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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: 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.
Voeding dieetadvies en leefstijlcoaching Karin Burg Tel: 06-20357560
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
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Zorgcoöperatie Tot uw Dienst De Klumper 4 LieshoutTel: 06 30640121

Parochie O.L. Vrouw Presentatie
Week van zondag 22 maart t/m vrijdag 27 maart
Zondag 22 maart - 5e Zondag van de Vasten
Voorganger Pastor Hasselman
09.30 uur Kerk – Eucharistieviering - Samenzang
Fien Sterken					(verj.)
Overleden familie Heesakkers – Ceelen
Overleden ouders van den Bogaard – van der Pol
Truus Verbakel – van der Heijden		
(sterfdag)
Jan Hornes					(par.)
Dorien Tersmette
Nelly van de Ven				
(par.)
Tot welzijn van de parochie
Woensdag 25 maart – MARIA BOODSCHAP. Aankondiging van de Heer.
19.00 uur
Kapel - Rozenkransgebed
Vrijdag 27 maart
19.00 uur Kerk H. Servatius in Lieshout – Eucharistieviering - H. Vormsel
Toediening van het H. Vormsel voor alle Vormelingen van de Parochie
Zalige Pater Eustachius van Lieshout door Deken van de Laar.
Oma en Opa van Cas; Jan en Dora Rovers-Maas

Week van zondag 29 maart t/m vrijdag 3 april
Zondag 29 maart - Palmzondag
Voorganger Pastoor Verbraeken
09.30 uur Kerk – Gezinsviering – Palmpasen
Gezinsviering met Palmwijding .
De kinderen gaan gezamenlijk met hun Palmpasenstokken de kerk in.
Overleden ouders van Asten – van Breugel
Overleden ouders van Boxmeer – Vlemmings
Harrie van Boxmeer
Miet van Boxmeer – van Duijnhoven
Martien Verbeeten				(j.get.)
Tonia van Dijk				(fund.)
Martien van der Linden
Kevin van de Ven
Voor vervolgde christenen in Syrië		
Bijzondere intentie				
(fam. v. Boh.)
Tot welzijn van de parochie
14.00 uur Kerk – Lenteconcert van het gemengd koor Euphonia
Woensdag 1 april
19.00 uur
Kapel - Rozenkransgebed
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Parochie O.L. Vrouw Presentatie
Attentie: Let op de tijden en of er wel of géén viering in Aarle-Rixtel is!
Donderdag 2 april – WITTE DONDERDAG
Géén Eucharistieviering in Aarle-Rixtel.
Wel Eucharistieviering om 19.00 uur in de H. Michaëlkerk in Beek en Donk.
Vrijdag 3 april – GOEDE VRIJDAG - Dag van Vasten en Onthouding.
15.00 uur Kerk – Kruisweg
		
Plechtige Kruisweg m.m.v. het Kerkkoor O.L.V. Presentatie
’s Avonds geen Eucharistievieringen in Laarbeek.		
Zaterdag 4 april - PAASZATERDAG
20.30 uur Kerk – Paaswake m.m.v. het Kerkkoor O.L.V. Presentatie
Zondag 5 april – PASEN
09.30 uur Kerk – Eucharistieviering m.m.v. de Klokkengieters
Overleden
Mien Smits-van de Ven, Onze Lieve Vrouweplein 1, 97 jaar.
Bep Roxs, Nachtegaalstraat 5, 74 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 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.
Parochianen die niet meer mobiel zijn.
Beste Parochianen die niet meer mobiel zijn.
Ook u hoort erbij!
We kunnen als u dat wenst, elke veertien dagen na de H. Mis de H. Communie bij u
thuis te brengen. Vanaf 11.00 uur kunt u ons dan bij u thuis verwachten.
U kunt zich telefonisch aanmelden op tel. Nr. 382531 van Tosca Ruijters.
Een paar vrijwilligers zijn graag bereid om u deze dienst te bewijzen.
Samen vormen we de geloofsgemeenschap, thuis en in de kerk!
De Communie groep.
Vastenaktie
Op zaterdag 28, maandag 30 of dinsdag 31 maart kunnen de collectanten bij u aan
de deur
komen om de vastenzakjes voor het project van de M.O.V voor Ghana op te halen. De
mensen in Ghana rekenen weer op ons, u doet toch ook mee??
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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:
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Vieringen Missieklooster H. Bloed bij de kerk een broodhaantje opgezet kan
worden.
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

Als je op Palmpasen met je Palmpasenstok in je handen staat, dan heb je eigenlijk de Goede week in handen:
- Het Palmtakje doet ons denken aan
de intocht in Jeruzalem (Palmzondag).
- Het brood van het haantje doet ons
eraan denken dat Jezus het brood heeft
gebroken en verdeeld bij het laatste
avondmaal (Witte Donderdag).
- De haan herinnert aan de haan die
kraaide nadat Petrus drie keer gezegd
had dat hij Jezus niet kende (Goede
Vrijdag).
- De eieren zijn een teken van nieuw
leven (Pasen).
Meld je uiterlijk woensdag 25 maart aan
via een e-mail naar info@eustachiusparochie.nl. We zorgen dan voor een broodhaantje voor op de palmpasenstok.

Klokje

Gezinsviering
Onderhoudt uw schilderijen!
Palmpasen Reiniging, conservering en restauratie.

zondag 29 maart om 9.30 u Bies bosscheweg 15 Aarle-Rixtel, 85 jaar
in de kerk in Aarle-Rixtel vakmanschap in schilderkunst.
Tel. 0492-381870 of
Palmpasen, ook wel Palmzondag of Pas- info@galerij-museum-bies.nl
siezondag genoemd, is de laatste zondag
voor Pasen, waarop de intocht van Jezus Jong – LEREN
in Jeruzalem wordt gevierd. De kin- Liever thuis huiswerkbegeleiding? Dat
deren maken thuis een palmpasenstok kan, ik kom graag naar je toe. Daarnaast
en verzamelen zich voor aanvang van blijft het mogelijk om in mijn praktijk begede viering op het kerkplein, waar ze een leiding op maat te krijgen zodat studeren
broodhaantje krijgen voor bovenop de gemakkelijker wordt. Louise de Jong,
palmpasenstok. Ze gaan gezamenlijk de Lieshoutseweg 83, A-R, 0492 382668.
kerk in bij de opening van de viering.
www.jong-leren.com
Hoe maak je een Palmpasenstok?
Louise@jong-leren.com
De palmpasenstok bestaat uit twee
stokken of takken in de vorm van een Laat de “ kostbare herinneringen” van
kruis. Het kruis kun je omwikkelen met uw video banden digitaliseren voordat het
stroken crêpepapier. Versier het kruis met te laat is.
buxustakjes, bloemen en paaseitjes.
VHS, VHS-C, HI8 en DV bandjes op DVD
Je kunt ook aan een touwtje nootjes met afbeelding en tekst op de DVD gerijgen en die als slinger gebruiken. Sla print. Tegen een redelijke vergoeding.
een spijker bovenop het kruis, zodat er Info: Jacques, tel 0492 - 539280.
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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
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Vastenactie 2015

Goede gezondheidszorg begint
bij goed water en
goede sanitaire voorzieningen.
Dit jaar heeft de Stg. MOV Aarle-Rixtel
samen met de bewoners van het dorpje
Puffien-Baagagn in Noord Ghana gekozen om in de vastenperiode geld in
te zamelen voor een toiletgebouw in het
dorp. Het dorpje bestaat uit zo’n 800
mensen, veelal kinderen.
Het dorpje ligt in een van de armste gebieden in Noord Ghana en men heeft
daar geen toiletgebouw.
Gezondheidszorg begint met schoon en
goed water en met sanitaire voorzieningen.
Het dorp heeft de MOV-groep gevraagd
hen daarbij te helpen omdat zij op eigen
kracht niet voldoende middelen bij elkaar kunnen krijgen. Vooral het feit dat
de mensen nu geen toiletvoorziening
hebben, geeft dat er regelmatig besmettelijke ziekten vrij spel hebben. Samen
met de inwoners daar, kunnen wij vanuit
onze gemeenschap Aarle-Rixtel zorgen
dat er daar een grote stap gezet kan
worden naar betere gezondheidsomstandigheden.
Ook de mensen in Puffien-Baagagn
zullen de handen uit de mouwen steken
door alles wat ze zelf kunnen, graven,
stenen maken, schilderen ook zelf doen
waardoor de kosten beperkt kunnen
blijven.
De toiletvoorziening voor het gehele dorp
zal, door de inbreng van de mensen zelf
ongeveer,€ 4500,-- gaan kosten.
Samen met vele vrijwilligers uit onze parochie zal op 28 maart en 30 en 31 maart
huis aan huis gecollecteerd worden voor
dit doel. Wij hopen dat U het bijgevoegde

envelopje, gevuld, aan de collectant mee
wilt meegeven. Wij als Stg. MOV Aarle-Rixtel zullen er zorg voordragen dat de
opbrengt in zijn geheel ten goede komt
aan dit doel, en zullen u op de hoogte
houden van de realisatie van het toiletgebouw.
Mocht u niet thuis zijn wanneer de collectant bij u langskomt, gelieve dan het
envelopje in te leveren in de brievenbus
van de pastorie of bij fam. Schepens, Haffmansstraat 20. Namens de inwoners van
Puffien-Baagagn heel hartelijk dank voor
uw bijdrage.
Stg. MOV. Aarle-Rixtel
Elly Wijnen/ Ton Schepens

Medeparochianen,
Paasgaven Witte Donderdag,
Graag zouden wij ook dit jaar op Witte
Donderdag 2 april a.s weer onze zieke en
eenzame mensen een fruitschaal willen
bezorgen.
Tussen 10.00 en 13.00 uur is er gelegenheid voor het brengen van fruit, blikjes, eieren, koekjes enzovoort in de kerk O.L.V.
Presentatie Aarle - Rixtel.
Van deze gaven worden fruitschalen gemaakt door een groep vrijwilligers, bestemd voor de zieke en eenzame parochianen, wij verzoeken u vriendelijk namen
door te geven van mensen die hier voor
in aanmerking komen. Om u daaraan te
herinneren, zullen de klokken op Witte
Donderdag tussen 10.00 en 12.00 uur
worden geluid.
Hartelijk voor uw medewerking.
Jeanne Gijsbers,
Annie Jacobs,
Lijsterstraat 28
Dorpsstraat 30c
Telefoon 382412
Telefoon 382233

Klokje

Binnenkort een Groepsdiner of
Feestje, Denk ook eens aan Het Veerhuis. Het Veerhuis 0492-461889
www.restauranthetveerhuis.nl
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Bericht van:
Woont de beste
penningmeester van Nederland
in Laarbeek?
Sportverenigingen kunnen tijdens de nationale verkiezing ‘Penningmeester van
het Jaar’ hun penningmeester in het zonnetje zetten. Van 2 maart tot en met 26
april kan iedereen via de website www.
penningmeestervanhetjaar.nl zijn of haar
penningmeester nomineren. De winnaar
wordt door een vakjury tijdens een feestelijke huldiging bekendgemaakt. Van Moll
Financiële Diensten, Zelfstandig Adviseur
van RegioBank in Aarle-Rixtel, roept iedereen op om de penningmeester van zijn
of haar sportvereniging te nomineren en
te bedanken voor de inzet het afgelopen
jaar. “Het is dé manier om je waardering
voor deze belangrijke vrijwilliger te laten
zien. Bovendien wint de Penningmeester
van het Jaar € 2.500 voor de clubkas.”
RegioBank ondersteunt
penningmeesters
Penningmeesters van sportverenigingen
doen belangrijk en onmisbaar werk. Juist
nu subsidies voor verenigingen afnemen,
kosten toenemen en sponsoren zich terugtrekken is het steeds moeilijker de begroting rond te krijgen. Om deze vrijwilligers in het zonnetje te zetten is er jaarlijks
een verkiezing tot Penningmeester van
het Jaar. De verkiezing is een initiatief
van Sport & Marketingbureau 2Basics
in samenwerking met RegioBank en Davilex.
Van Moll Financiële Diensten in Aarle-Rixtel is Zelfstandig Adviseur van
RegioBank: “Verenigingen spelen een
belangrijke rol in de levendigheid van
een dorp of stad. Een vereniging is het
cement van de samenleving en verbindt
mensen met elkaar. Een goede penningmeester is daarom onmisbaar. Behalve
deze blijk van waardering voor hun werk
ondersteunen wij de penningmeesters
graag bij hun taken.“

Gemeenschapsblad Aarle-Rixtel
IVN. Laarbeek,
Op 19 maart nodigen wij U uit
voor een lezing over natuurfotografie door
een van onze eigen leden, Marcel van de
Kerkhof.
Wie kent niet de prachtige foto’s die
Marcel elke week publiceert in de Mooi
Laarbeeker?
Marcel is lid van fotowerkgroep “Kiek
Nou”, een onderdeel van I.V.N. Laarbeek.
Wekelijks trekt Marcel er op uit om prachtige foto’s te maken. Vaak in de open
natuur, maar hij kruipt ook graag in zijn
camouflagetent om hier vol geduld te
wachten op het ijsvogeltje of een vos.
Marcel fotografeert ook regelmatig over
de grens. Hij heeft ook opnames van La
Brenne in Frankrijk en Muritz in (voormalig Oost Duitsland). Ook deze wil hij U
graag laten zien.
Na afloop van de lezing heeft U gelegenheid om vragen te stellen over zijn manier
van werken.

WERKEN AAN ZWERFVUIL
Eén keer per maand steekt een groepje
vrijwilligers uit Aarle-Rixtel de handen uit
de mouwen om zwerfvuil in te zamelen.
We lopen dan op een zaterdagochtend in
het buitengebied een rondje van 2½ tot
3 uur en vergaren het zwerfafval dat in
bermen en sloten ligt.
Op zaterdag 28 maart is de Landelijke
Opschoondag. Mensen door het hele
land ondernemen actie om samen hun
buurt of straat schoon te houden. Wilt u
ook een keer meewerken aan een goed
leefklimaat? Die dag houden wij onze
volgende “zwerfvuilloop”. Voor nadere informatie of aanmelding kunt u terecht bij
Arie van Heukelom, tel.: 383673, email:
avhbvdb@gmail.com
Zwerfvuilgroep Aarle-Rixtel.
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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

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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Bericht van:

STABAT MATER door gemengd
koor de KLOKKENGIETERS
AARLE-RIXTEL en kamerkoor
SINE NOMINE AARLE-RIXTEL.
Op zondagmiddag 22 maart a.s. zal
Gemengd Koor De Klokkengieters Aarle-Rixtel samen met Kamerkoor Sine
Nomine een passieconcert geven in de
kapel van het Missieklooster Heilig Bloed
in Aarle-Rixtel. Samen met Sine Nomine
zal uitgevoerd worden het Stabat Mater
van Josef Gabriel Rheinberger. Daarnaast zullen de beide koren diverse passiewerken ten gehore brengen.
Medewerking zal worden verleend door
Margot Pagels, sopraan en Arjan Mooij,
organist. Het concert zal ongeveer 1 uur
duren. Aanvang van het concert is 15.00
uur. De entree is gratis, maar een vrijwillige bijdrage is hartelijk welkom.
Het geheel staat onder leiding van Rob
Rassaerts.
Dit passieconcert wordt onder auspiciën
van de Lambertus Concerten Helmond
nogmaals uitgevoerd op Goede Vrijdag 3
april in de kapel van het Elkerliek Ziekenhuis in Helmond. Tijdstip van aanvang is
20.00 uur en ook hier is de entree gratis.
Tevens nodigen wij u uit voor de hoogmis
van Pasen op 5 april a.s. in de parochiekerk, Dorpsstraat Aarle-Rixtel die ook
door Gemengd Koor De Klokkengieters
zal worden verzorgd. Aanvang van deze
viering is 09.30 uur.
Wij stellen het op prijs u op deze dagen te
mogen begroeten.
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Gemengd koor
Euphonia lenteconcert
Gemengd koor Euphonia geeft op 29
maart een lenteconcert in de parochiekerk in Aarle Rixtel.
Aanvang van dit concert is 14.00 uur.
Aan dit concert werken verder mee : Seniorenkoor Vogelenzang uit Lieshout, het
Houts gemengd koor HGK ui Mierlo hout
en Gemengd koor Kunst en Vermaak uit
Bakel.
De toegang is gratis en na afloop nog een
gezellig samen zijn bij Conferenciecentrum de Couwenbergh.
Theo van Beek
Voorzitter gemengd koor Euphonia

LIEDERENTAFEL
“’T ZONNETJE” IN ZONNETIJ
AARLE-RIXTEL.

Donderdagavond 26 maart 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

Klokje

Bestuur, dirigent en leden van Gemengd 4 GANGEN KEUZE MAANDMENU
€ 22.50. Het Veerhuis 0492-461889 –
Koor De Klokkengieters Aarle-Rixtel.
www.restauranthetveerhuis.nl
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Jaarvergadering
Gilde Sint Margaretha
Op dinsdag 3 februari j.l. hield het gilde
Sint Margaretha oftewel de rode-schut
haar jaarvergadering, in hun gildepaviljoen aan de Havenweg. Nadat de
hoofdman Theo de Jong Mzn. de vergadering opende met de christelijke groet
en 32 gildebroeders kon verwelkomen,
werden de notulen van de vorige vergadering en de ingekomen stukken voorgelezen door dekenschrijver Ed Vincent.
De dekenrentmeester Bart van der Vorst
mocht hierna zijn toelichting geven op het
jaarverslag van de kas, waarna door de
kascommissie, welke gevormd werd door
Jan Roijackers en Henk Peters, niks als
lof werd uitgesproken over de aanpak van
onze dekenrentmeester.
De Hoofdman gaf hierna enige uitleg over
een paar veranderingen in het jaarprogramma, terwijl men met het traditionele
roggebrood met zult voor de inwendige
mens zorgde. Onze dank aan Mart Bankers.
Als agendapunt 9 stond de bestuursverkiezing op het programma. Vice hoofdman
Jurgen Peters en 1e dekenschrijver Ed
Vincent waren aftredend en herkiesbaar,
2e dekenschrijver Miko van de Ven stopt
met het bestuur vanwege te drukke werkzaamheden privé.
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Als enige had Toon Thijssen zich beschikbaar gesteld voor een bestuursfunctie.
Miko van de Ven werd bedankt voor zijn
inzet in de afgelopen jaren en werd hem
een mooi presentje aangeboden.
Ed Vincent en Jurgen Peters werden
weer voor de 3 komende jaren vastgelegd en voor nieuwkomer gelde dit hetzelfde, zodat het nieuwe bestuurslid Toon
Thijssen kon aanschuiven aan de bestuurstafel.
Het aloude gildelied uit 1898 werd voor
de dag gehaald en onder trombegeleiding van Ed Vincent kon Koning Harrie
van Ganzenwinkel de juiste toon inzetten
waarna alle aanwezige gildebroeders uit
volle borst meezongen.
Hierna mocht de dekenrentmeester overgaan tot het innen van de contributie.
Werd de rondvraag afgewerkt, waarna de
hoofdman deze vergadering sloot met de
christelijke groet, en het na ”buurten” kon
beginnen.

Vlooienmarkt op
zondag 17 mei
Running Team Laarbeek en postduivenvereniging de Luchtbode organiseren een
grootse vlooienmarkt.
Deze wordt gehouden op het KPJ terrein
aan de Heereindsestraat te Beek en Donk
Aanvang 9 uur tot 16.00 uur.
Wilt u een kraam huren ? neem dan
contact op met Frans Coppens tel: 0620888818 of via de mail flmcoppens@
onsbrabantnet.nl kraamhuur is € 20,De gehele opbrengst komt te goede aan
de Roparun. Wilt u meer weten over deze
organisatie, kijk dan op onze website
www.runningteamlaarbeek.nl of
www.roparun.nl

Klokje

3 GANGEN KEUZE MAANDMENU
€ 20.50. Het Veerhuis 0492-461889 –
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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POPCON 16.05 - 16.14 uur Rimboband en
Op zaterdag 21 maart 2015 organiseert
de Lions Club Gewest Helmond voor
de 33-ste keer het populaire concert
POPCON in muziekcentrum “Het Anker”
te Beek en Donk.
Ruim 30 jaar geleden werd het initiatief
genomen tot dit unieke concert voor en
door verstandelijk gehandicapten uit de
regio Helmond. Alle deelnemers van het
eerste uur, de Koninklijke Harmonie “Oefening en Uitspanning” uit Beek en Donk,
de Rimboband en de Leonardus Drumband geven nog steeds acte de présence.
Daarnaast zal dit jaar voor het eerst ook
het Gemengd Beek en Donks Koor optreden
De muziekgezelschappen en het koor
treden zowel afzonderlijk en gezamenlijk
op. Zij brengen muziek, die herkenbaar
is voor het publiek. Een van de hoogtepunten van deze middag is het optreden
van mensen uit de zaal als vervanger van
dirigente Marianke Hobe van het orkest
van “Oefening en Uitspanning”.
Het enthousiasme, waarmee de muziek
ten gehore wordt gebracht slaat elk jaar
weer over op het publiek in de zaal. Het is
altijd weer een feestmiddag.
Iedereen is welkom op zaterdag 21 maart
in muziekcentrum “Het Anker”, Pater Vogelsstraat 39 te Beek en Donk. De aanvang van het ca. twee uur durende concert is om 14.00 uur en de toegang is
gratis!
PROGRAMMA
14.00 - 14.05uur Opening Jeugdorkest
O&U
14.05 - 14.28 uur Leonardus Drumband
Na eerste nummer: Woord van welkom
door President van de Lions
14.28 - 14.50 uur Jeugdorkest O & U
14.50 - 15.10 uur Pauze
15.10 - 15.50 uur Rimboband samen met
Beek en Donks Gemengd Koor
15.50 - 16.05 uur Jeugdorkest O & U 		
Marsmuziek Gastdirigenten

Jeugdorkest O & U
16.14 - 16.16 uur Slottoespraak door
President van de Lions
16.16 - 16.20 uur Slotmars Leonardus
Drumband - Rimboband- Jeugdorkest O
& U en Beek en Donks Gemengd Koor
Presentatie: Ieder orkest verzorgt eigen
aankondiging van de nummers
Coördinatie: Frans de Rooij

ViERBINDEN Mantelzorgondersteuning zoekt vrijwilligers
Mantelzorg bieden aan iemand in de
naaste omgeving is heel waardevol
maar het kan ook zo veel tijd in beslag
nemen dat er geen ruimte meer is voor
de mantelzorger zelf. ViERBINDEN mantelzorgondersteuning ondersteunt mantelzorgers door het geven van informatie
en advies, het bieden van praktische ondersteuning op het gebied van vervoer,
boodschappen, klussen, maatjescontact
e.d. en het bieden van een luisterend oor.
ViERBINDEN Mantelzorgondersteuning
is op zoek naar meerdere vrijwilligers
die 4 keer per jaar het mantelzorgcafé
Laarbeek willen organiseren. Het mantelzorgcafé is een ontmoetingsplek voor
mantelzorgers. Het programma wordt gemaakt op basis van de behoefte van de
mantelzorger zelf en kan bestaan uit een
cursus, een informatiebijeenkomst of een
ontspannende activiteit.
De vrijwilligers die het mantelzorg café
gaan organiseren, dienen te beschikken
over goede sociale en organisatorische
vaardigheden.
Belangstelling om als vrijwilliger voor het
mantelzorg café aan de slag te gaan?
Neem contact met ViERBINDEN Mantelzorgondersteuning, telefoonnummer 06
48532893 of mailen naar:
mherregraven@vierbinden.nl
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SMAKELIJK OP GEWICHT

gewichtscoaching en voedingsadvies op maat

Stop toch met crash-diëten, shakes, maaltijdvervangers e.d.!
Als ze zo goed zouden zijn, zouden er niet steeds nieuwe
uitgevonden worden en zouden er allang geen mensen met
overgewicht meer zijn. Verantwoord en gezond op gewicht
komen en blijven is namelijk zoveel meer dan louter wilskracht
of een (niet bestaand) wonderdieet.

www.smakelijkopgewicht.nl

06-17365752
info@smakelijkopgewicht.nl

BGN erkend, vergoeding door zorgverzekeraar mogelijk

Klusservice Laarbeek
RENOVATIE - ONDERHOUD - INBRAAKPREVENTIE
ZOLDERVERBOUWING - INSEKTENWERING

Profiteer nog tot ju ni va n 6% BTW op a rbeid!
Kijk ook eens op
klusservicelaarbeek.nl/wijnvaten!

Klusservice Laarbeek
Arie Verbakel | Lijsterstraat 24 | Aarle-Rixtel
arie@klusservicelaarbeek.nl | www.klusservicelaarbeek.nl

Tel. 06-57 58 77 90
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vraag dan via info@dorpsplatform.nl het

Garagesale in Aarle-Rixtel verslag van de laatste bijeenkomst en het
in en rond wijk Strijp. advies aan. Naar bovenstaand e-mailEen 50-tal bewoners van de wijk Strijp
en omliggende straten houden voor de
zesde keer een garage-sale, een soort
rommelmarkt aan huis.
De rommelmarkt vindt plaats op zaterdag
21 maart van 9.00 tot 13.00 uur en is gratis
te bezoeken. Niet alleen alle straten in de
wijk Strijp doen mee maar ook de Janssensstraat, Barthold van Heesselstraat,
Biermansstraat, Langeakker, Valkendijk,
Buizerdstraat, Rode en Blauwe Schutplein en een stukje Bosscheweg.
Een deelnemerslijst met wijkplattegrond
is op 21 maart gratis af te halen op Piushof 19 in Aarle-Rixtel. De deelnemers
zijn ook te herkennen aan de gekleurde
ballonnen en deelnameposter.

DE WERKGROEP VERKEER
OVERLEGT WEER
Woensdag 25 maart kunt u weer meepraten over zaken aangaande verkeer in
Aarle-Rixtel in de voorjaarssessie 2015
van de Werkgroep Verkeer Aarle-Rixtel,
onderdeel van het Dorpsplatform Aarle-Rixtel. De bijeenkomst is in De Dreef
en begint om 20:00 uur.
Dit is een vooroverleg, waarin ieder die
geïnteresseerd is mee kan praten over de
openstaande en nieuwe punten. Bovendien zal het advies van de subwerkgroep
Algemene Verkeersproblematiek worden
besproken. Het resultaat van dit overleg
is een lijst die aan de gemeente wordt gestuurd.
Op dit moment zijn er 24 openstaande
punten. Wilt u weten welke punten dit zijn
of wilt u het advies van de subwerkgroep
Algemene Verkeersproblematiek inzien

adres kunt u ook nieuwe punten aangaande verkeerssituaties sturen.
De tweede bijeenkomst, het overleg met
gemeente, staat gepland voor woensdag
29 april en is eveneens in De Dreef.
Dus wilt u inspraak hebben over het verkeer in Aarle-Rixtel laat dan van u horen
of kom naar de bijeenkomsten van Werkgroep Verkeer Aarle-Rixtel.

Bedevaart naar Hakendover
Dit jaar gaat de Meierij voor de 80e keer
op bedevaart naar de Goddelijke Zaligmaker in het Belgische Hakendover, het
genadeoord dat vooral bekend is om haar
beroemde paardenprocessie op paasmaandag. Wij nodigen u uit om met ons
samen dit jubileum op 1e en 2e paasdag
( 5 en 6 april) te gaan vieren in Hakendover. De intentie waarvoor wij dit jaar bij
de Goddelijke Zaligmaker speciaal willen
bidden is:”Goddelijke Zaligmaker, laat er
vrede komen in onze wereld en de gezinnen.”Onze wereld wordt- jammer genoeggeteisterd door oorlogen en geweld en
vele mensen zijn daardoor ontheemd en
op de vlucht geslagen. Wij willen juist met
Pasen, - op het Hoogfeest van de Verlossing, - bij de Goddelijke Zaligmaker gaan
bidden om de waarachtige en standvastige vrede voor de wereld. Dat oorlogsgeweld en terreur écht mogen stoppen,
opdat iedere mens in vrede kan leven.
Ook willen wij bidden om de vrede “in het
klein”: vrede in onze gezinnen. Omdat
het gezin de basis en de hoeksteen is
van onze samenleving, is ieder gezin gebaat met een vreedzame familieband. Wij
bidden daarom speciaal om troost, kracht
en wijsheid voor gebroken gezinnen,
opdat de waarachtige en innerlijke vrede
aldaar kan terugkeren.
Voor informatie: Nelly v.d. Heyden. Tel.
0492-381630
21

www.twanvanhout.nl
22

Bericht van:

Gemeenschapsblad Aarle-Rixtel

INSCHRIJVEN
LEIDING JEUGD3DAAGSE
De Jeugd3daagse wordt dit jaar alweer
voor de 29e keer georganiseerd en dit
jaar van 25 t/m 27 augustus. We hebben
al jaren een mooi aantal kinderen die deelnemen, echter merken we een afname in
de volwassen groepsleiding. We willen
op een verantwoorde manier uw kinderen
laten genieten van drie dagen vol spel,
activiteiten en vooral veel plezier maken.
Hiervoor is een volwassen groepsleiding
een must. U wilt uw kind toch ook veilig
en vertrouwd laten deelnemen aan de
J3D? Daarom deze oproep om je op te
geven als groepsleiding (voor 18 jaar en
ouder) van 25 t/m 27 augustus (dus alle
dagen). Dan kunnen wij bepalen hoeveel
kinderen op een verantwoorde manier
deel kunnen nemen. Natuurlijk gaan we

er van uit dat alle kinderen mee kunnen
doen die zich opgeven. Uw fantastische
hulp is daarbij hard nodig!
In de eerste week van maart is via de basisscholen het inschrijfformulier voor de
leiding uitgedeeld aan alle kinderen. U
heeft deze vast al gelezen en nog geen
gelegenheid gehad om deze in te vullen.
Doe dat voor 31 maart 2015. Heeft u
onverhoopt geen inschrijfformulier ontvangen of heeft u vragen, neem dan contact op met Hans Schepers (06-51796119)
of Femke Verschuuren (06-41939960).
Een mail naar info@jeugd3daagse.nl kan
uiteraard ook. WIJ EN VOORAL DE KINDEREN REKENEN OP U!!
Team Jeugd3daagse.

email redactie@gemeenschapsblad.nl

schoonheidsspecialisme

Ook cadeaubonnen verkrijgbaar

Beau Schoonheidssalon (Kitty van de Kerkhof-Linders) Laarweg 18, 5735 BR Aarle-Rixtel, [T] 0492 383 103
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Matig resultaat schutters HBS
de Eendracht op nederlaagtoernooi HBV Kunst en Vriendschap in Liessel.

Toon van Hoof 40 jaar lid Handboogschutterij de Eendracht
Afgelopen zaterdag vond de jaarlijkse St.
Sebastiaanverschieting plaats bij HBS de
Eendracht. Voor zowel de jeugd als de
senioren waren diverse ludieke doelen
opgehangen waar op kon worden geschoten. Voor elke deelnemer was er aan
het eind een prijs. Doel van deze wedstrijd was om de onderlinge saamhorigheid te bevorderen. Aansluitend vond ook
de jaarlijkse feestavond plaats.
Deze feestavond kreeg nog een extra
feestelijk tintje door het jubileum van Toon
van Hoof. Hij is al 40 jaar lid van de vereniging en binnen de handboogwereld
een markant en ook bekend schutter. Namens de vereniging overhandigde voorzitter Martien van de Graef aan Toon een
oorkonde en cadeaubonnen. Echtgenote
Maria kreeg een mooie bos bloemen
overhandigd. De avond werd voortgezet
met een lekker buffet, de nodige drankjes
en ook kon worden deelgenomen aan diverse Hollandse spelen.

HBS de Eendracht met 7 schutters en
HBV Neerlandia uit Bakel met 10 schutters waren j.l. donderdag 5 maart de tegenstanders van HBV Kunst en Vriendschap bij hun jaarlijks nederlaagtoernooi.
Bij deze wedstrijd wordt uitgegaan van
het gemiddelde per schutter wat het jaar
daarvoor is geschoten. Om diverse redenen miste de Eendracht een aantal
“sterke” schutters waardoor een goed
resultaat niet mogelijk was. Voor de Eendracht werd per schutter uitgegaan van
188,2 te schieten punten. (1317,2 totaal)
Daadwerkelijk werden 1124 punten geschoten wat per schutter 160,6 gemiddeld was. Resultaat werd zo dus – 27,6
punten. Zowel Neerlandia als Kunst en
Vriendschap schoot door hun vooraf opgegeven gemiddelde waarbij Neerlandia
uitkwam op 217,7 = + 8,9 en Kunst en
Vriendschap op 202,5 = + 5,9. Winnaar
van de avond werd zo Neerlandia uit
Bakel.
Resultaten schutters de Eendracht:
1.
Walter Jansen 216 punten
2.
Jan v. Rooij		
204
3.
Paul v. Bakel		
200
4.
Jo Maas		
173
5.
Gerrie v. Hoof		
153 (TR)
6.
Harrie Moors 		
93 (TR)
7.
Luc v. Stam		
85 (TR)
Eerst volgende wedstrijd is op maandag
16 maart a.s. De Eendracht gaat dan
naar Nijnsel voor het verschieten van de
wedstrijd van het nederlaagtoernooi van
HBV St Anthonius. Aanvang 20.00 uur.
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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 Meikever
Vrijdag 13 maart 2015,voorpagina Eindhovens Dagblad, daar kan geen goed
nieuws op staan. Dat brengt ongeluk,
niet voor de boodschapper maar voor
de veroorzaker van dit nieuws. Kortom
in Den Bosch heeft Pieterke nog wat
met zijn doorstartdossier zitten spelen
en ziedaar de verbluffende uitkomst. De
ruit kan zelfs al voor 595 miljoen in plaats
van de ruim 860. Even wat bruggen en
zijpaden husselen, een viaductje en
een tunneltje minder, een turborotonde
meer bij Beek en Donk en hupsakee.
Dit aanbod moeten wij, brave burgers
wel accepteren. Dat geloof je toch niet
met droge ogen. De gunning van de Ruit
geven ze straks aan de bouwmaffia uit
Italië, die berekenen namelijk geen overheadkosten, die pikken dat meestal voor
de gunning al in. Die kosten heeft Pieter
natuurlijk in mindering gebracht, terwijl
iedere leerling-wegenbouwer weet dat
de oorspronkelijke projectkosten altijd,
maar dan ook altijd ruimschoots worden
overschreden. Zie de befaamde brug in
Den Bosch, nota bene bijna in de achtertuin van het provinciehuis. We weten nu
zeker op wie we woensdag a.s. moeten
gaan stemmen. Ik zei de vorige keer al,
een inkoppertje en een gratis stemadvies.
Ik zal geen namen noemen, die mag U
zelf aankruisen. De gemeente Laarbeek
gaat voortaan keihard optreden tegen de
drugs. En dat maken ze nog waar ook.
Het jaar is nog geen drie maanden oud of
ze hebben al vijf kwekerijen opgerold. We
lopen voor op het schema. Dat gaat nog
wat worden in het Laarbeekse. Ik durf nog
geen moestuinpotjes van de grootgrutter
op mijn vensterbanken te zetten want als
daar toevallig de verkeerde plantjes uitkomen en er staat ook nog een straalkachel in dezelfde kamer, dan ben je wel
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de pineut. Volgens mij is Laarbeek de
zoveelste gemeente in Nederland die
inmiddels keihard aan het optreden is
tegen de weedplantages, drugslaboratoria en de handel daaromheen, maar
de jongens gaan vrolijk verder. En maar
gratis stroom aftappen. Met een paar
vaten onduidelijke vloeistof draaien ze in
korte tijd miljoenen pillen en die gaan vlot
van de hand en ook over de grens naar
het gretige buitenland. Want we hebben
een naam hoog te houden in de wereld.
En onze crime-fighters zijn ook al opgestapt. Waar moet dat toch naar toe. Fred
Teeven had zijn hoofd wel mee, daar
moest je wel schrik van krijgen. Hij was
in vroeger tijden een zeer bekwame officier van justitie, een echte hardliner. Dan
krijg je natuurlijk alle soft-liners in Nederland tegen en dan moet je sterk in je
schoenen staan. Opstelten daarentegen
kwam veel rustiger en bedachtzamer
over. Volgens mij was dat zijn tactiek ook.
Maar wel keihard anti-drugs maar weer
niet goed voor de politie. En die moeten
het vuile werk toch opknappen. Die moet
je toch te vriend houden. Ik kan het niet
meer volgen. En dan vlucht ik maar weer
de natuur in. Want de lente komt er aan.
Kleuren en geuren en activiteiten in het
groen. Dat is toch mijn wereld. En die
moet zo blijven. Ook langs de “kanaal”
waar ik de komende week weer wat ronddwaal, op zoek naar rust en de wielewaal.
Hopelijk tref ik daar niet die ene uit Den
Bosch met dat doorstartdossier onder zijn
armen want dan raak ik in alle (provinciale) staten.
De meikever.

Klokje
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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lute aanrader voor iedereen. En Toon zelf
belooft een mooi feestje in Aarle-Rixtel...
Aanvang 20.30 uur, entree € 8,www.wimbeerenjazzsociety.nl
www.toonroos.com

We zijn weer
begonnen met de
Roefeldag 2015

Toon Roos Quartet bij
Wim Beeren Jazz Society De Roefelplaatsen zullen in maart een inschrijfformulier ontvangen. Wij zijn er ons
op 25 maart ervan bewust dat er zeker ook bedrijven,
Als je spreekt over uitzonderlijk talent,
dan mogen deze woorden met hoofdletters geschreven worden wanneer we het
hebben over saxofonist Toon Roos! Hij
stond dan ook al lang op het verlanglijstje
van Wim Beeren Jazz Society.
Toon wordt in binnen- en buitenland geprezen om zijn lyrische spel en zijn sterke
persoonlijkheid als bandleider en componist. Hij werkte samen met beroemdheden als Joe Zawinul en Steely Dan,
en in het Bimhuis trad hij op met Peter
Erskine, de legendarische drummer van
Weather Report, met wie hij ook zijn
laatste CD opnam.
De muziek van Toon Roos is dan weer
krachtig en dynamisch, dan weer romantisch en verstild. Toon wordt begeleid door
de begenadigde pianist Juraj Stanik die,
met The Pall Malll Swing Award achter
zijn naam, laat horen dat hij de perfecte
interactie in huis heeft en dus naadloos
past in dit ensemble. Drummer Joost van
Schaik is hun vaste partner en de stuwende kracht achter deze akoestische
formatie. Bassist Jasper Somsen completeert het viertal.
Alweer een bijzonder en uniek concert bij
Wim Beeren Jazz Society en een abso-

ondernemers, beroepen zijn die graag
mee willen doen maar waar wij geen weet
van hebben dat die er in Aarle Rixtel zijn.
We kunnen altijd nieuwe roefelplekken
gebruiken. Heb je interesse stuur dan
een mail naar aarlerixtel@roefeldaglaarbeek. nl Wil je meer informatie? Kijk dan
op onze website www.aarlerixtel.roefeldaglaarbeek.nl, mail ons of neem contact
met ons op, want de jeugd heeft toch de
toekomst.
De Roefeldag Aarle-Rixtel is dit jaar
op zaterdag 13 juni en je kunt roefelen
tussen 9.00 uur en 15.00 uur. Het inschrijfformulier wordt in de periode van
16 t/m 29 maart weer opgehaald of er
wordt telefonisch contact met jullie opgenomen, zodat wij zoveel mogelijk aan
jullie wensen kunnen voldoen. Natuurlijk
kun je het formulier ook aan ons mailen
op bovenstaand mailadres.
Marleen v.d. Heyden, De Tempelier 7
tel: 383423
Miriam Chatrer, Spechtstraat 10
tel: 383233
Anja van Stam, Peelstraat 25
tel: 381868
Jolanda Verbakel, De Wolfsputten 9
tel: 381470
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steeds meer zijn definitieve contouren
gaan krijgen. En met hopelijk een mooi
voorjaar in zicht zal dan een aanvang
met de afbouwwerkzaamheden kunnen
worden gemaakt.
Kuijpers Bouw Heteren

Vorderingen Brede School aan
de Schoolstraat in Aarle-Rixtel.
In januari zijn de houten spanten geplaatst
die als het constructieve geraamte dienen
voor het gebouw. Omwonenden hebben
ons al vragen gesteld over de grijze
kleur en of dit soms betonnen spanten
zijn maar het zijn zeker houten spanten,
in een door de architect bepaalde grijze
kleur. Door het lamineren (verlijmen) van
diverse lagen hout hebben deze spanten
de uiteindelijke sterkte verkregen.
Samen met alle leerlingen en leerkrachten
van de twee basisscholen, kinderopvang
en peuterspeelzaal is, op een hele koude
januaridag, een mooie hoogstepuntviering gehouden. De vlaggen van alle toekomstige gebruikers zijn in het spant gehesen en de kinderen hebben een mooi
‘herrie-concert’ gehouden.
Binnenkort worden de houtskelet kopgevels geleverd en gemonteerd. Deze
gevels vormen samen met de spanten
de constructie van het gebouw waarop
daarna de dakplaten kunnen worden gemonteerd.
De oude gymzaal die is blijven staan is inmiddels ook aangepakt. De kleedkamers
en de algemene ruimtes in de voorbouw
zijn gereed.
Het gebouw zal de komende weken

Voorleeskampioen
gemeente Laarbeek
Op dinsdag 24 februari organiseerde Bibliotheek De Lage Beemden de jaarlijkse
voorleeswedstrijd voor basisscholen in de
gemeente Laarbeek. Deze wedstrijd voor
leerlingen van groep 7 en 8 van de basisschool vond dit jaar plaats in het Ontmoetingscentrum in Beek en Donk.
In een vol Ontmoetingscentrum streden
zeven schoolkampioenen om de titel
Voorleeskampioen van de Gemeente
Laarbeek. Zij werden beoordeeld door
een deskundige jury die de moeilijke taak
had om uit zeven toppers de beste voorlezer te selecteren.
Na een spannende strijd werd Marlou van
den Heuvel van Basisschool Bernadette
uit Mariahout gekozen tot winnaar. Zij las
voor uit het boek Vals van Carry Slee.
Naast een oorkonde en een boekenbon
ontving zij ook een mooie wisselbeker.
Marlou mag de Laarbeekse eer gaan verdedigen in de regionale ronde op 21 maart
in Goirle. Bibliotheek De Lage Beemden
wenst haar heel veel succes!
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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

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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Start collecteweek Reumafonds Dit is geen 1 april mop
Het Reumafonds houdt binnenkort de
jaarlijkse landelijke collecte. In de week
van 16 t/m 21 maart 2015 komen ruim
63.000 vrijwilligers in actie om door heel
Nederland geld op te halen voor de bestrijding van reuma. Ook in Aarle-Rixtel
kunt u hen weer verwachten. Dit jaar zal
er geen zakje worden verspreid, u kunt u
bijdrage rechtstreeks in de bus doen.
In Nederland leven bijna twee miljoen
mensen met deze ingrijpende aandoening, die niet te genezen of te voorkomen
is. Onderzoek naar de oorzaak en behandeling van reuma is kostbaar. Daarom is
uw bijdrage hard nodig.
Onzichtbare ziekte
Mensen met reuma hebben vooral last
van pijn en moeheid, beide onzichtbare
kenmerken van deze chronische ziekte.
Reuma is een verzamelnaam voor ruim
100 aandoeningen aan botten, gewrichten
en spieren. Het is een auto-immuunziekte. Dit betekent dat het natuurlijke afweersysteem het eigen gewrichtsweefsel
(en soms organen) aanvalt. Hierdoor
hebben mensen met reuma vaak last van
ontstekingen aan gewrichten of spieren,
en is bewegen pijnlijk. Reuma is een ingrijpende aandoening en kan jong en oud
overkomen.
Steun van iedere Nederlander nodig
Het Reumafonds strijdt voor een beter
leven met reuma. Nu en in de toekomst.
We geven voorlichting, ondersteunen
patiëntenactiviteiten en komen op voor
de belangen van mensen met reuma bij
politiek en zorg. We financieren onderzoek naar betere behandelmethoden en
naar de oorzaak van reuma. Dat brengt
ons dichter bij een wereld zonder reuma.
We zijn blij met iedere gift die hieraan bijdraagt.
Bankrekeningnr:
NL86RABO0123040000,
Amsterdam. www.reumafonds.nl

Nee, het is echt

In ons Laarbeek kun je wandelen langs
straten en pleinen
Ook kun je hier lekker glijden
Door de hondenpoep, groot en klein.
Lekker makkelijk, struinen langs tuinen
en perken
Niemand zal het merken
Fijn als echte hondenliefhebber achter je
hond aan lopen
En dan maar hopen, hopen, hopen.
Vooral dat ze jou niet zien
Al worden het er een stuk of tien.
Zonder hondenbelasting behoeven te
betalen loop je hier rond
En bij wie ligt de stront?
Wij bewoners moeten samen belasting
betalen voor onderhoud van onze straten
en pleinen.
Wij lopen hier ook rond
Maar dan wel graag zonder al die stront.
Ik heb de politie geinformeerd en hij zei
“het kan zijn dat het gebeurt”
als hij het ziet, dat hij bekeurt
De politie heeft een mooie rode kaart.
Is die hoop je dan 140 euro waard?
Gedraag je eens stoer en groot,
Neem een zakje of schepje, en trek de
hond en de hoop in de goot.
Je mag ook je adres in de hoop achter
laten,
Dan krijg ik de kans om eens met je te
praten.
Bij jouw voordeur op de stoep,
Ik breng dan mee, je eigen hondenpoep.
!
De echte hondenbezitter daar gelaten
die zijn verantwoording kent,
Daar hoor je mij niet over praten.
Het zijn niet alleen de honden die het
doen,
Nee, het baasje die hem uitlaat, zonder
fatsoen.
Zit er nog verstand in je bol???
Zo niet, jammer dan wordt het weer een
drol ( of een bekeuring)
Van een bewoner uit Laarbeek
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Oosthoek
FINANCIEEL

ADVIES

• hypotheken
• pensioenen
• verzekeringen
• sparen
b ekend ter re in ...

De Tempelier 3 • 5735 JG Aarle-Rixtel
0 49 2 -3 8 3 8 8 7 • 06 -2 111 0 8 43
info@oosthoekfinancieeladvies.nl
www.oosthoekfinancieeladvies.nl
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artiesten begeleid, zoals Marco Borsato,
Sting, Toots Tielemans, Herbie Hancock,
Elvis Costello en Celine Dion.
Wij zijn er heel erg trots op dat deze 2
geweldige muzikanten bij ons te gast zijn.
Aanvang: 14.30 uur Entree: € 7,50
Kaartjes kunnen worden gereserveerd
via 0492 382943
Onze Lieve Vrouwe Gilde Aarle-Rixtel
Anno 1324

NLdoet bij
Het Kouwenbergs kerkje
de Blauwe Schut.
presenteert
Zondag 29 maart 2015 Zaterdag 21 maart a.s. wordt in het geZangeres en harpiste INGE FRIMOUT en
saxofonist JOS BEEREN
Dit mag u beslist niet missen, twee ras
muzikanten die op een fantastische manier alles uit hun instrument halen en elkaar op een bijzondere manier aanvullen.
Inge Frimout-Hei komt uit Nuenen, studeerde klassieke, Zuid-Amerikaanse en
Keltische harpen, zang en compositie.
Zij componeert en arrangeert muziek
voor harp, geeft les, speelt in theaters
met verschillende gezelschappen, treedt
met speciale acts op festivals, begeleidt
koren, geeft workshops, is tweemaal op
tournee geweest in China met het Malando Tango-orkest en heeft diverse
malen opgetreden voor de Koninklijke families van Nederland en België.
Jos Beeren speelde tenorsax in The
Glenn Miller Revival Orchestra en heeft tot
voor kort als beroepsmuzikant saxofoon,
klarinet en basklarinet gespeeld in het befaamde Metropole Orkest. Hij heeft met
zijn Timeless Big Band, een van Europa’s
beste big bands, opgetreden in tientallen
landen, verzorgde diverse radio- en televisie-uitzendingen en speelde op Lowlands, Pinkpop en North Sea Jazz. Hij
heeft talloze nationale en internationale

hele land NLdoet gehouden. Dit is een
actie van het Oranjefonds en geeft financiële ondersteuning als er op 20 en 21
maart mensen de handen uit de mouwen
steken en bij een vereniging of een maatschappelijk doel klusjes gaan doen. Ook
de Blauwe Schut heeft de toezegging op
deze ondersteuning en gaat op 21 maart
het gildeterrein bij het “Jan van Doorenpaviljoen” zomer klaar maken. Ook zal
er een nieuwe Koningsboom geplaatst
worden zodat we met de kermis weer
op een veilige manier kunnen schieten
om een nieuwe Koning. Uiteraard is iedereen welkom om hierbij te helpen. Voor
de lunch wordt gezorgd. Het “Jan van
Doorenpaviljoen” is gelegen nabij het Hagelkruis achter koekfabriek Jeurgens. We
kunnen vele helpende handen gebruiken.
Overigens is het Koningschieten dit jaar
bij de Blauwe schut anders dan gebruikelijk op kermisdinsdag 25 augustus. Tot
ziens op zaterdag 21 maart of op een van
onze andere evenementen.
Voor meer informatie, website: www.olvgilde.net
E-mail: secretariaat@olvgilde.net
tel: 0492-382288 / 0652462803.
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100 jaar kwaliteit uit AARLE-RIXTEL

Bij koninklijke Beschikking
hofleverancier

Wist u dat:
- de bestellijsten voor Pasen in onze winkel liggen;
- u onze roomboterpaasstol niet moet vergeten;
- onze voorgebakken broodjes in 5 minuten klaar zijn;
- er ook speciale luxe dinerbroodjes zijn, ook in 5 minuten klaar;
- het zijn Croy- mais- en pomodorbroodjes;
- voor het ontbijt of brunch lekkere mini croissants,-chocolade
of -koffiebroodjes en natuurlijk het RONDE PAASBROOD
- wij diverse desembroden maken die u ongesneden kunt mee- nemen, en thuis nog even afbakt, dat is pas genieten;
- het desembrood “Pain Noissette” gevuld is met noten, honing
en vruchten;
- Pain Noissette (met (Franse) kaas een lekkere “afsluiter” is;
- karnemelkbrood, naast desem ook waldcorn en rogge bevat;
- ook de banketbakker heeft zijn best heeft gedaan;
- een lekkere slof of schnitt niet te groot is;
- onze bekende nougatinetaart met huisgemaakte noga altijd
uit de vriezer voorradig is;
- u met een nougatinetaart altijd wat lekkers in huis heeft;
- er staan diverse leuke paasartikelen in de winkel;
- WIJ ELKE DAG EEN VASTE AANBIEDING HEBBEN NAMELIJK:
- MAANDAG meergranenbrood van €.2,50 voor maar € 2,30;
- DINSDAG wit en/of tarwebrood 3 stuks voor maar € 5,00;
- WOENSDAG krentenbollen 6 halen 4 betalen;
- DONDERDAG 10 zachte broodjes voor maar € 3,00;
- VRIJDAG croissantjes van € 0,95 voor maar € 0,75 per stuk;
- ZATERDAG appelflappen van € 1,30 voor maar € 1,10 per stuk.
MEDE NAMENS ONS TEAM WENSEN WIJ U VROLIJKE PAASDAGEN
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Gratis
informatiebijeenkomst
Senioren en Veiligheid
19 en 31 maart 2015 13.00u – 17.30u
Rabobank Peel Noord organiseert op 19
en 31 maart a.s. een informatiebijeenkomst Senioren en Veiligheid. Tijdens
deze bijeenkomst zullen ook de politie, de
gemeenten Gemert-Bakel en Laarbeek
en een specialist Crisismanagement &
Fraudebestrijding van de Rabobank als
gastspreker een bijdrage leveren. Hebt
u vragen over veilig bankieren? Of welke
websites u kunt vertrouwen en hoe u misbruik voorkomt met uw pinpas? Hoe zorgt
u ervoor dat u bedacht bent op trucs van
criminelen? Laat u informeren tijdens de
bijeenkomst en meldt u aan.
De bijeenkomst vindt plaats op 19 maart
in De Eendracht, St. Annastraat 60 Gemert en op 31 maart in het Ontmoetingscentrum Beek en Donk, Otterweg 29.
Ontvangst 13.00u, aanvang 13.30u en
einde 17.30u.
Deelname is gratis. Aanmelden kan via
e-mailadres seniorendesk@peelnoord.
rabobank.nl of telefoonnummer (0492) 39

19 00, onder vermelding van uw naam,
telefoonnummer en het aantal personen
waarmee u wilt deelnemen.

Door het fraaie weer van begin maart
pakten velen het stalen ros en was het
genieten geblazen. Op 22 maart fietsen
we naar de Achelse Kluis en op 29 maart
gaan we naar Slabroek. Daarna beginnen
we weer met de zomeravondfietstochten,
waarover volgende keer meer informatie.
Op onze site kunt u alle verdere informatie krijgen.
De succesvolle kaartavonden van het
winterseizoen werden op 10 maart afgesloten: avondwinnaars werden Felicita
Krijnen en Karel Biemans. De eindzege
ging bij de jokeraars naar Serva Migchels
en bij de rikkers naar Berry Driessen.

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.

Voor uw schilderwerk, binnen en buiten
A DV I S E R I N G
SERVICE
ONDERHOUD
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
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50 jaar geleden

9 maart Gemengd koor
Het Aarle-Rixtelse gemengd koor “De
Klokkengieters van 1660” organiseert
zondag om acht uur in het patronaat een
ontspanningsavond. Onder leiding van
de nieuwe directeur, de heer Kees van
Houten uit Helmond, zal het koor achtereenvolgens uitvoeren de nummers:
“Laat varen alle fantasieën”; “Agnus
Deï”; “Laudate Dominum”; verder “Chor
der Landleute” en “In weissen Rösl’”.
Na deze zangnummers brengt de eigen
toneelgroep een klucht in drie bedrijven
“De onbekende wereld” van A. Kok en J.
Blaaser. Onder regie van de heer Jan de
Roy uit Helmond.
15 maart Buurtschap
“Rixtelse Akkers”
Aarle-Rixtels buurtschap de “Rixtelse Akkers” is druk bezig met de voorbereiding
van een zeldzame gebeurtenis. Op 9 mei
hoopt het echtpaar Kandelaars – Cornelissen, in de Mariastraat 26, zijn diamanten
bruiloft te vieren. Dit heuglijke feit voor
Bert en Drieka was voor de buurtschap
de “Rixtelse Akkers” aanleiding tot de oprichting van een feestcomité, bestaande
uit tien leden. Tot voorzitter van dit comité
is gekozen de heer H. van Brug, Maria
straat 37, en tot penningmeester werd
benoemd de heer L. de Wit, Merelstraat
4. Dit comité heeft de taak het diamanten
echtpaar en onvergetelijke feestdag aan
te bieden. Voor dit doel zullen in Aarle-Rixtel verschillende activiteiten worden
gevoerd om de nodige gelden bij elkaar te
krijgen. Onder andere zal binnenkort een
huis aan huis collecte worden gehouden.

Gemeenschapsblad Aarle-Rixtel
maart in huize “Ruwenberg” te St. Michielsgestel zijn diamanten kloosterjubileum. Frater M. Bertinus, op 10 oktober
1887 op het Laar in Aarle-Rixtel geboren,
verliet zijn geboortedorp op 17 jarige leeftijd. Het diamanten kloosterfeest wordt in
huize “Ruwenberg” in drie fasen gevierd:
er is een feestdag voor de paters, een
dag voor de studenten aldaar en een dag
voor de familie van de Aarlese jubilaris.
17 maart Begrotingstekort van Aarle
hopeloos, maar niet ernstig
Het tekort van ruim twee ton op de begroting van Aarle-Rixtel heeft dinsdag avond
de stemming op de raadsvergadering niet
kunnen drukken. Zonder veel op- of aanmerkingen gingen de raadsleden met de
begroting akkoord. Vooral, nadat een genieperige ( één dag later in de krant gerectificeerd in grieperige) wethouder Ebben,
die burgemeester Janssens, ook al griep,
verving, erop gewezen had, dat het een
nogal geflatteerde begroting betreft. Burgemeester en wethouders hebben onvoldoende gelegenheid gehad het werkstuk
van de dienst financiën nader te bestuderen. Dat gaf één van de raadsleden, de
heer Gijsbers, wel de indruk dat de begroting dus in feite een wassen neus is,
aan de andere kant betekent het nu ook
weer, niet zo somber als zij op het eerste
gezicht lijkt.

23 maart Heemkundekring
Vanavond om acht uur zal de heemkundekring “Barthold van Heessel” haar jaarvergadering houden in café van Bracht.
Professor W. Knippenberg zal een lezing
houden over de opgraving van een grote
muntschat te St. Michielsgestel, welke
lezing met dia’s wordt toegelicht. Er zal
tevens een bestuursverkiezing zijn. Het
16 maart Aarle-Rixtelnaar 60 jaar in het huidige bestuur treedt in zijn geheel af,
doch is geheel herkiesbaar.
klooster
Frater M. Bertinus, Gerardus van de
Heuvel, uit Aarle-Rixtel herdenkt op 19 HELMONDS DAGBLAD maart 1965
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