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Oplage 2500
Jaargang 45
www.gemeenschapsblad.nl

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
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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.
DIERENOPVANGCENTRUM De Doornakker Tel 040 2811358
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 19 april t/m vrijdag 24 april
Zondag 19 april - 3e Zondag van Pasen
Voorganger Pater Wester
09.30 uur Kerk – Eucharistieviering m.m.v. Kerkkoor O.L.V. Presentatie
Frans Vogels
Leen van Oort-Huibers
Ben Loomans
Overleden ouders Jeurgens – van Oekel		
(verj. moeder)
Wim en Willard Thijssen
Pierre Stals						(j. get.)
Overleden ouders Pennings – van der Cruijs en Tineke
Tot welzijn van de parochie
Woensdag 22 april
19.00 uur Kapel – Rozenkransgebed

Week van zondag 26 april t/m vrijdag 1 mei
Zondag 26 april – 4e Zondag van Pasen
Voorganger Pastor Hasselman
09.30 uur Kerk – Eucharistieviering – Samenzang
		
Martien van der Linden
		
Jes van Roij
		
Theo Vereijken					(j. get.)
		
Tot welzijn van de parochie
Woensdag 29 april
19.00 uur Kapel - Rozenkransgebed
			

Week van zondag 3 mei t/m vrijdag 8 mei
Zondag 3 mei– 5e Zondag van Pasen – MEIVIERING
Voorganger Pastor Hasselman
09.30 uur Kerk – Eucharistieviering – m.m.v. Gemengd koor de Klokkengieters,
Harmonie de Goede Hoop, Onze Lieve Vrouwe Gilde, Gilde St. Margaretha.
Aansluitend Mariaprocessie.
Overleden begunstigers van het Onze Lieve Vrouwe Gilde
Overleden ouders van Duppen – Sterken en Jos
Henk van Duppen 					(koperpoetsploeg)
Clasine van Duppen – Heijl
Overleden familie Verhoeven – Filippini
Overleden familie Maas – Manders
Overleden ouders Verschuuren – van Dijk en overleden familieleden
6

Parochie O.L. Vrouw Presentatie
Overleden ouders Driek en Annie Swinkels – van den Heuvel
Hanneke van Berlo					(m.g.)
Sien Nooijen						(fund.)
Overleden ouders van Rixtel, Bertus en Frits (sterfd. Bertus/fund.)
Marinus en Toos van Stiphout en kleinzoon Mart
Herman Biemans					(par.)
Maarten Wouters
Hans van Brug					(verj.)
Overleden leden van het gemengd koor de Klokkengieters
Overleden ouders van de Ven – Martens
Overleden familie Verberne – van Zogchel
Overleden familie Verberne – Schellens
Nelly van de Ven
Overleden ouders Jan en Mien Smits – van de Ven
Tot welzijn van de parochie
Woensdag 6 mei			
19.00 uur Kapel – Rozenkransgebed
Overleden
Toon Derks, Klokstraat 5A, 63 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 14 juni.
Voor de doop van uw kindje kunt u zich, tot een week voor het doopgesprek van
11 mei, 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.
OPENING MEIMAAND
Zondag 3 mei bent u hartelijk welkom bij de plechtige opening van de meimaand.
Attentie: de viering begint om 09.30 uur in de Kerk m.m.v. het Onze Lieve Vrouwegilde, St. Margarethagilde, Harmonie de Goede Hoop en gemengd koor de Klokkengieters.
Na afloop van de mis trekken we in processie met het Aarlese Lieve Vrouwke in ons
midden naar de kapel. We volgen daarbij de “route 1856”zoals Mgr. Zwijsen dat in
1856 ook deed toen hij het wonderbeeldje van de kerk naar de gerestaureerde kapel
terugbracht. Wij hopen dat velen van u zich daarbij willen aansluiten!
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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
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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

Oproep van het
parochiebestuur Zalige Pater
Eustachius van Lieshout
Zoals u bekend is, zijn de 4 parochies
binnen Laarbeek op 1 januari 2015 gefuseerd tot één nieuwe parochie. Het
nieuwe bestuur is echter nog niet compleet. In het parochiebestuur is nog één
functie niet bezet. Om tot een evenredige
verdeling binnen de 4 kernen te komen,
wordt met name in de kern Aarle-Rixtel
uitgezien naar iemand die binnen het
nieuwe parochiebestuur een taak wil vervullen.
Voelt u zich geroepen of wilt u graag meer
informatie over deze functie, neem dan
contact op met pastoor Verbraeken, tel.
0492-461216. U kunt ook Henk van Eijndhoven benaderen, meestal bereikbaar na
20:00 uur op tel. 0492-383381.

LIEDERENTAFEL
“’T ZONNETJE” IN ZONNETIJ
AARLE-RIXTEL.
Donderdagavond 30 april staat al weer de
laatste liederentafel voor de vakantie 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 voorlopig laatste avond
weer een gezellige avond van maken en
zijn dan in september weer terug.
Voor meer informatie bel 0492-534726 of
via e-mail: frans.raaijmakers@upcmail.nl

Bedankt! Bedankt!
Namens de vrijwilligers willen wij alle parochianen, familie Biemans van Streekwinkel Croy, Frans v.d.Heuvel groente en fruit, Eierhandel Verbruggen en Biscuitfabriek Jeurgens hartelijk danken voor de gulle gaven.
Wij hebben er 50 prachtige fruitschalen van kunnen maken voor zieke en eenzame medeparochianen in Aarle - Rixtel.
Annie Jacobs

Jeanne Gijsbers
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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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twee- en driehonderd bezoekers uit alle
regio’s van Nederland waarbij ook bezoekers uit Duitsland en België geen uitzondering zijn.
Alle liefhebbers van Oberkrainermuziek
en vrienden van Nizozemska zijn van
harte uitgenodigd om de gegarandeerd
gezellige Oberkrainer muziekmiddag
bij te wonen op zondag 19 april 2015 in
Dorpscafé “De Vrienden”, Dorpsstraat
18-22 te Aarle-Rixtel van 14.00 tot 16.30
uur. De toegang is gratis.
Nizozemska verheugt zich op een grote
aanwezigheid van muziekvrienden om
te genieten van een beslist sfeervolle
middag. Voor meer informatie over het
ensemble, zie www.nizozemska.nl.

Nizozemska Oberkrainer
Muziekmiddag op
zondag 19 april 2015
Oberkrainer Ensemble Nizozemska is
een Noord-Brabants muziekgezelschap
dat uitsluitend Sloveense volksmuziek
brengt: de Oberkrainer stijl. De muziekstijl is vaak vrolijk, soms virtuoos maar
soms ook melancholisch. De optredens
brengen je in de echte Sloveense sfeer,
gebracht in originele klederdracht, met
accordeon, trompet, klarinet en zang.
Nizozemska heeft zich tot doel gesteld
om de Oberkrainermuziek in Nederland
en buurlanden te promoten en organiseert daarom jaarlijks een fanmiddag.
Echter, de laatste Oberkrainer muziekmiddag voor alle fans van deze muziek,
was in 2012. Het heeft té lang geduurd…
dat vond Nizozemska ook, maar een
oude traditie wordt weer in ere hersteld.
Eindelijk is het weer zover. Er wordt in
april weer een middag georganiseerd vol
Oberkrainer muziek.
Traditioneel trekt de fanmiddag tussen de

organiseert:
Quiz Night Aarle 2015
Houd jij wel van een quiz en gezelligheid?
Op deze avond kun je je meten met andere groepen op gebied van sport, muziek, actualiteiten en Laarbeek. Na de
quiz gaan we nog een feestje bouwen
met z’n allen!
Wat : Quiz night Aarle
Voor wie : Iedereen die mee wil doen met
een team van minimaal 8 personen
Waar : Dorpsfeesten tent langs de Dreef
Wanneer : Vrijdag 15 mei 2015
Tijdstip : 21:45 – 23:30 (gevolgd door AFTERPARTY!)
Inschrijven : Uiterlijk vrijdag 1 mei, via
info@dorpsfeesten.info
Kosten : Gratis
Vragen : 06-22603125 (Rico Verbakel) of
info@dorpsfeesten.info
11
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Voortgang Dementievriendelijk
Laarbeek
Op 28 januari j.l. vond de eerste bijeenkomst plaats om Laarbeek dementie
vriendelijker te maken. Deze 1e bijeenkomst telde maar liefst 80 deelnemers,
waaronder veel mantelzorgers, professionals maar ook vrijwilligers die op het
gebied van senioren en belangenbehartiging werkzaam zijn. Tijdens deze bijeenkomst werden de deelnemers geïnformeerd over dementie en konden zij in
groepen discussiëren op welke manier
Laarbeek dementievriendelijker te maken
is. Naast de informatie die verkregen
werd uit de groepen konden deelnemers
ook individueel suggesties en ideeën aandragen en zich opgeven om mee verder
te denken in een werkgroep of algemeen.
De werkgroep bestaande uit Ellen van
Bree ( GGD Brabant Zuid-Oost), Hanny
Vlemmings ( vrijwilliger en ook werkzaam
als Toegepast Gerontoloog), Sissy van
de Weijer ( vrijwilliger-Alzheimervereniging), Dre de Kort ( vrijwilliger maar ook
werkzaam als case-manager bij Savant)
ondersteunt door Rick Hendriks ( gemeente Laarbeek) en Henrie Bouwmans
hebben alle verslagen, ideeën en suggesties bestudeerd en besloten om in
drie werkgroepen verder te gaan. Een
werkgroep die verder gaat kijken hoe de
beeldvorming van dementie te verbeteren en mensen beter te informeren, een
werkgroep die samen met de zorgaanbieders en burgers gaat kijken hoe de keten
van dementiezorg te verbeteren is en een
laatste werkgroep die gaat kijken hoe we
in Laarbeek kunnen komen tot één aanspreekpunt voor dementie maar mogelijk ook andere zaken! Verder hebben zij
wethouder Briels bereid gevonden om als
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ambassadeur op te willen treden.
Vorige week woensdag zijn tijdens een
voortgangsbijeenkomst de bevindingen
van de werkgroep besproken met een
20tal vrijwilligers en heeft wethouder
Briels zich gepresenteerd als ambassadeur van een Dementievriendelijk Laarbeek. Na deze bijeenkomst staan er nu
drie werkgroepen die verder zullen gaan
om Laarbeek dementievriendelijker te
maken. Elk van deze werkgroepen zal
worden begeleid door iemand van de
oorspronkelijke algemene werkgroep die
nu als stuurgroep verder zullen gaan. De
werkgroepen gaan aan de slag en zullen
voor de grote vakantie hun voorstellen en
mogelijke resultaten gaan presenteren.
Wij houden u via de plaatselijke media op
de hoogte en zullen er alles aan doen om
Laarbeek dementievriendelijk te maken.
Wij zijn nu al trots op de ruim 20 vrijwilligers en professionals die ons hierbij gaan
ondersteunen.
Stuurgroep Dementievriendelijk
Laarbeek.

Collecte Zonnebloem.
De jaarlijkse collecte van de Zonnebloem
in Laarbeek vind plaats in de week van
20 t / m 24 april 2015. De opbrengst wordt
besteed om voor de gasten van de plaatselijke Zonnebloem activiteiten te organiseren. Dit zijn o.a. Ontspanningsmiddagen, uitstapjes, theatermiddag etc.
Alvast bedankt voor uw gaven.
Bestuur en medewerkers afdeling AarleRixtel.
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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

• ontspanningsmassages
• voetreflextherapie
óók voor kinderen en baby’s

•
•
•
•
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De Elshorst 15
5735 JC Aarle-Rixtel
tel: 06 – 46 16 54 00
www.wienekeprinsen.nl

• Op maandag en woensdag:
locatie Fysio & Zo
Kouwenberg 13
5735 GM Aarle-Rixtel

Bericht van:

Gemeenschapsblad Aarle-Rixtel

Onze Lieve Vrouwe Gilde Aarle-Rixtel altijd iemand aanwezig. Loop gerust eens
Anno 1324 binnen. Ook wil ik u alvast wijzen op het
Koningschieten tijdens Aarle kermis. Dit
wordt gehouden op kermisdinsdag 25 auLaarbeek gustus. Voor meer informatie,
koningschieten op het website: www.olvgilde.net
secretariaat@olvgilde.net
“Jan van Doorenpaviljoen”. E-mail:
tel: 0492-382288 / 0652462803.
Op zondag 26 april a.s. komen de 5 gilden
van Laarbeek weer bijeen voor het traditionele Laarbeekkoningschieten. De geüniformeerde gildebroeders schieten dan
om de felbegeerde titel Laarbeekkoning.
De winnaar is diegene die het laatste
restje van de vogel naar beneden haalt en
is een jaar lang het gezicht van de 5 Laarbeekse gilden. Inzet is een prachtig wisselschild dat indertijd geschonken is door
de gemeente Laarbeek. De afgaande
Koning ontvangt een replica dat, al vanaf
het begin van deze traditie, geschonken
wordt door raadsnestor Frans Biemans.
De gildebroeders komen om 12:00 uur
bijeen op het gildeterrein van de Blauwe
Schut in Aarle-Rixtel waarna een optocht
gehouden zal worden naar de Kiosk op
de Kouwenberg om vervolgens na een
korte pauze terug te keren naar het gildeterrein. Daar zal om 14:00 uur gestart
worden met het officiële programma
middels het wijden van de vogel en het
vrijen van de boom. Om 14:30 uur vangt
het daadwerkelijke schieten aan met de
eerste schoten door het kerkelijk gezag,
het wereldlijk gezag, de schenker van de
replica’s en afgaande Koning Mario van
den Elsen. Hierna kan de grote strijd ontbranden. Aan het eind van de middag zal
duidelijk zijn welke gildebroeder de titel
Laarbeekkoning het komende jaar mag
dragen. U bent zondag 26 april vanaf
14:00 uur van harte harte welkom op het
“Jan van Doorenpaviljoen” nabij het Hagelkruis achter koekfabriek Jeurgens.
Verder bent u uiteraard altijd welkom op
ons gildeterrein als dit is geopend. Op
donderdag is onze vaste avond en is er

Bij Huize Padua in Boekel vindt
op zondag 7 juni 2015 de
jaarlijkse Zomermarkt plaats.
Van 10.00 uur tot 16.00 uur staan er ruim
130 kramen en 60 grondplaatsen met
tweedehands spullen, plantjes en originele zelfgemaakte artikelen opgesteld op
het sfeervolle terrein. Er is veel live muziek en entertainment, verschillende gezellige terrasjes en natuurlijk volop lekker
eten. Voor de kinderen zijn er diverse kermisattracties,
Een kraam of grondplaats reserveren voor
deze markt kan uitsluitend via de website
www.ggzoostbrabant.nl/zomermarktHP
tot uiterlijk vrijdag 17 april 18.00 uur
Het is dus niet mogelijk om telefonisch te
reserveren! De kosten voor een kraam
bedragen € 22,50 en voor een grondplaats betaalt u € 12,50.
U kunt maximaal 1 kraam of 1 grondplaats
reserverenen en de organisatie vraagt
€ 10 borg. Deze borg krijgt u na afloop
van de markt terug.
15
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ViERBINDEN start ontbijt- en lunchservice.
Informatiebijeenkomst op donderdag 23 april.
ViERBINDEN breidt haar maaltijdvoorziening uit met een ontbijt- en lunchservice. Dit
doen we in samenwerking met “de Maaltijdservice” uit Venray en “’t Verswarenhuys”
uit Beek en Donk.
Senioren die gebruik maken van de maaltijdvoorzienig van ViERBINDEN, of die dit in
de toekomst gaan doen, kunnen vanaf 27 april 2015 gebruik gaan maken van deze
nieuwe dienst.
Deze boodschappendienst is alleen mogelijk in combinatie met de maaltijden.
Om aan deze nieuwe service Laarbeekbreed bekendheid te geven organiseren wij
een informatiemarkt op donderdag 23 april aanstaande tussen 17.00 en 20.00 uur in
het Ontmoetingscentrum te Beek en Donk, Otterweg 29.
“De Maaltijdservice”, “’t Verswarenhuys” en ViERBINDEN zijn aanwezig om u te laten
zien en proeven wat zij te bieden hebben. Zij verwennen u met veel lekkernijen.
Alle belangstellende inwoners van Laarbeek zijn op deze informatiemarkt welkom
om kennis te komen maken met deze nieuwe service en de maaltijdvoorzienig in zijn
algemeenheid. Dus kom kijken en proeven. Wij staan voor u klaar.

I.V.N. Laarbeek.
Het is april, alles buiten loopt weer uit. Het
leek ons een goed idee om een avond
te organiseren over wilde planten als
groenten en geneeskruid
Steeds meer worden er wilde planten en
kruiden gebruikt in ons voedsel. Denk
maar aan de munt in de thee en de salades met bloemen er in.
De natuur in onze directe omgeving
heeft veel wilde planten in de aanbieding
waarmee je kunt koken en waarvan een
groot deel ook nog een genezende werking heeft.
Wij hebben hiervoor Ido Cranen van de
vereniging Velt uitgenodigd, zijn verhaal
gaat over veel zaken: Soep met zevenblad, salade met kraailook, kloven en
smeerwortel, jeuk en viooltjes, zenuwpijn
en st. Janskruid… en nog veel meer.

In de lezing legt hij de werking van planten
uit die ons zo goed van pas kunnen
komen.
De (gratis) lezing vindt plaats op 16 april
in I.V.N. gebouw “De Bimd”Gelegen aan
de Beeksewg in Aarle Rixtel. Wij starten
om 20.00 uur kom wel op tijd want vol
is vol! Vaak horen wij dat men denkt dat
deze avonden alleen voor leden zijn. Dit
is niet het geval. Iedereen die belangstelling heft is welkom.
Tevens is dit voorlopig onze laatste maandelijkse lezing. In September starten wij
weer.

Klokje
Gevonden
in de dorpsstraat in Aarle-Rixtel een
bruine bril. Lag op de weg tegenover de
nu gesloten apotheek.
Ophalen bij C. van den Berk
Helmondseweg 2 Aarle-Rixtel
17

Café van Bracht

Van oudsher uw vertrouwde adres voor:

* Koffietafels
* Feesten en Partijen
* Vergaderingen
Kerkstraat 9, 5735 BW Aarle Rixtel Telefoon 0492-381221

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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Een teek? Pak ‘m beet!
Maandag 13 april start de week van
de Teek. Een tekenbeet is meestal onschuldig, maar kán u ziek maken als de
teek lang vastgebeten in uw huid zit. De
app Tekenbeet helpt te controleren op
teken en brengt u op de hoogte van de
actuele tekenactiviteit.
Teken komen op veel plaatsen in Nederland voor. Ze leven tussen bladeren en
in hoog gras en struikgewas. Ze lijken op
kleine platte spinnetjes. Sommige teken
zijn besmet met de Lyme-bacterie die de
ziekte van Lyme kan veroorzaken. Als
een teek lang op de huid zit, bestaat de
kans dat hij deze bacterie overbrengt. De
ziekte is meestal goed te behandelen met
antibiotica. Zonder behandeling kan deze
ziekte chronische klachten veroorzaken
aan hart, zenuwstelsel, gewrichten en
huid.
De GGD Brabant-Zuidoost adviseert om
uw huid en kleding altijd goed te controleren op teken, als u in de natuur bent
geweest. Vindt u een teek? Dan kunt u
die eenvoudig zelf verwijderen met een
pincet of tekentang. Ontsmet daarna het
beetwondje en noteer wanneer en waar u
op de huid gebeten bent.
Krijgt u de teken niet uit uw kleding, was
ze dan op 60°C of doe ze in de wasdroger.
Naar de huisarts?
Als de teek langer dan 24 uur in de huid
gezeten heeft, overleg dan met de huisarts of behandeling gewenst is. Heeft u
een teek binnen 24 uur weggehaald?
Houd tot drie maanden na de tekenbeet
de huid rond de beet in de gaten. Let op
het ontstaan van een rode ring of andere
klachten die kunnen duiden op de ziekte
van Lyme. Krijgt u klachten? Ga naar de
huisarts en meld dat u door een teek gebeten bent.
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App “tekenbeet”
De app bevat informatie over hoe te controleren op teken en hoe u een teek kunt
verwijderen. U kunt een tekendagboek
aanleggen en hierin een tekenbeet registreren, waarbij u een herinnering ontvangt om de beet te controleren. Daarnaast is een alarm in te stellen zodat u
altijd op de hoogte bent van de actuele
tekenactiviteit. De app is te downloaden
voor Android in de Google Play Store en
voor Apple-gebruikers in de App Store.
Meer informatie
Heeft u vragen? Dan kunt u contact opnemen met het team Infectieziekten via
telefoonnummer
088 0031 333 of mail naar infectieziekten@ggdbzo.nl. Meer informatie
vindt u op de website van de GGD Brabant-Zuidoost, www.ggdbzo.nl, en het
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en
Milieu, www.rivm.nl/tekenbeet.

Collecte Oranje Fonds 2015
In de week van 27 april vindt weer de
jaarlijkse collecte plaats van het Oranje
Fonds. Met de opbrengsten van deze
collecte steunt het fonds projecten van
culturele verenigingen. Collectanten van
harmonie De Goede Hoop zullen in die
week langs de deuren gaan en wij hopen
op uw royale bijdrage, waarvoor alvast
onze hartelijke dank.

email redactie@gemeenschapsblad.nl
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Koningsdag in dorpskern van Aarle-Rixtel
Voor het eerst sinds lange tijd zal in het centrum van ons dorp een hele dag lang
Koningsdag gevierd worden. Alles lekker dicht bij elkaar, met luchtkussens, terrasjes,
live muziek, spelletjes en allerlei andere, leuke activiteiten.

Koningsnacht
De festiviteiten beginnen overigens al op zondagavond 26 april (Koningsnacht) in de
Aarlese horeca.
Bij ‘Deja Vu’, dat vanaf 20.00 uur open is, treedt de Tilburgse coverband MAAZ Undercover op. Deze band brengt een uitgebreid repertoire met vele muziekstijlen.
Dorpscafé ‘De Vrienden’ is open vanaf 19.00 uur; een DJ zorgt voor gezellige en
sfeervolle muziek.
Zowel bij Deja Vu als bij De Vrienden is de entree gratis!

Ochtendprogramma Koningsdag
Maandag 27 april start op het kerkplein met een vrijmarkt voor en door basisschoolkinderen van 10.00 – 12.00 uur. Iedereen kan hier speelgoed, boeken, cd’s en allerlei
spulletjes verkopen of andere leuke dingen verzinnen. Daarnaast kunnen diverse
spelletjes gedaan worden en grappige foto’s gemaakt. Bezoekers kunnen ook meehelpen met het schilderen van een portret van onze koning en koningin.
Aansluitend is er om 12.30 uur een versierde fietsenoptocht, onder begeleiding van
harmonie ‘De Goede Hoop’. Voor iedere deelnemer ligt een verrassing klaar. De
mooiste, gekste en leukste fietsen verdienen bovendien een mooie prijs.

Middagprogramma Koningsdag
’s Middags vanaf 13.30 uur is er van alles te beleven in de dorpskern. Diverse Aarlese
verenigingen en ondernemingen leveren hieraan hun bijdrage.
Zo zijn er om 13.30 uur diverse optredens van kinderen/orkestjes, die meedoen aan
het project ‘Muziek = Cool’ van Harmonie De Goede Hoop. Vanaf 14.00 uur zijn er op
de kiosk optredens van OJO, het leerlingenorkest, La Banda en ‘het Oranje-orkest’.
Kinderen van dansschool Dédé verzorgen enkele dansdemonstraties.
Ook diverse andere verenigingen leveren een belangrijke bijdrage. De Eendracht
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biedt jong en oud de gelegenheid om te boogschieten en Heemkundekring Barthold
van Heessel verzorgt verschillende Oud-Hollandse spelen. Bij schaakclub SCAR kan
iedereen een gezellig potje schaken, onder andere op het grote buitenschaakbord.
Motorclub Liberator verzorgt rondritten met echte Harley Davidson-motoren en een
spectaculair spel: de Harley koe. Voetbalvereniging ASV regelt het doelschieten.
Cendra heeft een DJ-contest georganiseerd. De beste drie DJ’s uit de voorronden
krijgen elk een half uur ‘draaitijd’. Zij strijden deze middag op het kerkplein om de
hoofdprijs: vrijkaartjes voor Wish Outdoor!!!
Verder staan er diverse kramen waar allerlei spellen kunnen worden gedaan.
Tenslotte zijn er nog vele andere activiteiten, zoals een ritje met de huifkar, schminken
en diverse luchtkussens.
Uiteraard zullen de terrasjes niet ontbreken.
Bij OJA kan men ‘s middags vanaf 15.00 uur terecht voor veel muziek, een hapje en
een drankje. Er treden diverse bands live op.
Kom dus op maandag 27 april naar de kern van ons dorp, dan maken we er met z’n
allen een prachtige, gezellige dag van!!!
Oranjecomité Aarle-Rixtel

De 19e Roefeldag
staat
voor de deur
Jij doet toch ook mee op zaterdag 13 juni
2015 tussen 9.00 en 15.00 uur???
Roefelen brengt kinderen in contact met
de wereld van volwassenen. Tijdens roefelactiviteiten neem je een kijkje achter de
schermen en help je een handje mee in
bedrijven, instellingen en verenigingen.
Ben je woonachtig in Aarle-Rixtel en zit
je in groep 3 t/m 8 van de basisschool,
dan ben je van harte welkom. Deelname
is gratis. Je kunt je inschrijven via het
gele formulier dat je via school hebt ontvangen.
Let op!!!
Formulieren Inleveren bij de leden van
roefelcomité, of mailen naar
aarlerixtel@roefeldaglaarbeek.nl.
Doe dit wel vóór 17 april, dan kunnen wij

zo snel mogelijk de groepjes gaan indelen. Heb je geen brief gehad maar wil
je toch graag meedoen, neem dan even
contact met ons op.
Ook voor de kinderen die op het Speciaal Onderwijs zitten is de Roefeldag
een leuke en bijzondere dag om mee
te maken. Daarom roepen we in het bijzonder ook deze kinderen op om mee te
doen. Neem hiervoor contact op met iemand van het Roefelcomité.
Wil je meer weten? Kijk op
www.roefeldaglaarbeek.nl
We zien jullie allemaal graag op zaterdag
13 juni!
Roefelcomité Aarle-Rixtel:
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
21
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Ilja Reijngoud – Martijn van Iterson in huis hebben in zaal Van Bracht aan de
Quartet bij Wim Beeren Jazz Society op Kerkstraat in Aarle-Rixtel
22 april Onder andere de Thelonious Monk Award
(Ilja) en de Bird Award (Martijn) geven
dat we hier te maken hebben met de
A GREAT DAY IN HARLEM aan
eredivisie van de trombone en de gitaar.
A TRIBUTE TO THE MASTERS Beide musici hebben inmiddels een interOF JAZZ. nationale carrière opgebouwd. Daar kun
je op de website van Ilja en Martijn uitgeIn 1958 maakt Art Kane een foto van breid kennis van nemen.
de meeste jazzmusici, die op dat mo- Inwoners van Aarle-Rixtel e.o.: Wim
ment in New York werkzaam waren. Op Beeren Jazz Society hoopt op uw massale
de foto staat de hele jazzgeschiedenis opkomst!! Voor muziek van de hoogste
tot dan toe: Van Lester Young, Coleman categorie hoef je niet naar de grote stad.
Hawkins, Roy Eldridge, Dizzy Gillespie Dat vind je gewoon hier in Aarle-Rixtel!
en Count Basie tot Art Blakey, Charles Aanvang 20.30 uur, entree slechts 8 euro.
Mingus, Gerry Mulligan, Horace Silver www.iljareijngoud.com
www.martijnvaniterson.com
Thelonious Monk en Sonny Rollins.
57 Musici die allen de moeite hebben ge- www.wimbeerenjazzsociety.nl
nomen ‘s ochtends vroeg op te komen
dagen voor de photo-shoot, en die alle- Klokje
maal op dat moment ergens in New York
in jazzclubs, Vaudeville theaters en dan- Taxatierapport:
cehalls hun muziek laten horen.
U wilt een taxatierapport van uw woning
Het Ilja Reijngoud – Martijn van Iterson en daar echt niet te veel voor betalen?
Quartet bestaat uit Ilja op trombone, Bel Gerard Roefs Taxaties tel: 383566,
Martijn op gitaar, en Nederlands meest ook buiten kantoortijden.
gevraagde drummer en bassist Marcel
Serierse en Marius Beets. Het ensemble HET VEERHUISJES MENU, ZOVEEL
werd gehonoreerd met een Edison in GANGETJES NUTTIGEN ALS U WENST,
2009 en brengt nu een hommage aan bo- WOE en DON € 23.50 VRIJ t/m ZON
venstaande bijzondere gebeurtenis.
€ 26.50. Het Veerhuis 0492-461889 –
Zowel Ilja als Martijn waren al eens te gast www.restauranthetveerhuis.nl
bij Wim Beeren Jazz Society. Degenen
die daar destijds getuige van waren zullen 4 GANGEN KEUZE MAANDMENU
beamen dat we nu op woensdag 22 april € 22.50. Het Veerhuis 0492-461889 –
a.s. weer een quartet van wereldniveau www.restauranthetveerhuis.nl
23
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Mee-doe-lessen bij
DéDé Danceballet
tijdens Nationale Sportweek!
In de week van 18 t/m 25 april is het Nationale Sportweek. In die week zijn alle
lessen van DéDé toegankelijk om eens
een keertje lekker mee te dansen! De les
wordt in die week ook een beetje aangepast. Er wordt een leuke choreografie
aangeboden die je in één les aangeleerd
krijgt. Voor de kids is dat een dans op
het nummer “Energie” van Kinderen voor
Kinderen en voor de tieners en (jong) volwassenen is dat een gaaf nummer uit de
Top 40.
Danceballet is een dynamische vorm van
modern ballet. Verschillende dansstijlen
worden gemixt waardoor het dynamisch,
fel en energiek is! De leeftijden variëren
enorm; de jongste leerling is 3 jaar en de
oudste is 63 jaar, het is dus voor iedereen!
Een les van een uur bestaat uit twee gedeeltes:
De eerste helft bestaat uit een warming-up,
conditietraining, slow-down (een oefening
voor je houding met basistechnieken uit
klassiek ballet), spierverlengende (lenigheids-) oefeningen en spierversterkende
oefeningen in een body-mix.
In de tweede helft van een les wordt er
gedanst. In een lesprogramma van ongeveer twaalf weken leer je een complete
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choreografie op een lekker dansnummer.
Van klassiekers uit de 80’s tot de meest
swingende nummers uit de actuele charts.
Deze les wordt het dance-gedeelte dus
aangepast en krijg je in één les een choreografie aangeleerd.
De les wordt per leeftijdscategorie aangepast. Voor de allerjongste leerlingen zal
natuurlijk veel spelenderwijs aangeboden
worden, maar de tieners worden bijvoorbeeld weer gemotiveerd om knoer hard te
werken. Uiteraard blijft het plezier in de
les voorop staan!
Danceballet is geen streetdance, geen
jazzballet, geen modern ballet, het is een
nieuwe vorm van ballet met veel power!
Dit zul je uiteindelijk ook laten zien door
optredens, demonstraties en shows te
geven! Natuurlijk dans je dan in prachtige
kostuums!
De lessen in Aarle Rixtel worden gegeven
bij De Dreef (De Duivenakker 76):
Maandag19.00-20.00 uur 16-28 jaar
Zaterdag 9.00-10.00 uur 3-5 jaar
Zaterdag 10.00-11.00 uur 6-9 jaar
Zaterdag 11.00-12.00 uur 10-12 jaar
Zaterdag 12.00-13.00 uur 13-15 jaar
Heb jij zin om in de Nationale Sportweek
een keertje mee te dansen? Je bent van
harte welkom! Aanmelden van te voren
hoeft niet, mag wel.
Wil je meer info over de Nationale Sportweek bij DéDé Danceballet of heb je een
andere vraag? Neem dan contact op via
040-2544052 (kantoor) of via
info@dededanceballet.nl. Wil je op de
hoogte blijven van de laatste nieuwtjes?
Volg ons dan op Facebook:
www.facebook.com/dededanceballet of
via www.dededanceballet.nl.
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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

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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DOE MEE MET
HET DORPSPLATFORM
Om de inwoners van Aarle-Rixtel meer te
betrekken bij een aantal zaken die in het
dorp aandacht verdienen heeft het Dorpsplatform Aarle-Rixtel op 23 maart in de
Dreef een bijeenkomst gehouden. Doel
van de bijeenkomst was voor een aantal
thema’s die het dorp raken, werkgroepen
te vormen waaraan betrokken inwoners
kunnen gaan meedoen.
In drie groepen hebben de 33 aanwezigen
resp. het thema Zorg & Welzijn, Jeugd- &
Jongerenwerk en Leefbaarheid & Wonen
besproken. Daarbij kwamen vragen als
“Wat verstaan we onder het thema?” “Kan
‘n werkgroep voor het thema zinvol zijn?”
en “Hoe zou de aanpak moeten zijn?” aan
de orde.
De groep Zorg & Welzijn stelt vast dat dit
thema veel onderwerpen omvat. Maar
ook dat zorg en welzijn niet te scheiden
zijn. Leden van het Team Zorg & Welzijn
Aarle-Rixtel geven aan dat korte lijnen en
goede coördinatie leiden tot snellere herkenning en oplossing van de hulpvraag.
Een werkgroep Zorg & Welzijn kan een
mooie aanvulling zijn om bij concrete
punten hulp te bieden.
Uit de groep willen 10 mensen verder met
het thema aan de slag. Vervoer naar het
Eetpunt is het eerste knelpunt waarvoor
zij een oplossing willen gaan bedenken.
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belangrijk voor het verenigen en actief
houden van de jeugd. Hierbij moeten zij
niet concurreren maar elkaar versterken.
Geformuleerde actiepunten zijn:
a) Dorpsplatform gaat een bijeenkomst
organiseren met alle verenigingen, clubs
en organisaties in Aarle-Rxitel die jeugd
en jongeren tot hun doelgroep hebben.
b) Lieshout kent een team waarin allerlei
mensen zitten die in een vroeg stadium
problemen bij/met jongeren kunnen constateren. Dorpsplatform gaat uitzoeken
hoe dit werkt en of dit ook nuttig is voor
Aarle-Rixtel.
De groep Leefbaarheid & Wonen vindt de
volgende onderwerpen onder het thema
vallen:
a) Woningen voor jeugd bouwen zodat zij
in Aarle-Rixtel kunnen blijven wonen.
b) Voorzieningen in het dorp intact
houden en zo mogelijk versterken omdat
dit de leefbaarheid bevordert.
c) Openbaar vervoer verbeteren en goede
auto- en fietsverbindingen zodat reistijd
binnen de één tot anderhalf uur valt.
d) Sociale cohesie bevorderen, dit vergroot het veiligheidsgevoel en betrokkenheid van de inwoners.
In welke vorm deze onderwerpen aan te
pakken is nog niet duidelijk. Wel hebben
enkele mensen uit de groep aangegeven
hierover verder te willen praten.

Alle groepen willen op de een of andere
manier doorgaan met hun thema. Dus de
eerste stap om inwoners te betrekken bij
het Dorpsplatform is gezet.
Heeft u ook interesse om mee te praten
De groep Jeugd- & Jongerenwerk vindt over een van de thema’s of wilt u meedat de focus moet liggen op tieners die doen met het Dorpsplatform geef dan uw
naar het middelbaar onderwijs gaan. Het naam op via info@dorpsplatform.nl.
is belangrijk deze groep bij activiteiten in
het dorp betrokken te houden. OJA en Kijk op website
Cendra spelen hierin een grote rol. Ook www.dorpsplatform.nl voor meer inforandere verenigingen en sportclubs zijn matie of volg het Dorps-platform Aarle-Rixtel via Facebook
27
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Gedicht
Grootse “Van alles wa”
markt/veiling. 31 maart 2015 was een historische dag,
Op zaterdag 18 april zal een grote “Van
alles wa” markt c.q. veiling worden gehouden op het terrein van – en in het
voormalige restaurant van St.Jozefsheil
te Bakel van 11.00 uur tot 16.00 uur.
Te koop worden aangeboden o.a. kantoormeubilair, allerlei woonaccessoires,
kantoorbenodigdheden, diverse schoonmaakmaterialen en huishoudelijke gebruiksvoorwerpen, glas- en servieswerk.
Eigenlijk te veel om op te noemen!!
Er zal ook koffie, thee, frisdrank, etc. te
verkrijgen zijn tegen een vergoeding en
ook worden er lekkere wafels gebakken
en te koop aangeboden.
De totale opbrengst van deze markt komt
ten goede aan de KENYA CLASSIC en de
ROPARUN.
De KENYA CLASSIC is een sponsorfietstocht door Kenya om sponsorgeld te verwerven ten gunste van Amref Flying Doctors en levert daarmee een bijdrage aan
een betere gezondheidszorg in Afrika.
De ROPARUN (Rotterdam-Parijs, maar
vanaf 2004 loopt de route andersom) is
de langste non-stop estafetteloop ter wereld en is ongeveer 520 kilometer lang,
wordt gehouden in het Pinksterweekend
en heeft als doel zoveel mogelijk geld
bijeen te brengen voor de palliatieve zorg
voor mensen met kanker.
Enkele verpleegkundigen van de Zorgboog (Anja Manders, Kenya Classic,
en Francie Maas, Roparun), nemen
deel aan deze sportieve uitdagingen en
hebben de geweldige medewerking van
de Zorgboog gekregen om dit evenement
te organiseren.
Adres:
St Jozefsheil
Roessel 3
5761RP Bakel

voor sommigen een beetje emotioneel,
voor anderen gewoon koel,
ik zal u uitleggen wat ik daarmee bedoel.
Op voornoemde dag sloot de Rabobank
haar deuren,
na de oprichting van de Boerenleenbank
in 1902,
wisten we al enige tijd dat dit ging gebeuren.
’s Middags rond de klok van vieren,
zaten vier personen bij elkaar,
twee medewerkers, een Vutter en een
AOW-er,
met een bankverleden van minstens 120
jaar,
van management, bestuur of directie,
taal nog teken, ongelofelijk, echt waar.
Dus ging om 17.00 uur de deur definitief
dicht
en doet in ons mooie dorpje Aarle-Rixtel,
op die plek nu alleen de geldautomaat
zijn plicht.
De vertrouwde gezichten zijn nu uit
beeld,
je zou er een boek over kunnen
schrijven,
wat er zich op de bank allemaal heeft
afgespeeld,
in goede en in slechte tijden,
met ooit meer dan 20 man personeel.
Zonder anderen tekort te willen doen,
moet ik Hanneke Nooijen noemen,
want zij was voor velen al ruim 30 jaar,
het aanspreekpunt op onze bank,
vele dorpsgenoten zullen haar roemen.
Zij werkt nu in Gemert op het kantoor,
de Aarlese mensen zullen haar missen,
maar zij haar Aarlese klanten ook hoor!!!
RD

email redactie@gemeenschapsblad.nl
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Bericht van:
De Meikever
Alweer goed nieuws van Croij. De nieuwe
boomgaard van Broos aan de Kasteelweg
heeft het landschap daar al veranderd.
We hebben bijna onze eigen “betuwe-route”langs bloeiende boomgaarden.
Dat moet op foto vastgelegd worden voor
het nageslacht. Met de bijna-zomerse
temperaturen van het aflopen dagen
duurt het niet lang meer of de intens witte
appelbloesem is overal te bewonderen.
Nog belangrijker voor de natuur is de
verdere ontwikkeling van de ecologische
verbindingszone langs de Goorloop. De
ruilverkaveling is afgerond en de grondeigenaren hebben stukjes vrij laten liggen
voor beplanting. Hoezee voor struiken en
struikgewas , voor bomen en bosjes, voor
zomaar wat rewazzie. Een paradijs voor
meerdere diersoorten, volop ruimte voor
broedende vogels, schuilplaatsen voor
Jan en alleman uit ons dierenrijk. Hoe
mooi kan een gebied worden. Alleen de
ooievaar moet nog even landen en blijven
zitten. Minder mooi had ons kanaaltje
er kunnen uitzien als Sluis 7 er niet geweest was. Wat een verschrikkelijke zooi
voor de sluisdeuren, gelukkig aan de
Helmondse kant. Mijn advies, vooral aan
die kant laten. Laat ze het zelf maar opruimen. Zoals zo vaak is de vervuiler niet
bekend, zodat de arme schoonmakers of
vrijwilligers weer aan de slag kunnen. De
kanaalzone heeft de aandacht van de gemeente Laarbeek. Die term hoor ik niet
graag. De schup in de grond klinkt bij mij
beter. Ontwikkelen die hap en kom eindelijk eens met concrete plannen. Of zijn
de potjes allemaal leeg. Een tijdje terug
zat er nog flink wat geld voor ontwikkeling van recreatie en toerisme. Ik heb
niet gehoord dat het geld weggesluisd is
naar een of ander duister project. Neem
een voorbeeld aan meerdere onderne-
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mers aan die kant van het kanaal want
“d’n Heikant” is volop in ontwikkeling.
Een prachtige Bed en Breakfast, Rixtels
Landhoeve, waar afgelopen weekeind de
deuren werden geopend. Mooi aansluitend aan landgoed d’n Heikant waar men
de dagelijkse beslommeringen even kan
vergeten. De camping Aldörrum is al lang
ontdekt door kampeerders uit binnen- en
buitenland. Theehuis Bij de Boompjes
geniet volop bekendheid. De Brabantse
Kluis hoeft geen reclame meer te maken,
ze hangen er met de benen buiten.
Eco-camping de Biezen draait al jaren tot
volle tevredenheid van de rustzoekende
toerist. Bed en Breakfast “DeTomaat”kan
bijna niet gezonder. Bed en Breakfast de
IJsvogel is voor mij nog een onontdekt
plekje want ik moet ze opzoeken en ik
zal ze zeker vinden. Het oude kattenhotel
aan de Bakelseweg vraagt dringend om
ontwikkeling, maar het blijft voorlopig bij
vage plannen voor een welness-centrum waar ik al lange tijd niets meer van
gehoord heb. Iemand is begonnen met
de verbouwing van een oude boerderij
midden in het gebied. Voor mijn nog
vraagtekens wat daar gaat komen, wie
weet gaat daar een jonge ondernemer
iets moois opstarten. Nog een BB misschien. Een paar hectare landbouwgrond
zal de komende tijd beplant worden zodat
het bosgebied de Biezen een flinke uitbreiding naar het zuiden krijgt. In feite
ook een ecologische verbindingszone
richting Scheepstal en Wolfsputten .Ook
daar kan iets moois gaan groeien. Of dat
gaat lukken met de recreatieve poort De
Aarlese Vijver, is zeer de vraag want daar
zie ik nog steeds wat vreemd hekwerk en
een berg geel zand. Nog lang geen toeristische trekpleister aan de grens van
Aarle-Rixtel. Of moet het gat weer dicht
voor de grote omleiding rond Dierdonk. Ik
verschiet nergens meer van. Maar wat ik
wilde zeggen. Hoe fraai kan een gebied
zich in de loop van de tijd ontwikkelen. Nu
de Kanaalzone nog. De eerste bootjes
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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

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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Bericht van:
liggen al weer aangemeerd, nog even en
dan is het weer volle bak aan de waterkant en schrijven Aarlese liedjesschrijvers
een nieuwe hit. “ Ik heb mijn hart verpand,
daar aan de Aarlese waterkant.”
De meikever.

Maatjes gezocht: een
paar uurtjes per week kan een
leven veranderen!
Een maatje kan op allerlei manieren
helpen door: een bezoek thuis te brengen
of door samen: op stap te gaan, sporten,
naar de film, fietsen, wandelen, koffie
drinken, spelletje doen, hobby uitoefenen.
Het maatjesproject van ViERBINDEN is
op zoek naar vrijwilligers voor het maa
tjesproject.
Voor een 80-jarige man uit Aarle-Rixtel is
het maatjesproject op zoek naar een maa
tje die het leuk vindt om samen met hem
te wandelen en eventueel een boodschap
te doen.
Er wordt een maatje gezocht voor een
53-jarige man uit Beek en Donk. Hij zoekt
iemand die met hem naar buiten wil gaan
wandelen of gewoon om te buurten. Meneer zit in een rolstoel.
Voor 3 stoere jongens tussen de 21 en
28 jaar oud met een beperking zijn we op
naar 3 maatjes. De jongens zoeken iemand die bijvoorbeeld mee naar de kroeg
wil, een uitje naar de bioscoop wil maken,
spelletjes spelen enz.
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samen met hem wil gaan fietsen, vissen
of gezellig naar de speeltuin wil gaan.
Voor een 68-jarige vrouw uit Aarle-Rixtel
zoekt het maatjesproject een maatje die
gezelligheid kan bieden. Samen buurten,
wandelen, terrasje pikken enz.
Voor meer informatie over deze vacature(s) graag contact opnemen met het
maatjesproject Laarbeek, Otterweg 27,
5741 BC Beek en Donk, telefoonnummer:
0492-328807.
Of mailen naar: sdkoning@vierbinden.nl

Nu het ’s avonds langer licht blijft schakelen wij met de wekelijkse fietsavonden
op dinsdag en donderdag over naar een
aanvangstijd van 19.00 uur.
Zondag 19 april staat de 104 km. lange
Blaakventocht op het programma en de
25-km. groep fietst dan de kortere versie
van 62 km.. Op 26-4 rijden we rondje
Niftrik van 104 km. of de Slingerpadroute
met de 25-km. groep van 82 km. Vertrektijden 08.30 uur vanaf het kerkplein.
Op 3 mei vertrekken we om 08.00 uur
voor de Heitoeren van 101 of 90 km..
Het zal u niet ontgaan zijn dat het
toerfietsen volop in de belangstelling
staat, er wordt vooral gepraat over de
veiligheid daarvan. Bij onze vereniging
proberen wij die veiligheid ook te propaganderen , onze mensen op de racefiets
dragen een helm, de fietsen zijn bijna
allen voorzien van een bel en wij doen
er alles aan om overlast voor andere
fietsers te voorkomen. Mocht u klachten
hebben, laat het ons weten.

Tevens is het maatjesproject voor een
enthousiaste 12-jarige jongen uit Beek en Afd. publ.
Donk op zoek naar een jongen/man die
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IEDEREEN VAN HARTE WELKOM

IN ZC ZONNETIJ
AARLE-RIXTEL

MAANDAG,

20 APRIL A.S.

MODESHOW:
14.00 UUR
VERKOOP TOT ± 16.30 UUR

Fysiotherapie
Manueel Therapie
Bekkenfysiotherapie
Sportfysiotherapie
Kinder-Manueeltherapie
Medical Taping
Claudicatio-training

Verloskundigenpraktijk
Acupunctuur
Tuina Massage
Mindfulness
Yoga
Coaching
Klassieke Homeopathie
Reflexologie

Kouwenberg 13 Aarle–Rixtel 0492-381288 www.fysioenzoaarlerixtel.nl
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Muziek is ook COOL
als je 20+ bent!!
Harmonie De Goede Hoop heeft de afgelopen jaren ongeveer 50 volwassenen in
de gelegenheid gesteld om op latere leeftijd nog een muziekinstrument te leren
bespelen.
En met veel succes, want hieruit zijn 2 enthousiaste orkesten ontstaan, het OJO en
La Banda, die elke week repeteren in De
Couwenbergh en een paar keer per jaar
optreden.
Op de vraag hoe de muzikanten van deze
2 orkesten de afgelopen jaren hebben ervaren om met muziek bezig te zijn, kregen
wij de volgende reacties:
-samen muziek maken is leuk!
-je bent nooit te oud om een instrument te
leren bespelen
-ik heb spijt dat ik er niet eerder mee begonnen ben
-ontspannend en inspirerend tegelijk
-gewoon ontzettend leuk om met een
groep samen muziek te maken, steeds
meer te kunnen, samen te groeien en het
is nog gezellig ook bovendien1
We hebben o.a. van diverse ouders,
waarvan de kinderen meedoen met het
project Muziek=Cool, de vraag gekregen
of wij evt. weer een nieuwe blazersklas op
zouden willen starten, maar ook andere
mensen hebben hun interesse getoond.
Bij voldoende belangstelling willen we in
september 2015 deze blazersklas starten.
Heb je belangstelling om alsnog je muzikale talenten te ontwikkelen, neem dan
contact op met de secretaris Marieke
Bouwman, 06-51774142, e-mail: secretaris@harmonie-dgh.nl.
Ook voor vragen kun je bij haar terecht.
Door je belangstelling kenbaar te maken
verplicht je je nog tot niets. Het gaat er in

eerste instantie om te weten of er überhaupt belangstelling is. Met de belangstellenden wordt dan in mei of juni een
informatieavond belegd.

VOOR
JAARS
CONCERT
zondag
19 april
2015
14.30 uur

H A R M O N I E

DE GOEDE HOOP
Aarle-Rixtel

o.l.v. Gerrit de Weerd

F A N F A R E

DE VOORUITGANG
Stiphout

o.l.v. Frenk Rouschop

De Dreef • Aarle-Rixtel • Gratis entree

Kosten van de advertenties
Inlichtingen

voor adverteren in het
Gemeenschapsblad
Maria Hagelaar van Griensven,
Het Klavier 4
Tel 0492 - 383293
Exclusief BTW 21 %
1/1 pagina: € 50,=
1/2 pagina: € 26,50
1/3 pagina:€ 19,=
Klokjes inclusief BTW: v.a. € 4,=
Dankbetuigingen inclusief BTW: € 9,=
www.gemeenschapsblad.nl
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schoonheidsspecialisme

Ook cadeaubonnen verkrijgbaar

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

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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je 18 jaar of ouder, doet je kind mee en
wil je hetzelfde plezier van dichtbij mee
INSCHRIJVEN maken? Geef je dan op voor het begevan een groepje van 25 t/m 27
JEUGD3DAAGSE leiden
augustus. Opgeven kan via info@jeugd3daagse.nl of loop gezellig binnen tijdens
Op dinsdag 14 april (18u t/m 20:30u) en
de inschrijfdagen. Jullie hulp is zeer hard
op zaterdag 18 april (9:30u t/m 12:30u)
nodig!
zijn de inschrijfdagen voor de Jeugd3daagse in MF De Dreef. Via de scholen
zijn de inschrijfformulieren uitgedeeld. De
Klokje
jeugd3daagse wordt georganiseerd voor
alle kinderen die in Aarle-Rixtel wonen
en/of hier op de basisschool zitten. Dus Binnenkort een Groepsdiner of Feestje,
zit je nu in groep 0/1 tot en met 8, geef Denk ook eens aan Het Veerhuis. Het
je dan op! Ga je volgend schooljaar voor Veerhuis 0492-461889
het eerst naar de basisschool en ben je www.restauranthetveerhuis.nl
op 1 september 2015 4 jaar, mag je ook
zeker meedoen. Neem bij de inschrijving Onderhoudt uw schilderijen!
gepast geld mee. Dat is makkelijker voor Reiniging, conservering en restauratie.
Bies bosscheweg 15 Aarle-Rixtel,
ons.
85 jaar vakmanschap in schilderkunst.
Tel. 0492-381870 of
GEZOCHT: info@galerij-museum-bies.nl

LEIDING JEUGD3DAAGSE

Begin maart hebben we alle ouders en
belangstellenden gevraagd om zich op
te geven als leiding om een groepje drie
dagen te begeleiden. We willen minimaal
één volwassen leiding op een groepje
kinderen om iedereen met veel plezier
en op een verantwoorde wijze mee te
laten doen. Gelukkig hebben een aantal
ouders en volwassenen hier gehoor aan
gegeven en daar zijn we heel erg blij
mee. Dank jullie wel hiervoor! We zijn
echter nog niet op het benodigde aantal
om alle groepjes van leiding te voorzien.
We hebben op dit moment leiding voor
22 groepjes, wat neerkomt op ca 175
kinderen die mee zouden kunnen doen.
Normaliter hebben we tussen de 280 en
300 kinderen, wat dus op dit moment betekent dat we voor ca 120 kinderen geen
groepje kunnen krijgen. Bij deze willen we
wederom een dringende oproep plaatsen
om je op te geven voor de leiding van een
groepje tijdens de Jeugd3daagse. Ben

Verloren.
Mijn dochter (7jaar) is op eerste paasdag
mijn oude telefoon verloren bij de
crossbaan. Het gaat om een witte Nokia
telefoon. Het gaat niet zozeer om de
telefoon want deze is niet meer in goede
staat maar de foto’s die erop
stonden. Het waren nog babyfoto’s van
mijn kinderen,
telefoonnummer 06-28201305.
3 GANGEN KEUZE MAANDMENU
€ 20.50. Het Veerhuis 0492-461889 –
www.restauranthetveerhuis.nl
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
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50 jaar geleden
2 april Tennisvereniging “De Hut”
De Aarle-Rixtelse tennisvereniging “De
Hut” heeft donderdagavond een druk
bezochte ledenvergadering gehouden
in “Chalet Lohengrin” . De belangrijkste
mededeling betrof de datum, waarop de
twee banen op het sportcomplex “De Hut”
opengaan. Dat is op 17 april. Overigens
kunnen zich nog nieuwe leden opgeven
op het secretariaat, Kouwenberg 23.
2 april Voorzitter heemkundekring
overleden
De voorzitter van de Aarle-Rixtelse
heemkundekring “Barthold van Heessel”,
de heer N. van Gameren, is donderdag
morgen in het ziekenhuis te Helmond
overleden. De heer van Gameren, die de
heemkundekring zeer na aan het hart lag,
is 77 jaar geworden. De Requiem mis en
begrafenis zal plaatsvinden aanstaande
maandag om half tien in de parochiekerk
te Aarle-Rixtel.
5 april “Wij bouwen een huis voor hen”
De vier Aarle-Rixtelse buurtschappen, de
Rixtelse akkers, Bosscheweg, Lieshoutseweg en Overbrug, die, zoals gemeld
een grote actie op touw hebben gezet voor
“Wij bouwen een huis voor hen” , ten bate
van de huisvesting van zorgenkinderen in
Vlierden, kunnen trots zijn op hun succes.
Hoe groot het bijeen gebrachte bedrag is,
is nog niet officieel bekend, de verwachting is rond de F 3000.
Het juiste bedrag zal dezer dagen bekend worden gemaakt. Zaterdagavond
is de laatste kaartavond van deze actie
gehouden. Opnieuw was de belangstelling overweldigend. Tevens is op deze
avond de trekking verricht van de grote
loterij. Wachtmeester Groenen van de
Rijkspolitie trok lot nummer 0853, voor
de hoofdprijs, een prachtig bankstel ter
waarde van f 700. Dat lot bleek in het
38
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bezit te zijn van de heer M. van de Ven
van de Bosscheweg te Aarle-Rixtel. Op
deze laatste avond zijn over en weer veel
woorden van lof gesproken. Tot de incasseerders behoorden de heren H. Vogels en W. van den Boogaard, die door
de heer L. van de Graef, betiteld werden
als “de grote sjouwers”. Rest nog te vermelden een hele fijne geste van de zestien Aarle-Rixtelse zorgenkinderen. Met
gelden uit hun spaarpotten en met behulp
van hun ouders, hadden zij de heer Felix
van Heerkens, edelsmid te Aarle-Rixtel,
een heel mooi wandbordje alten maken.
Dat werd nu als dank en als speciale herinnering aan de organisatoren van deze
actie aangeboden. Het opschrift luidde:
“Geschonken uit dankbaarheid door de
zorgenkinderen van Aarle-Rixtel”. Een
ontroerende en bijzonder fijne geste.
14 april Geslaagd
De heer Tjieu van Bracht uit Aarle-Rixtel
slaagde te Vught voor het vakdiploma
bloemist.
14 april Universitair examen
Mevrouw van Thiel – van Keulen, Helmondseweg te Aarle-Rixtel, is in Utrecht
geslaagd voor het doctoraal examen
rechten.
16 april Opening nieuwe zaak
Op feestelijke wijze vond woensdag te
Aarle-Rixtel de opening plaats van de
geheel vernieuwde en gemoderniseerde
zaak van G. Vriens en Zn., hetgeen veel
belangstelling trok van vrienden, bekenden en zakenrelaties. De verbouwing,
met een handig aangebracht winkel interieur, werd uitgevoerd door aannemingsbedrijf J.C. van Roy te Aarle-Rixtel. Het
publiek krijgt direct na binnenkomst, een
duidelijk overzicht van hetgeen te koop is,
op het gebied van rijwielen, bromfietsen,
haarden, kachels en veelsoortige huishoudelijke artikelen.
HELMONDS DAGBLAD april 1965

Bericht van:

Gemeenschapsblad Aarle-Rixtel

39

40

