Cellus d’n Uurste even
vakkundig uitgediept en dat leverde verrassende zaken op voor een veiling voor
de noodlijdende carnavalsstichting. Van
ambtsketting, een Sinterklaaskostuum,
tot een knotwilg en een accordeon van
een anoniem gever. Ook de dagopbrengst van Weltens bazaar hakte er flink
in. Een flitsend optreden van Hans van
Asten en zijn groep. De Biermannen, een
nieuwe groep op de Ganzekwekavonden,
brachten een gevoelig lied over de prins,
zetten prinses Ingrid in de bloemen en
op de troon en sloten af met hun carnavalsschlager “Ik ben even niet goed”. Een
verdienstelijk optreden van Bart Kersten,
Ruud van Kilsdonk en Simon Stultiëns als
muzikaal begeleider. Talent voor de komende jaren. De Bruurs uit Lieshout zijn
oude rotten in het vak en zingen makkelijk een hele avond vol. Ze brachten hun
oude succesnummers “merge witte er
niks mir van”, “de zeuvende himmel” en
hun nieuwe carnavalskraker “ Carnaval in
Brabant”. Zeker goed voor weer een hoge
score op het Laarbeeks liedjesfestival. De
uitsmijters van de avond werden zonder
meer de jongens van Jeroens Clan uit
Best. Weergaloze muzikaliteit, veelzijdigheid, teksten en mimiek. Gevoelige
liedjes over mamma, de trein stopt ook
in Brandevoort en liefde maakt blind net
als pepperspray. Na we want more vanuit
het publiek bleken ze ook een gewone
carnavalskraker op hun repertoire te
hebben want met “mijn schoonmoeder”
ging de zaal helemaal los. Dat de laatste
kletser Boy Jansen om onbekende reden
verstek liet gaan, deed niets meer af aan
een geslaagde avond. Later bleek dat
de goede man, tweede op de Brabantse
23
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kampioenschappen, zich had vergist en 7
februari 2016 in zijn agenda had staan.
We houden hem nog te goed. Als U dit
leest is carnaval 2015 alweer verleden tijd
en zijn we al dichtbij halfvasten.
JWP

Voorlezen in bibliotheek
Beek en Donk
Op woensdagmiddag 4 maart 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
het voorlezen de tijd om een tijdschrift te
lezen of boeken uit te zoeken.
Waarom voorlezen?
Voorlezen is leuk, spannend en goed
voor de (taal)ontwikkeling van kinderen.
Door voor te lezen leren kinderen nieuwe
woorden kennen en ontdekken hoe
zinnen worden opgebouwd. Daarnaast
helpt voorlezen bij het leren luisteren en
concentreren. Bovendien stimuleert voorlezen de fantasie. Maar bovenal is voorlezen gezellig en plezierig en iets waar
kinderen en ouders samen van kunnen
genieten!
Wanneer
De eerstvolgende keer wordt er voorgelezen op woensdag 4 maart van 13.30 tot
14.00 uur.

Zhineng Qigong
Meditatie in beweging
Zhineng Qigong instructeur, Emilie Koolen, start op dinsdagochtend 10
maart a.s. weer een nieuwe cursus Zhineng Qigong.
Zhineng is een Chinese, helende bewegingsleer. Door zhineng te beoefenen gaat de energie in het lichaam beter stromen waardoor men zich
beter gaat voelen en beter gaat functioneren. Zhineng is geschikt voor
mensen van alle leeftijden. Er wordt gewerkt in kleine groepen van maximaal 6 mensen.
De cursus bestaat uit 10 lessen van 1½ uur en wordt gegeven in Aarle-Rixtel, Lieshoutseweg 1
Aanmelden en inlichtingen: Emilie Koolen t: 0492 381977
M: 0651231817 email: e.j.m.koolen@freeler.nl
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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 eerste tochten van het zomerseizoen
2015 zijn gereden en vanaf nu staan er
wekelijks mooie routes op het programma.
Op woensdagmiddag gaan de Futteranen
weer op de pedalen en op zondag kan
men weer kiezen uit verschillende afstanden en snelheden. Op zondag 8
maart heeft men de Siberiëtochten geprogrammeerd, met keuze uit 62 of 90 km. ,
start om 09.00 uur op het kerkplein. Op
15 maart staan de Reekse Heidetochten
op de officiële NTFU kalender, afstanden
90 en 72 km., inschrijven en vertrekken
kan men vanaf grand-café Stout tussen
09.00 en 09.30 uur. De 25-km . groep
fietst, evenals op 8 maart, de kortste route
en start om 09.00 uur, de 30+groep start
om 09.05 en de 28 km. groep om 09.10
uur. Meer informatie is de vinden op www.
aandewielen.nl.
De finale avond van het kaartseizoen
2014-2015 begint op 10 maart om 19.45
uur in de Couwenbergh, direct na afloop
zal de prijsuitreiking plaatsvinden.

Gezocht polyester bootje
Gezocht voor jeugdcentrum een polyester
bootje waar een buitenboordmotor op kan
(geen oud zeilbootje)
Dit zal gebruikt worden om samen met
tieners van andere centrums te beschilderen en daarmee deel te nemen aan
promotie en reclame doeleinden op het
water.
Mede gezien de aankomende watermaand maar ook buiten laarbeek
Voor nadere uitleg graag contact op te
nemen met Ad de Hoon 0683007542
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De Eendracht deelnemer
jubileumtoernooi
van HBV de Vriendschap.
Handboogschutterij de Eendracht heeft
op donderdag 5 februari j.l met 9 schutters deel genomen aan het toernooi van
Handboogvereniging De Vriendschap te
Mierlo. HBV de Vriendschap bestaat dit
jaar 175 jaar en daarom was de opzet
van hun toernooi voor dit jaar enigszins
aangepast. Er moest geschoten worden
op de oude zwart-wit-blazoenen met als
hoogst mogelijke score een 6, “het zogenaamde pepermuntje”. Het maximaal
aantal te behalen punten per schutter
was 150 punten met 25 pijlen.
De scores van schutters van de Eendracht:
1. Frank Schepers
122 punten
2. Erwin Wijnhoven
117
3. Toon v. Hoof 		
115
4. Walter Jansen
105
5. Jan v. Rooij		
100
6. Paul v. Bakel
99
7. Jo Maas		
75
8. Gerrie v. Hoof
67 (TR)
9. Harrie Moors
32 (TR)

Klokje

Binnenkort een Groepsdiner of
Feestje, Denk ook eens aan Het Veerhuis. Het Veerhuis 0492-461889 www.
restauranthetveerhuis.nl
LeJazz:
saxofoon of (contrabas-) basles
klassiek-pop-jazz voor beginners en gevorderden door gerenomeerde docenten
in Aarle-Rixtel.
lejazznow@hotmail.com 06- 49 111 031
zie ook: www.lejazznow.nl
27

28

Bericht van:

Gemeenschapsblad Aarle-Rixtel

’t Was echt
Nie Normaal
Carnaval in Ganzegat zit er weer op en
zeer velen hebben dit jaar carnaval met
ons gevierd.
Op
zaterdag werd de prins afgehaald in de
door de buurt prachtig versierde straat en
gingen we met een tjokvolle bus richting
Mariahout voor de sleuteloverdracht. Vervolgens werd de carnaval in Ganzegat
door opperganzetrekker Ton Engels geopend door vakkundig de kurk uit het
Ganzentrio te trekken. ’s Avonds was het
zoals vanouds vol in de tent bij het traditionele gekostumeerde bal. De prachtigste
creaties liepen deze avond weer door de
tent.
Op zondag begonnen we aan de carnavalsmismet het gelegenheidskoor , een
mis om in ons geheugen te prenten. Het
werd een ouderwetse mis met de nodige
hilariteit, voorafgegaan door Pater Wester.
Daarna trok de optocht door de Ganzegatse straten. Door het vooraf afwijzen
van een aantal wagens en het verwijderen tijdens de optocht van een wagen
werd de optocht wat korter dan andere
jaren, maar daardoor wellicht ook plezieriger om naar te kijken. ’s Middags vond
de prijsuitreiking voor jeugd plaats en ’s
avonds voor de volwassenen. De band
No Exit maakte er een groot feest van.
Maandag was het weer dweildag. De
door CV Eieren knap georganiseerde
happening werd mede door het prachtige
weer een geweldige middag met orkesten
voor het oog en het oor. ’s Avonds wisten
de Partyhosen een geweldige avond neer
te zetten onder de naam “Jetzt geht los”
Deze naam kwam volledig tot zijn recht.
Opnieuw een volle tent was het resultaat.
Dinsdag stond een nieuw item op het programma, namelijk Dolle Dinsdag. Vanaf

11.11 uur was er een afwisselend programma met de nodige hilariteit van o.m.
Rob Scheepers. Ook werd deze middag
een oude traditie weer in ere hersteld, de
veiling van het carnavalsschilderij. Maartje
Cornelissen had een prachtexemplaar
geschilderd en werd uiteindelijk gekocht
door prinses Ingrid. Deze middag verdient het om de toekomst door te groeien.
’s Avonds vond de disco party plaats.
Rond 20.00 uur stond de tent al tjokvol
en werd er volop gebruik gemaakt van de
verlichte dansvloer. Om 23.11 uur werd
er gestart met het afscheid van carnaval
2015. In het cafe voor de tent namen
prins Cellus den Uurste, prinses Ingrid,
jeugdprins Tim, jeugdprinses Lumy en
kleinvorst Florian afscheid van vele Ganzegatters. Zij hebben de carnavalskar op
een fantastische manier getrokken, het
was echt NIE NORMAAL.
Rest ons ons die op wat voor manier dan
ook aan het slagen van carnaval 2015 in
Ganzegat te bedanken voor de bijdrage
in wat voor zin dan ook.
BEDANKT ALLEMAAL.

Foto’s

Onze hoffotograaf Theo Schepers heeft
weer prachtige foto’s gemaakt van het afgelopen carnavalsseizoen. U kunt de CD
met alle foto’s van Carnaval 2014/2015
bestellen door u aan te melden via secretariaat@ganzegat.nl en door overmaking
van €11,00 op rekeningnummer
NL39Rabo0101401795 tnv foto’s 2015 en
uw naam en adres.
Stichting organisatie carnaval Ganzegat.

Klokje
3 GANGEN KEUZE MAANDMENU
€ 20.50. Het Veerhuis 0492-461889 –
www.restauranthetveerhuis.nl
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Boekenweek met als thema
Waanzin,
van 7 tot en met 15 maart
Bezoek de bibliotheek tijdens de Boekenweek
De 80e Boekenweek vindt plaats van zaterdag 7 tot en met zondag 15 maart. Het
thema is ‘Waanzin’ en het motto ‘Te gek
voor woorden’.
Schrijfwedstrijd
Doe mee met de landelijke schrijfwedstrijd! Dit jaar is Ronald Giphart juryvoorzitter én reisleider. Hij kiest de drie
beste verhalen uit en neemt de drie winnaars mee op een vijfdaagse ontdekkingstocht naar IJsland. Verhalen mogen
1.000 woorden tellen en moeten raakvlak
hebben met het thema waanzin. Insturen
kan tot en met 31 maart via www.boekenweek.nl/schrijfwedstrijd.
Op naar de bibliotheek!
De bibliotheken gonzen tijdens de Boekenweek van de bedrijvigheid. Bibliotheek Boekel organiseert op vrijdag 13
maart een speciale Boekenweekdag met
tal van activiteiten.
Jeugd
Voor de jongste kinderen wordt er op de
Boekenweekdag in Boekel twee keer
voorgelezen (om 15.00 en om 16.30
uur). Tussen 14.30 en 20.00 uur kunnen
kinderen doorlopend in de doe-hoek terecht om mee te doen met de teken- en
kleurwedstrijd die in het teken staat van
het boek Het Muizenhuis van Karina
Schaapman.
Lezing Rick Blekkink
‘s Avonds is er in Bibliotheek Boekel een ‘s
Avonds is er een lezing over het boek ‘De
Krakatau tragedie’. In dit op historische
feiten gebaseerde boek wordt niet alleen
de rampzalige vulkaanuitbarsting op het
eiland Krakatau onder de aandacht van
de lezer gebracht. Ook het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger, de Nederlandse
samenleving, de scheepvaart en vooral
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het koloniale leven in Nederlands-Indië
gedurende de tweede helft van de 19e
eeuw worden ruimschoots besproken.
Tijdens de lezing, door Inge Dümpel,
kunnen de aanwezigen ook genieten van
het vele beeldmateriaal dat zij laat zien.
De lezing op vrijdag 13 maart begint om
18.30 uur.
Meer informatie over alle Boekenweekactiviteiten van Bibliotheek De Lage
Beemden vindt u op www.bibliotheeklagebeemden.nl.

Beste vrijwilligers van AED
Alert Laarbeek,
Op 17 maart 2015 willen we bij elkaar
komen met het AED vrijwilligers netwerk
van Aarle-Rixtel.
We willen u hier van harte voor uitnodigen,
om samen ervaringen te bespreken, de
huidige stand van zaken toe te lichten en
eventuele vragen te beantwoorden.
Ook is er de mogelijkheid om te oefenen
met het openen van de AED kast.
De bijeenkomst wordt gehouden in De
Couwenbergh, en start om 19.30 uur.
Agenda:
· Opening en welkom
· Ervaringen tot nu toe
· Ontwikkelingen / huidige stand van 		
zaken
· AED kast Lohengrin
· Waar heeft u behoefte aan?
· Vrijwilligers tekort
· Afsluiting
· Evt oefenen openen AED kast
Wilt u zich aub aan- of afmelden voor
deze bijeenkomst door een mailtje te
sturen naar Tristan van Delden, tristanvandelden@live.nl, waarin u aangeeft
wel of niet te komen.
We hopen op een grote opkomst,
Vriendelijke groeten,
Jan Dekkers
Tristan van Delden
Sandra Janssen
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Obresa zet u op
voorsprong!
Obresa is een moderne dienstverlener voor
administratie, belastingadvies en Interim
controlling.

Ondernemen
is topsport!

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.
Obresa heeft zowel regionaal als landelijk
een uitstekend netwerk en werkt samen met
zorgvuldig geselecteerde partijen!

Obresa Administratie & Advies | Molenstraat 17 | 5735 BJ Aarle-Rixtel | www.obresa.nl
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dus!
Voor meer informatie kun je contact opnemen met
Chantal Manders: 06-10080867 of
chantalmanders@gmail.com

Jeugd Dorpsfeesten
Aarle-Rixtel 2015
De jeugd dorpsfeesten staat weer voor de
deur!
Een weekend dat echt fantastisch is voor
kinderen om mee te maken.
Het programma bestaat uit verschillende
onderdelen die heel divers van aard zijn.
Dit jaar staat de jeugddorpsfeesten gepland voor vrijdag 15 en zaterdag 16 mei.
Dit is het weekend van Hemelvaartdag.
Op vrijdagmiddag staat er een vossenjacht gepland, daarna wordt er gezamenlijk een frietje gegeten. Vervolgens wordt
er ’s avonds voor een volle tent opgetreden door alle jeugdploegen met een
zelf gemaakt optreden. De avond wordt
afgesloten met een vette disco!
Zaterdag is er ’s middags nog een zeskamp met gave spellen voor de jeugd.
Voor de kids is dit een super weekend en
qua voorbereidingen hoeft er niet eens
zoveel tijd in te gaan zitten. Een paar
middagen gezellig samen een optreden
voorbereiden en daarna genieten van alle
activiteiten!
Doe jij dit jaar ook mee? Je kunt meedoen
met je straat, je klas, de vriendengroep,
de (sport)vereniging of iets anders.
De eerste ploegleidersvergadering is pas
in april, nog tijd genoeg om op te starten

Jeugdprins Tim, Jeugdprinses Lumy en
kleinvorst Florian willen alle Ganzegatters
en Ganzegatterinkes bedanken voor een
geweldige carnaval.
Wij hebben genoten van ieders aanwezigheid tijdens de optocht. We hebben
4 prachtige dagen mogen beleven in de
Ganzezaal.
Prins Cellus en prinses Ingrid bedanken
wij ook voor hun aanwezigheid in de Ganzezaal en de leuke afsluiting in café de
Vrienden op dinsdagavond.
En niet te vergeten, willen wij als jeugdprins Tim, jeugdprinses Lumy en kleinvorst
Florian, ook de Gele Kielen bedanken
voor de geweldige tijd en ondersteuning
tijdens de gehele carnavalsperiode.
Misschien is dit ook iets voor jou !!
Je kunt je opgeven voor jeugdprins en
jeugdprinses voor het jaar 2015-2016.
Formulieren af te halen bij Francien Cornelissen Broekelingsstraat 67 of Franca
van Bakel Akkerstraat 10.
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50 jaar geleden

2 maart Ganzengatters op bezoek in
Helmonds ziekenhuis
Ook de Aarlese Ganzengatters vierden
carnaval in het ziekenhuis. Al vijf jaar lang
komen zij op carnavalsmaandag naar de
zieken uit Aarle-Rixtel, die op dat moment
in het ziekenhuis verblijven. Een fruitmand is steeds de blijk van medeleven
van Ganzengat met hun zieke mede carnavallisten. Zo ook dit jaar. Prins Loef I
had zijn hele gevolg, inclusief grootvorst
Klaas, meegebracht en richtte in het
verpleegstershuis een ware ravage van
meest zatte vrolijkheid aan. Het is wonderlijk hoezeer deze gemeenschap zich
spontaan weet te geven als carnaval haar
benadert.
2 maart Bond van Bejaarden
De leden van de Bond van Bejaarden
worden allen uitgenodigd tot het bijwonen
van de uitvaart en de begrafenis van mevrouw van Brug – van Dijk op woensdag 3
maart om 10 uur in de parochiekerk.
8 maart Inenting Kinderen geboren
in 1960 en 1961 kunnen vanmiddag
(maandag ) in het wijkgebouw te Aarle-Rixtel ingeënt worden tegen D.K.P.T. (
difterie, kinkhoest, polio en tetanus ).
8 maart MULO moet rivaal ASV revanche toestaan; 0 – 2
Een geladen ASV team heeft in de uitwedstrijd tegen MULO revanche genomen
voor de, indertijd in Aarle-Rixtel geleden
4 – 0 nederlaag, door nu de geelblauwen,
een enigszins fortuinlijke 2 – 0 nederlaag,
toe te brengen. De roodwitten, die met
een geheel andere opstelling binnen de
lijnen verschenen, deden het uitstekend.
Door twee doelpunten van van de Rijdt,
een penalty en een prima vrije trap en
het uitstekend keeperswerk van keeper
Scheepers, won ASV met 2 – 0.
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15 maart Aarlese harmonie uit vervelende impasse
Het lijkt er veel op, dat de Aarle-Rixtelse
harmonie “De Goede Hoop”, althans
voorlopig uit de impasse is, waarin ze
op 20 februari raakte, toen de voorzitter,
de secretaris en de penningmeester aftraden, wegens de geringe belangstelling van de leden. Zaterdag middag hield
de harmonie opnieuw een vergadering
en daarop deelde de voorzitter, de heer
Prinssen, mee dat hij voorlopig nog drie
maanden zal aanblijven, evenals de secretaris, de heer Piet van Wetten. Alleen
is er een nieuwe penningmeester gekozen, de heer F. van Griensven, omdat
de heer Jef Meulendijks verhuisd is naar
Beek en Donk. Tot zijn grote vreugde kon
de voorzitter op deze vergadering ook begroeten: Pastoor F. van den Berk en de
commissarissen, de heren: H. Fritsen, P.
Slaats, W. Tersmette, E. van Vlissingen en
P. Wijnker. De voorzitter verbond echter
een aantal eisen aan zijn aanblijven. Een
goed repetitie bezoek en bij verhindering
schriftelijke kennisgeving. Nalatigheden
worden streng gestraft. Bovendien eiste
de voorzitter de medewerking van alle
leden bij bepaalde acties, zoals oud ijzer
actie en donateursactie. Alle achterstallige contributie dient aangezuiverd te
worden. Goede partij kennis van de leden
is noodzakelijk, evenals een op tijd beginnen van repetities. Dat deze harmonie
echt wel iets presteert op muzikaal gebied bewijst wel de promotie naar de ere
afdeling na het succes in Liessel en het
grote succes, voor kort behaald tijdens de
landskampioenschappen te Breda, waar
een mooie tweede prijs is behaald. Met
deze successen achter de hand en de
ernstige woorden op de laatste vergadering gesproken, willen de leden ook gaan
werken aan de “geestelijke” opbouw van
hun vereniging. Dat is na afloop wel gebleken.
HELMONDS DAGBLAD maart 1965
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