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Stichting
Gemeenschapsblad 
Aarle-Rixtel

STICHTINGSBESTUUR:
Jan den Mulder,   Lieshoutseweg 26                         382067
Cisca Verschuuren - Nooijen,  Molenstraat 70H   382100
Maria Hagelaar - van Griensven Het klavier 4    383293
Theo Schepers,   Lijsterstraat 7.       06-43101043
Willy Peters   Termeerstraat 12 382706
Wilma Martens Liefrink  Langeakker 29 382639

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

Kosten van de advertenties

Exclusief BTW 21 %
1/1 pagina:  € 50,=     
1/2 pagina:  € 26,50    
1/3 pagina:  € 19,=  
Klokjes inclusief BTW: v.a. € 4,=  
Dankbetuigingen inclusief BTW: € 9,=
Bijkomende kosten, zoals verkleinen van 
advertentie e.d. zullen worden door-
berekend.
Bank: Rabobank 
NL37RABO01014.95.048

Inleveren kopij
  
Tot uiterlijk dinsdagavond voor het ver-
schijnen van het volgende nummer. 
E-mail: 
redactie@gemeenschapsblad.nl
Advertenties, dankbetuigingen en 
klokjes (duidelijk leesbaar) 
Adres
Het Klavier 4, 5735 BK,  Aarle-Rixtel. 
Klokjes en dankbetuigingen 
tegen contante betaling aanleveren of 
via de mail en overmaking op
Rabo NL37RABO010 14 95 048.

Klachten t.a.v. Gemeenschapsblad:
Maria Hagelaar - van Griensven 
Het Klavier 4   
Tel 0492 - 383293

De Stichting Gemeenschapsblad kan 
geen enkele aansprakelijkheid 
aanvaarden voor schade van welke aard 
dan ook, ontstaan door het niet, 
niet tijdig of onjuist plaatsen.
Verschijningsdata:  25-1  /  15-2  /  29-2 /  14-3  /  4-4  /  18-4  / 2-5  /  23-5  /  6-6  / 20-6
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POLITIEBUREAU Beek en Donk, openingstijden ma  t/m vr 09.30-12.30 u, 
 wo 18:00-19:30u tel. 0900 - 8844.
BRANDWEER 112 Niet spoedeisend in kantoortijd: 0492469890. Overige : 0402332155. 
GEMEENTEHUIS Beek en Donk, Koppelstr. 37 tel. 469700 
 Open: Ma t/m Vr 9.00 tot 12.30 uur  Wo van 14.00 t/m 17.00 uur. (burgerzaken)
  Wo 18.00 19.30 uur (burgerzaken en Bouwen en Wonen) 
DORPSPLATFORM Aarle-Rixtel Secretariaat 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: Otterweg 27, Beek en Donk, tel. 0493-497666.  
 Open: di van 9.00 - 11.00 u.  do 15.00-17.00 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.
Medisch Centrum de Kapel,   Bosscheweg 20 te Aarle Rixtel 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
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: Kouwenberg 37, tel. 383553
 www.heemkameraarlerixtel.nl
DIERENOPVANGCENTRUM De Doornakker Meldkamer dierenhulp Tel. : 0900 1120000
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 2 LieshoutTel: 06 30640121

Landelijk Politienummer 0900 - 8844 voor niet spoedeisende hulp
Centraal alarmnummer  1 1 2
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Parochie O.L. Vrouw Presentatie

Zondag  17 januari – 2e Zondag door het jaar 
 Voorganger Pastoor Verbraeken
09.30 uur  Kerk – Presentatieviering en Gezinsviering  (Eerste Communiecanten)
 met  samenzang
 Overleden begunstigers van het O.L.Vrouwe Gilde 
 Jan Hornes     (par.)
 Christien van der Asdonk   (1e sterfdag)
 Overleden ouders Ermens – Schepers (j. get.)  
 Tonny Scheepers – van Boxmeer  (verjaardag)
 Overleden ouders Martens – Derboven en Ina
 Fried van Asten    (par.)
 Hanneke van Berlo
 Tot welzijn van de parochie

Week van zondag 24 januari t/m vrijdag 29 januari

Zondag  24 januari – 3e  Zondag door het jaar  
09.30 uur  Kerk – Eucharistieviering –Kerkkoor O.L.V. Presentatie
 Jan Hornes     (1e sterfdag)
 Theo Vereijken    (verj.)
 Tot welzijn van de parochie 

Overleden
Trina van de Nieuwenhof, 92 jaar.
Toon van Roij, 78 jaar.

Doopvieringen
De volgende doopviering  in de Mariakapel van Aarle-Rixtel zal zijn op 13 maart  2016.
De gezamenlijke doopvoorbereiding voor deze viering is op maandag 1 februari om
20.00 uur in de pastorie  van Aarle-Rixtel, Heindertweg 1. Beide ouders worden ver-
wacht daarbij aanwezig te zijn.
U kunt u zich hiervoor opgeven tijdens de spreekuren van de pastorie in Beek en 
Donk: tel. 0492- 461216 of mailen naar mbeniers@eustachiusparochie.nl 

Spreekuren Pastorie 
Op dinsdag-, donderdag- en vrijdagochtend van 9 tot 12 uur is er een medewerkster 
aanwezig op de pastorie, tel 381215.  U kunt dan terecht met vragen over: dopen, 
huwelijken, jubilea en misintenties. Voor dringende gevallen zoals uitvaart of zieken-
zalving,  kunt u altijd naar de pastorie bellen, tel.:381215.
Voor vragen of een persoonlijk gesprek met waarnemend pastoor Verbraeken kunt u 
terecht bij het parochiecentrum in Beek en Donk tel. 0492 461216

Week van zondag 17 januari t/m vrijdag 22 januari
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Parochie O.L. Vrouw Presentatie

Vieringen Missieklooster H. Bloed te Aarle-Rixtel

Kloosterdreef 7
Eucharistevieringen;
09.30 uur op zaterdag en zondagen
17.30 uur maandag t/m vrijdag

Uitstelling van het Allerheiligste
15.30 uur - 17.00 uur maandag en vrijdag
10.00 uur - 12.00 uur woensdag
10.30 uur - 12.00 uur zaterdag en zondag
16.00 uur - 18.00 uur zondag
Over het algemeen zijn de missen op dinsdagen, donderdagen, zaterdagen en 
zondagen in het Nederlands en op maandagen, woensdagen en vrijdagen in het 
Duits. 
Allen hartelijk welkom!
Voor wijzigingen raadpleeg de website:
www.missieklooster.nl
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Aannemingsbedrijf - Machineverhuur
Sloop & Grondwerken

Handelsonderneming & Recycling
Groene woudseweg 2   -   Beek en Donk   -   Tel. 0492 - 46 59 42
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Gemeenschapsblad Aarle-RixtelBericht van:

Bericht van 
Sinterklaas en zijn Pieten

Dag Aarle-Rixtel,
Graag willen wij iedereen bedanken voor 
de inzet en het enthousiasme waarmee 
we onthaald zijn.
We hebben genoten van alle blije ge-
zichten bij de intocht en op de scholen.
Natuurlijk was de avond uittocht op mijn 
verjaardag een geweldig hartverwarmend 
afscheid voor mijn vertrek naar Spanje.
Eerlijkheid gebied mij te zeggen dat Sin-
terklaas een gelukstraantje heeft weg ge-
pinkt.
Natuurlijk komen wij volgende jaar weer 
met veel plezier naar Aarle-Rixtel.
Sinterklaas wil dan ook iedereen be-
danken voor zijn of haar inzet of bijdrage.
Bedankt!!! in het bijzonder;

I.V.N. Laarbeek.

Het nieuwe jaar is weer begonnen en ook 
wij beginnen weer met een nieuwe reeks 
lezingen.
Voor alle duidelijkheid: Onze lezingen 
vinden altijd plaats op de derde don-
derdag van de maanden met de R.
Ze worden gehouden in ons clubgebouw 
“de Bimd”, gelegen aan de Beekseweg in 
Aarle Rixtel.
Ook de tijden zijn altijd hetzelfde: van 
20.00 uur tot ± 22.00 uur.
Wij vragen geen intree (een kleine bij-
drage mag) en de koffie staat klaar. Wil je 
een plaats hebben, dan is het raadzaam 
om op tijd te komen.
Op 21 januari starten met een bijzondere 
lezing: Dhr. Arno Vlooswijk, lid van I.V.N. 
St. Oedenrode heeft voor ons een pre-
sentatie over warmteregulatie bij planten 
en dieren aan de hand van infrarood 
beelden, dat dit heel speciale effecten 
geeft moge duidelijk zijn.
In het voorprogramma zal iemand van de 
vleermuizen en nachtvlinders werkgroep 
hier wat over vertellen en laten zien.

Terug in de tijd, gezellige 
muziekavond in ZONNETIJ

In samenwerking met ViERBINDEN vindt 
op donderdagavond 14 januari een gezel-
lige muziek plaats in De Zonnetij gelegen 
aan de Heindertweg 87 in Aarle-Rixtel. 
De avond vindt plaats in de ontmoetings-
ruimte. 
De Tierelieren brengen onder  begelei-
ding van muziek en onder leiding van een 
dirigent vele bekende liedjes in het Ne-
derlands en enkele andere talen 
De avond begint om 19:30 en iedereen is 
van harte welkom.  
De zaal is open vanaf 19.00 uur.
De toegang is € 5,00 inclusief een kop 
koffie en consumptie. Kaartjes zijn deze 
avond bij binnenkomst te koop.
We hopen u weer allemaal te mogen ver-
welkomen. Graag tot 14 januari.

Clear Sound  Sound 95
Foolen licht en geluid Taxi van heijst
De dreef   Cendra
A.G.F.van de Heuvel  Politie 
Slagerij Hegeman, Howeko  
Berk en Kerkhof  Scouting A-R 
Bakkerij van Brug Radio contact
Aarle Onderneemt Jantje  
Gemeente Laarbeek IVN fotograven 
Drukkerij Aarle-Rixtel Brandweer A-R 
Harleyclub liberator  
Landgoed den Heikant.
Alle collectanten en vrijwilligers.
Sinterklaas en zijn Pieten.
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www.autoschadeverbakel.nl

Inloopuurtje
voor al uw vragen:
Donderdag 14:30-15:30 uur 
in Deurne & Beek en Donk

de
gr

oo
fu

it
va

ar
tv

er
zo

rg
in

g.
nl

Oranjelaan 54  ............... Beek en Donk   
Derpsestraat 1d  ................................  Deurne 
Gasthuisstraat 53  .................... Helmond
T  0492 319533  of  0493 320027

De uitvaart in vertrouwde handen
Ook wanneer u elders verzekerd bent
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D a n k b e t u i g i n g

Na het overlijden van

   Bert van Boxmeer

was het fijn om te vernemen, dat ook in verdrietige tijden er zo velen zijn die 
met ons meeleefden door een kaart te sturen, een bezoekje te brengen of 
door aanwezig te zijn bij de begrafenis.
Graag willen wij u hiervoor bedanken.

Geesje, kinderen en kleinkinderen

In Memoriam.

Toon van Roij
  
Op 2 januari 2016 overleed onze gilde-
broeder Toon van Roij op 78 jarige leef-
tijd. Toon was 62 jaar lid van ons gilde, 
waarvan vele jaren als tamboer en jacket-
drager. De laatste jaren heeft hij helaas 
vanwege zijn gezondheid niet meer actief 
deel kunnen nemen aan onze gildeacti-
viteiten. Op vrijdag 8 januari is Toon met 
gilde-eer begraven. 
Het bestuur en de leden van het Sint Mar-
garetha gilde wensen zijn partner Jeanne 
en familie veel sterkte toe in deze moei-
lijke tijd.
Sint Margaretha, Aarle-Rixtel

Beste ondernemers 
van Aarle-Rixtel,

Patricia en ik ( uit de Biermansstraat ) zijn 
twee oudere kunstenaars, die al een jaar 
of tien onze kunst mogen laten zien, in 
leegstaande winkelpanden.
Het pand waar we nu in zitten, in Deurne, 
is verkocht en nu zijn we heel erg drin-
gend op zoek naar een nieuwe tijdelijke 
plek.
We houden ’t netjes, we kleden ’t mooi 
aan en we zijn op 1 of 2 keer per week 
een paar uurtjes open, voor eventuele be-
langstellenden.
We verzekeren de inboedel en gebruiken 
geen noemenswaardig gas, water en 
licht. Toch betalen we, als dank voor de 
gastvrijheid, 150 euro per maand.
In feite zijn wij de reclamemakers voor uw 
leegstaande pand.
Bij verhuur of verkoop hebben we aan 
een paar dagen genoeg, om de ruimte 
weer op te leveren.
Wie wil ons helpen ?!
Paul Megens, Biermansstraat 10, 
06-12024369 
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Drukbezochte 
nieuwjaarsreceptie ASV ‘33

Zondag 3 januari vond bij ASV ’33 de tra-
ditionele nieuwjaarsreceptie plaats. Vanaf 
14.00 uur werd door veel leden , samen 
met het bestuur, het glas geheven op een 
gelukkig, gezond en sportief 2016. 
Om 15.00 uur blikte voorzitter Michel 
Driessen tevreden terug op het afgelopen 
jaar, waarin diverse sportieve successen 
werden geboekt. Bij de senioren werden 
zowel het tweede elftal als de dames kam-
pioen. Bovendien keerde het eerste elftal, 
na een jaar vijfde klasse, weer terug naar 
de vierde klasse. Bij de jeugd werden B2, 
E2 en E3 glansrijk kampioen. De voor-
zitter gaf aan dat het goed gaat met de 
vereniging, maar wees wel op het aan-
houdende tekort aan vrijwilligers. Zeker 
bij de jeugd kan dit komend seizoen voor 
problemen gaan zorgen.
Na een korte pauze werden in totaal 
maar liefst 24 jubilarissen in het zonnetje 
gezet. Begonnen werd met de huldiging 
van 10 personen die 25 jaar lid zijn van 
ASV: Niels Leenders, Erik Lentjes, Mark 
Migchels, Jean-Carl Otten, Marnic van 

Rosmalen, Henry Swinkels, Willian Vlem-
mings, Mart van Vlerken, Martijn van Vijf-
eijken en Mark van Wetten. Zij ontvingen 
allemaal het zilveren ASV-speldje. Joris 
van Brug en Alex Raymakers waren ver-
hinderd. 
Hierna was het de beurt aan vier leden 
die 40 jaar lid zijn van ASV. Peter Brou-
wers, Luc Grasveld, Henny Kuijpers en 
Maarten Raaijmakers kregen van voor-
zitter Michel Driessen het bijbehorende 
speldje uitgereikt.
Vervolgens werden liefst zes jubilarissen 
gehuldigd voor hun 50 jaar lidmaatschap, 
namelijk: Cor Aarts, Wim Aarts, Hans 
Beekmans, Sjef Gruyters, Karel van der 
Heijden en Wim Wich. Helaas kon Theo 
van den Bogaard niet aanwezig zijn.
Tenslotte werden Toon Driessen, Wim 
van Elten, Paul Kweens en Joop Mar-
tens door de voorzitter uitgebreid bedankt 
voor hun 60 jaar lidmaatschap. Opvallend 
hierbij is dat de laatste twee nog steeds 
actief zijn binnen ASV ’33 als jeugdtrainer.
Tenslotte werd er een foto gemaakt met 
alle jubilarissen en was er nog een ge-
zellig samenzijn onder het genot van een 
hapje en een drankje.
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       Dat is thuiskomen! 

•Woningstoffering 
•Interieurbouw 
•Machinale houtbewerking 

 
 

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

 

WWW.VANROIJ.COM 
 
 
 

 

 

Kapsalon Astrid

Dames & heren

Dorpsstraat 21, Aarle rixtel
Online afspraak maken op

www.kapsalonastrid.nl
Tel: 0492 381307
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Bericht aan 
de begunstigers 

van de Blauwe Schut

Het nieuwe gildejaar voor de Blauwe 
Schut is weer begonnen. We kunnen 
terugkijken op een mooi gildejaar 2015. 
Een gildejaar waaraan zeker ook het 
Aarles publiek heeft bijgedragen. Niet 
alleen door de warme belangstelling die 
altijd getoond wordt maar vooral ook door 
uw financiële bijdrage waarvoor we tradi-
tioneel in de maand december bij u aan-
bellen. Door deze bijdrage hebben wij de 
mogelijkheid om onze activiteiten te ont-
wikkelen en onze materialen in de juiste 
conditie te houden. Voor deze financiële 
ondersteuning willen wij al onze begun-
stigers bedanken. Verder zijn wij op zoek 
naar serieuze mensen die graag deel uit 
willen maken van ons mooie gilde. Zoals 
elke vereniging in deze tijd heeft ook de 
Blauwe Schut behoefte aan uitbreiding. 
Hebt u interesse kom dan gerust eens 
kijken op het “Jan van Doorenpaviljoen” 
aan de Hagelkruisweg. U bent van harte 
welkom. Op donderdagavond is het pavil-
joen geopend vanaf 20:00 uur.
Voor meer informatie,
website: www.olvgilde.net  
E-mail: secretariaat@olvgilde.net 

Onze Lieve Vrouwe Gilde Aarle-Rixtel
Anno 1324

Kom dansen in de Waterpoort!

De eerste dansmiddag voor dit jaar staat 
al weer voor de deur. Op dinsdag 12 ja-
nuari aanstaande zal in de ontmoetings-
ruimte van de Waterpoort weer een dans-
middag georganiseerd worden.
Onder leiding  van onze DJ Arie Wagel-
mans zullen verschillende gezelschaps-
dansen voorbij gaan komen zoals de 
Wals, Sirtaki, Cumbia, Tango en een 
Swing. Iedereen is welkom, men heeft 
geen partner nodig. De middagen zijn 
goed voor lijf en leden en houdt je jong! 
De dansmiddag op 12 januari begint om 
14.00 uur en duurt tot 16.00 uur. Voor 
meer informatie kun je terecht bij ViER-
BINDEN Machteld Hoebergen, 
mhoebergen@vierbinden.nl 
of 06-45203227. 
Zegt het voort, op naar de Waterpoort!

Denk, doe, 
en ga de competitie aan!

Mocht je dit jaar ook deel willen 
nemen met een nieuwe ploeg laat 
dit van tevoren dan even weten aan 
Karin Appeldoorn via 0611022852, of 
kijk op de website: 
www.dorpsfeesten.info.

Woensdag 13 januari om 20 uur is er 
weer de aftrap met de eerste ploeg-
leidersvergadering

email redactie@gemeenschapsblad.nl
www.gemeenschapsblad.nl
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Voortgang Dementievriendelijk 
Laarbeek

Op 28 januari j.l. vond de eerste bijeen-
komst plaats om Laarbeek dementie 
vriendelijker te maken. 
Afgelopen jaar zijn er drie werkgroepen, 
nu nog op de achtergrond, bezig geweest 
om te kijken hoe we dit kunnen realiseren. 
De werkzaamheden van de werkgroepen 
heeft de gemeente doen besluiten om 
ook voor het komende jaar middelen ter 
beschikking te stellen om dit verder uit te 
“rollen”.
Bij deze willen wij u als stuurgroep graag 
op de hoogte houden van de ontwikkeling 
en dingen die u in 2016 van ons kunt ver-
wachten. 
Werkgroep Beeldvorming 
en informatie
Een groep van enthousiaste vrijwilligers 
zijn onder regie van een even enthousi-
aste maar ook deskundige vrijwillige re-
gisseuse een toneelstuk over dementie/
omgang met dementie/begrip voor de-
mentie aan het in studeren. Begin volgend 
jaar is het stuk ingestudeerd en laten wij 
via de media horen waar, wanneer en hoe 
het uitgevoerd gaat worden.
Op 17 november j.l. hebben in de kernen 
van Laarbeek informatiebijeenkomsten 
over dementie plaatsgevonden. Deze zijn 
door de Verenigde Ouderen Bonden Bra-
bant (VBOB) en de plaatselijke KBO’s in 
goed overleg met de gemeente georga-
niseerd!
Tot slot is deze werkgroep bezig met het 
ontwikkelen van een folder en andere 
mogelijkheden ( mogelijk met bibliotheek) 
om de omgang cq het begrip voor mensen 
met dementie positiever te maken.  
Werkgroep Ketenzorg Dementie
Afgelopen jaar heeft deze werkgroep ie-
dereen in Laarbeek die op wat voor ma-

nier dan ook betrokken is bij dementie 
in beeld gebracht en elkaar laten ont-
moeten. Vrijwilligers en professionals 
kunnen elkaar nu beter vinden en hebben 
aangegeven elkaar meer te willen ont-
moeten. Met een moeilijk woord heet dit 
verbeteren van de “ketenzorg” wat we ko-
mend jaar door zullen zetten.
Naast deze ketenzorg is deze werkgroep 
o.a. bezig met het verbeteren van de re-
gionale en provinciale samenwerking, 
het betrekken van bedrijven bij dementie, 
Ontwikkeling van de site Guido-Laarbeek 
uitbreiding van de EHBD koffer en activi-
teiten ontwikkelen om de keten duidelijker 
te maken.
Werkgroep Meldpunt dementie
In iedere kern van Laarbeek gaan we 
vanuit de wijkteams Meldpunten ontwik-
kelen voor alle vragen op gebied van 
zorg en welzijn, maar ook voor vragen 
op het gebied van dementie. 1 april 2016 
moeten de wijkteams maar dus ook de 
meldpunten operationeel zijn.

Hopende u bij deze voldoende geïnfor-
meerd te hebben, mocht u meer willen 
weten kunt u contact opnemen met 
Henrie Bouwmans die de stuurgroep on-
dersteunt 
 hbouwmans@vierbinden.nl   / 
0493-328803 
Stuurgroep Dementievriendelijk 
Laarbeek.

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. 

4 GANGEN KEUZE MAANDMENU  
€ 22.50. Het Veerhuis 0492-461889 – 
www.restauranthetveerhuis.nl
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Nog plaatsen vrij bij 
ViERBINDEN Academie

ViERBINDEN Mantelzorgondersteuning 
en Vrijwilligerswerk hebben hun eerste 
ViERBINDEN Academie gerealiseerd. 
Het doel van deze Academie is het 
bieden van leuke en leerzame cursussen/
workshops/informatieavonden over the-
ma’s die spelen bij mantelzorgers en/of 
vrijwilligers (of hun organisatie).
De ViERBINDEN Academie is een plat-
form voor vrijwilligers en mantelzorgers. 
Kennis, kunde en ervaringen worden 
uitgewisseld. Dit is bedoeld als blijk van 
waardering, maar ook om deskundigheid 
en samenwerking te versterken.
Alles gebeurt met gesloten beurzen. 
Dat betekent dat de aanbieders het vrij-
willig aanbieden en dat de deelnemers 
niet hoeven te betalen. Dit is een prin-
cipiële keuze. Niet omdat het niets mag 
kosten, maar omdat wij ervan overtuigd 
zijn dat we met zijn allen heel veel kennis 
en kunde hebben en bereid zijn deze te 
delen met elkaar. 
Tot en met mei kunnen wij vrijwilligers en 
mantelzorgers een gratis aanbod doen 
van zeer diverse cursussen, workshops 
en informatieavonden. Deze worden ge-
houden in een van de dorpshuizen van 
ViERBINDEN. 
Er zijn nog plaatsen voor de volgende 
cursussen, workshops en informatie-
avonden:
2 en 16 februari 19.30u: 
Effectief vergaderen
18 februari 19.30u: 
Infoavond AED netwerk
1 maart 19.30u: 
Plannen en vergunningen
3 en 17 maart, 19.30u:  
Voetreflexzone massage
14, 21, 30 maart 13.30u:  

Mantelzorgtraining
15 maart 19.30u:   
Infoavond vrijwilligers en verantwoording, 
verzekering
22 maart en 12 april 19.30u:  
Organisatie en fondsenwerving
21 april 19.30u:   
Infoavond Heemkunde
12 april 20.00 uur:   
Infoavond Analfabetisme
Neem voor meer informatie contact op via 
emailadres vrijwilligerswerk@vierbinden.
nl  of mantelzorg@vierbinden.nl of via te-
lefoonnummer 0492-328 800.

Dorpsfeesten in Aarle-Rixtel

De feestdagen zijn voorbij, tijd om te 
starten met de Dorpsfeesten in Aar-
le-Rixtel!
Woensdag 13 januari om 20 uur is er 
weer de aftrap met de eerste ploeglei-
dersvergadering van de dorpsfeesten in 
de Dreef. Tijdens deze avond wordt de 
opzet voor 2016 besproken, het motto 
bekend gemaakt en geloot voor de optre-
dens op de zaterdagavond.
Mocht je dit jaar ook deel willen nemen 
met een nieuwe ploeg laat dit van tevoren 
dan even weten aan Karin Appeldoorn via 



19

Gemeenschapsblad Aarle-RixtelBericht van:
0611022852, of kijk op de website: 
www.dorpsfeesten.info.
Wil je op de hoogte worden gehouden 
van alle ins en outs over de dorpsfeesten 
like ons dan op facebook

Restaurantavond 
Zonnetij Aarle-Rixtel

Onder het motto “Eten en ontmoeten” or-
ganiseert ViERBINDEN in samenwerking 
met Savant culinair elke twee weken een 
restaurantavond in de ontmoetingsruimte 
van Zonnetij. De  eerstvolgende avond 
zal plaatsvinden op dinsdag 19 januari 
a.s.
Iedereen is ook dan weer van harte 
welkom vanaf 17.30 uur en het diner 
wordt geserveerd om 18.00 uur.
Inschrijven en een plaatsje reserveren 
kan tot uiterlijk donderdag 14 januari 
15.00 uur. U kunt dit doen via het secre-
tariaat van ViERBINDEN 0492-328800 of 
via een e-mail naar 
stichting@vierbinden.nl 
De restaurantavonden vinden iedere 14 
dagen plaats en worden steeds bekend 
gemaakt in dit blad.
Voor 19 januari a.s. staat het volgende 
menu op het programma:

Heldere kalfssoep

-Gevulde kipfilet met tijmsaus
-Doperwten en wortelen

-Gebakken krielaardappelen
-Aardappelpuree

-Chipolata pudding.

Voor ons driegangenmenu betaalt u            
€ 13,50
Graag tot ziens op 19 januari a.s.

Harmonie De Goede Hoop 
houdt oudijzeractie

Op zaterdag 16 januari is het mogelijk 
oude metalen in te leveren ten behoeve 
van  harmonie De Goede Hoop. Tussen 
09.00 en 11.00 kunt u daarvoor terecht 
op het terrein tussen de Boerenbond en 
grand-café Stout aan de Dorpsstraat. 
Leden van de harmonie zijn daar dan 
aanwezig om de materialen in ontvangst 
te nemen. Alle soorten oude metalen zijn 
welkom. Daarnaast ook: elektrakabels, 
witgoed en oude computers.
Indien uw spullen te zwaar of te omvang-
rijk zijn om ze te brengen, dan komen we 
ze op die dag na 11.00 uur ook graag op-
halen. Bel daartoe met Willem Verhoeven 
06-38900299. Grotere partijen komen we 
ook graag tussentijds wel ophalen. Als u 
aan het opruimen bent en u wilt direct van 
uw spullen af, dan kunt u die deponeren 
op het eerder vermelde terrein tussen 
de Boerenbond en Stout aan de Dorps-
straat, op het verharde stukje tussen de 
platglasbak en de beukenhaag.
Het oud ijzer kan elke derde zaterdag 
van de maand worden ingeleverd. De vol-
gende keer is dit mogelijk  op zaterdag 20 
februari.

De Gemeenschapsbladen 
vanaf 2008 

staan op onze website
www.gemeenschapsblad.nl
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Ik meende vorige week nog even naar 
de nieuwjaarsreceptie van de Provincie 
te gaan. Even Commissaris van der 
Donk feliciteren met zijn nominatie voor 
Brabander van het jaar. En passant had 
ik dan ook afscheid kunnen nemen van 
gedeputeerde van der Heugten waar ik 
veel dank aan verschuldigd ben omdat hij 
mij zoveel inspiratie gaf voor mijn rubriek. 
Ik had ook al een passend cadeau voor 
hem. Het bord WWW. NIKS WEG. NL dat 
nog steeds staat te pronken langs de Op-
stal. Wel een beetje in verval maar nog 
steeds duidelijk leesbaar. Ik denk voor 
hem geen dierbare herinnering, voor ons 
des te meer, daarom had ik dit bord hem 
gegund. Maar ik ga geen oude koeien uit 
de sloot halen. We kijken vooruit naar het 
nieuwe jaar, het jaar van Arlenius, onze 
dorpsgenoot Arnoud van den Eyndhouts, 
die rond het jaar 1500 in Aarle woonde 
en naar Italie vertrok. Daar werd hij een 
groot verzamelaar van manuscripten en 
hij bewerkte klassieke Griekse en La-
tijnse teksten. Zijn naam verlatijnste hij 
naar Arlenius. In februari zal er in Gemert 
een symposium over zijn werk worden 
gehouden. Onder meer Henk van Beek 
levert daar een bijdrage aan en geeft een 
voordracht over Aarle-Rixtel in de 16e 
eeuw en over het ouderlijke huis van Ar-
lenius, huize Ter Smisse aan de Opstal. 
Wat zal 2016 ons nog meer brengen. 
Waarschijnlijk nieuwe weerrecords want 
daar zijn we eigenlijk al mee begonnen. 
December 2015 was de warmste ooit. Ja-
nuari 2016 lijkt te gaan volgen, wat warmte 
betreft. Frans van den Heuvel kan beter 
koi karpers gaan kweken in zijn ijsbaan. 
De kreet “ut giet oan” zal waarschijnlijk 
niet meer klinken. Het jaar 2016 is in ieder 
geval een schrikkeljaar dus maandag 
29 februari is een extra dag, voor veel 
mensen dus gewoon werkendag, niets 
om naar uit te kijken dus. Het heemhuis, 

de nieuwe school en de klokkengieterij 
zullen de komende tijd officieel in gebruik 
worden genomen. Of we dat dit jaar ook 
van Huize Angela kunnen zeggen valt 
nog te bezien want daar schijnen lelijke 
kinken in de kabels te zijn gekomen. De 
ooievaarsnesten in de Bimd en op Croij 
gaan hoogstwaarschijnlijk bewoond 
worden, niet zeker of dat ooievaars zullen 
zijn. De meeste nesten hebben ook onder 
bewoners zoals spreeuwen en mussen. 
Dan is er ieder geval een beetje leven in 
de brouwerij. De whisky duurt nog even 
maar de nieuwe Aarlese Ale is in de maak 
en kan straks volop in de Gieterij ge-
proefd worden. Zou er nog een mooi bui-
tenterras komen voor dit markante pand. 
De ruimte is er voor, het blik moet maar 
ergens anders parkeren. Het zwaluw-
hotel op Croy geef ik minder kans dan de 
ooievaarsnesten, we zullen die beestjes 
moeten heropvoeden. Maar zolang er bij 
Wim Verhoeven nog zulke lekkere vette 
vliegen rondvliegen, zullen de zwaluwen 
daar hun nestjes blijven bouwen. De 
vluchtelingen in de Dreef kregen een fan-
tastisch onthaal en werden door talloze 
vrijwilligers in de watten gelegd. Die zullen 
Aarle-Rixtel voorlopig niet vergeten. Ik 
durf te wedden dat de Dreef inmiddels 
in Syrië, Turkije, Griekenland en Mace-
donië op de kaart staat. Zo zou het motto 
van prins Sjonnie een nieuwe betekenis 
kunnen krijgen. Ik hoop wel dat ze hem 
in de komende weken de zetel gunnen 
op de kletsavonden. Anders moeten we 
even naar Den Haag faxen. “U kriet het 
efkes nie, wai hebbe ut zelluf nodig”. Ik 
hoop het komende jaar weer voldoende 
inspiratie te krijgen om deze rubriek te 
kunnen vullen met interessante en amu-
sante zaken uit ons dorp. Dit jaar hoeven 
we onze afkomst niet te verloochenen, 
we zijn allemaal Arlenianen en dat bete-
kent gewoon afkomstig uit Aarle-Rixtel. U 
weet wel dat dorpje met dat pleintje, dat 
pumpke en die (dichte) brug.
De meikever. 

De Meikever
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Ganzekwekavonden.

Er zijn nog enkele kaarten voor de gan-
zekwekavonden van 23 en 30 januari 
2016.  Deze zijn te koop bij snoeperij 
Jantje en kosten €13,50 per stuk. Wees 
er snel bij, want op is op!!
Kaarten voor de seniorenmiddag zijn 
eveneens te koop bij snoeperij Jantje a 
€6,50 per stuk. Entree voor deze middag 
voor senioren vanaf 60 jaar.

Carnaval 2016
Carnaval nader met rassé schreden. Nog 
even en we storten ons weer volop in het 
feestgedruis.
Op carnavalszaterdag zal na de sleute-
loverdracht de opening van carnaval om 
16.15 plaatsvinden bij het Ganzentrio op 
de couwenbergh.
’s Avonds vindt het traditionele gecostu-
meerde bal plaats in de feesttent achter 
cafe de Vrienden. Er zijn weer leuke 
prijzen te winnen.
Op carnavalszondag vindt natuurlijk de 
optocht plaats. Deelnemers voor 
optocht, gevel- en straatversiering 
kunnen zich aanmelden via onze 
site: 
www.ganzegat.nl
Bij inschrijving ontvangt u tevens 
het reglement. Er wordt dit jaar 
extra toegezien op geluidsniveau 
en alcoholgebruik.
Op carnavalsmaandag vindt het 
dweilfestijn plaats, georganiseerd 
door CV Eieren. ’s Avonds organi-
seren we een gezellige hollands pi-
ratenfestijn met o.a.s Jasper & Ver-
meer und die geile madeln
Op carnavalsdinsdag hebben we 

na Dolle Dinsdag nu Dollar dinsdag. Een 
dag met de nodige flauwekul, lekker eten 
en een grote dosis humor, aanvang 13.00 
uur  Zorg dat je er bij bent.
We sluiten carnaval af met een knallende 
avond in jaren 90 stijl. Als klap op de vuur-
pijl zal deze avond Charly Lownoise zijn 
opwachting maken. Kaarten voor deze 
avond zijn te koop voor €10,00 bij grand 
cafe Stout, cafe de Vrienden of via de 
stichting organisatie carnaval Ganzegat. 
Je krijgt voor je entreekaart 4 consump-
ties!!

Ziekenbezoek
Traditioneel brengen we met een klein 
gezelschap op de vrijdag voor carnaval 
een bezoek aan onze dorpsgenoten die 
in het ziekenhuis of verzorgingshuis ver-
blijven. Ook kunnen we natuurlijk een 
bezoek brengen aan iemand die ernstig 
ziek is, maar gewoon thuis verblijft. Voor 
een bezoek aan het ziekenhuis of ver-
zorgingshuis geldt de regel dat er altijd 
iemand van de naaste familie aanwezig 
moet zijn. Stelt u een bezoek op prijs? 
Mail dan naar secretariaat@ganzegat.nl  
of stuur een briefje naar postbus 24, 5735 
ZG in Aarle-Rixtel. Stuur dit bericht uiter-
lijk 3 februari 2014 op.
Graag tot ziens!
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Obresa Administratie & Advies | Molenstraat 17 | 5735 BJ Aarle-Rixtel | www.obresa.nl

Obresa zet u op 
voorsprong!

Obresa is een moderne dienstverlener voor 
administratie, belastingadvies en Interim 
controlling. 

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!

 Ondernemen 
is topsport!
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Jeu de Boulesclub 
Dû Tie Ut

Tijdens een gezellige kerstboules van 
Jeu de Boulesclub Dû Tie Ut, in het Bou-
lodroom op De Heikant, is ons lid Wim van 
de Vossenberg benoemd tot erelid van 
deze club. Dit vanwege de vele jaren dat 
hij zich als wedstrijdleider heeft ingezet 
en veel andere klusjes heeft gedaan. Aan 
hem werd een mooie oorkonde en een 
bloemetje overhandigd.

Gratis (vervolg) bridgeles.

Dinsdagmorgen 12 januari 2016 begint 
de vervolgcursus bridge van deel 2 Berry 
Westra.
Er is nog plek voor instromers.
Wie wat weggezakte of verloren kennis 
wil ophalen of onderdelen van het bridgen 
beter wil beheersen, is welkom.
Overigens geldt ook hier: vol = vol.
Snelle aanmelding is daarom aange-
raden.
Tel. 040-2831187.

Opvang (zwerf)dieren 
vanaf 1 januari door 

Dierenambulance Helmond

Vanaf 1 januari 2016 wordt de opvang 
van zwerfdieren in Laarbeek verzorgd 
door Stichting Dierenambulance Hel-
mond. Vanaf deze datum kunt u bellen 
naar (0492) 513 971 als u een zwerfdier 
heeft gevonden. Dit nummer is 24 uur per 
dag, 7 dagen in de week bereikbaar. 
(Zwerf)dieren
Alle in de gemeente Laarbeek aange-
troffen zwerfdieren (gezonde, gewonde, 
zieke dieren, dus ook pups en kittens) 
worden door Stichting Dierenambulance 
Helmond opgehaald, geplaatst, geregi-
streerd en verzorgd in hun opvang.
Als er twijfel bestaat of het om een zwerf-
dier gaat, wordt eerst geprobeerd de ei-
genaar van het gevonden dier te achter-
halen. Zodra het dier in de dierenopvang 
in Helmond is geplaatst, worden er na-
melijk kosten bij de eigenaar in rekening 
gebracht.
Verwilderde katten
Verwilderde katten zijn, als ze ouder zijn 
dan 4 maanden, moeilijk tam te maken. 
In het contract met de Dierenambulance 
is daarom opgenomen dat verwilderde 
katten, als zij overlast bezorgen, worden 
gevangen, gesteriliseerd of gecastreerd 
en dan worden teruggeplaatst in hun oor-
spronkelijke omgeving.
Huisdier aanschaffen?
Overweegt u een huisdier aan te 
schaffen? Op de website www.dierenam-
bulancehelmond.nl vindt u verschillende 
dieren die op zoek zijn naar een baasje.
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Pierre v.d. Vorst Optiek
Dorpsstraat 40D, Stiphout | Tel.: (0492) 38 60 78 | ’s maandags gesloten

 Het is en blijft een
kwestie van gunnen...

Leverancier alle
ziektekosten verzekeraars

www.BBig-Design.com

www.twanvanhout.nl
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Weerrecords in december,
El Nino liet zich gelden,
met vlinders in de tuin
en asperges op de velden.
2015 was toch al een raar jaar,
met veel politiek gekrakeel,
met het vluchtelingen vraagstuk,
was en is men druk,
PGB’s komen nog steeds te laat,
winkels gaan sluiten,
wellicht ook V & D
en toch zegt vadertje staat,
het gaat goed met de economie
vijf miljard krijgen we in de knip,
als er maar geen addertje
onder ons vers gemaaide gras zit!!
RD

Het Kouwenbergs kerkje kerkje 
presenteert:

De Tamino’s met René Vermaes 
Zondag 24 januari 14.30

Het was 6 jaar geleden dat de Tamino’ 
s samen speelden.  Daarvoor speelden 
ze tientallen jaren Franse Chansons. 
Hoogtepunten waren het behalen van 
de 2e finale plaats in de Kleine Komedie 
op het Concours de la Chanson  in Am-
sterdam,  een voorprogramma voor Ju-
lien Clerc in de Bonboniere in Maastricht  
en het bemachtigen van een “passe” na 
auditie in Parijs, om daar in de metro te 
mogen spelen. Als enige Franstalige act 
stonden ze op het Naked Truth Festival 
in het Frits Philips Muziekgebouw tussen 
Rory Block, Johnathan Jeremia, Spinvis 
e.a. De Tamino’s bestaan uit Giovanni 
Barten (zoon van de veelzijdige Aarle-
naar Louis Barten) op piano, Marc van 
Hoof op contrabas en Rene Vermaes  
zang en gitaar.  Zij spelen muziek van de 
grote 3 (Brassens, Brel en Ferre)  maar 
ook van Piaf, Julien Clerc, Juliette Greco  
en een paar eigen stukken. Een daarvan 
gaat over de Lelijke Eend, een auto die 
ze alle 3 hadden (hebben) en die in het 
begin van hun muzikale reis voor het ver-
voer zorgde. Een week na het optreden 
in het Kouwenbergs Kerkje  zullen ze te 
vinden zijn in het Olympia in Parijs.  Bij  
het optreden zult u daar meer over horen. 
Kaartjes kosten 5,- euro incl consumptie. 
Kaartjes reserveren: 0492 382943

Zelfhulpgroep voor vrouwen die 
te maken hebben 

met seksueel misbruik

In februari start de zelfhulpgroep voor 
vrouwen die te maken hebben of hebben 
gehad met seksueel misbruik en behoefte 
hebben om er met lotgenoten over te 
praten. Praten met lotgenoten draagt bij 
aan het (verdere) herstel tijdens of na de 
professionele hulpverlening.
De groep is geschikt voor vrouwen die  
professionele ondersteuning krijgen of 
hebben gehad. We komen iedere eerste 
dinsdagochtend van de maand bij elkaar.
De groep is er om te kunnen luisteren naar 
elkaars ervaringen en gevoel. Hierdoor 
weet je dat je er niet alleen voor staat en 
werken we samen vanuit onmacht naar 
kracht!
Voor meer informatie en/of aanmelding 
kunt u contact opnemen met: 
Stichting Zelfhulp Netwerk Zuidoost 
Brabant eindhoven@zelfhulpnetwerk.nl                                                                                   
www.zelfhulpnetwerk.nl                                                                                         

Klokje                                               
3 GANGEN KEUZE MAANDMENU    
€ 20.50. Het Veerhuis 0492-461889 – 
www.restauranthetveerhuis.nl

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

Exclusief BTW 21 %
1/1 pagina:  € 50,=     
1/2 pagina: € 26,50    
1/3 pagina:€ 19,=  

Klokjes inclusief BTW: v.a. € 4,=  
Dankbetuigingen inclusief BTW: € 9,=
Bijkomende kosten, zoals verkleinen van 
advertentie e.d. zullen worden doorberekend.
Bank: Rabobank 
NL37RABO011014.95.048

www.gemeenschapsblad.nl

Inlichtingen 
voor adverteren in het 

Gemeenschapsblad 
Maria Hagelaar 
van Griensven, 

Het Klavier 4
Tel 0492 - 383293



29

Gemeenschapsblad Aarle-RixtelBericht van:

Onder schitterende omstandigheden, 
het was wellicht iets te warm, werd op 
zondag 27 december de koppelcross van  
de Runnersclub Lieshout en T.S.C. Aan 
de Wielen gehouden. Nadat de lopers 
en fietsers, die middels loting aan elkaar 
gekoppeld waren, zich aan elkaar voor-
gesteld hadden, werd voor de start een 
minuut stilte gehouden voor Ans Vogels. 
Deze heeft zich lange tijd ingezet voor al-
lerlei winteractiviteiten van ADW.
Na de eerste aflossing van de lopers 
met de renners ontstond er al direct een 
kopgroepje van vier en nadat de fietsers 
terug kwamen van hun eerste ronde 
bleek de strijd om de eerste plaats te 
gaan tussen Kevin van Schijndel-Bart 
Verhoeven en Coen Sanders- Jan Willem 
van Bokhoven.  Op lichte achterstand 
volgden Rob Mestrom-Ronny Daniëls en 
Twan Peters-Jef van Dijk. Twan en Jef 
vochten zich terug naar plek drie, maar 
de verschillen tussen de eerste twee kop-
pels bleef steeds nagenoeg gelijk. Zodat 
na 45 minuten ( twee keer 5 ronden) de 
jury de volgende eindstand kon noteren.
• Kevin van Schijndel-Bart Verhoeven
• Coen Sanders-Jan Willem van Bok  
 hoven
• Twan Peters-Jef van Dijk
• Rob Mestrom-Ronny Daniëls
• Maaike van Veggel-Maarten de Louw
• Annelie Jacobs-Ad Dekkers
• Bart van Berlo-Jan Schalks
• Evert Brouwers-Harrie Scheepers
• Maik Fuchs-Henk Ceelen
• Raimon de Fost-Karel Madou
• Elly Faber-Marcel Akkermans
• Mies van Berlo-Marty van Bommel
Na afloop zorgde de Runnersclub voor 
deelnemers en publiek dat er warme 
dranken en versnaperingen waren en 
ADW zorgde dit keer voor de eindprijzen.
Hiermee werd het jaarlijkse sportieve en 

gezellige evenement weer op een leuke 
wijze afgesloten.

Kaarten: De derde kaartavond van het 
seizoen werd bij de jokeraars gewonnen 
door Nellie Strijbosch en bij de rikkers 
door Jo Maas.

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

Jong-LEREN
Soms gaat huiswerk maken en leren niet 
vanzelf en kun je tijdelijk hulp gebruiken. 
Ik kan je helpen je schooltaken goed aan 
te pakken. Het is een investering waar 
je jarenlang plezier van hebt. Kijk op de 
website www.jong-leren.com of bel me 
voor meer informatie (0492 382668).  
Naast brugklassers help ik ook andere 
studenten met studieproblemen. Altijd 
studiebegeleiding op maat. Graag tot 
ziens, Louise de Jong.

Klokje                                               

Inleveren kopij

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

e-mail adres
redactie@gemeenschapsblad.nl
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Voor tegels en sanitair
bezoek  showroom 

of kijk op onze website: 
www.vanrooydasmooi.nl

Openingstijden showroom
wo-do-vrij  :13.30-18.00 uur

za: 09.00-16.00 uur
Of volgens afspraak

Torenakkerweg 3a
5735 BG  Aarle-Rixtel
Tel 0492-381383
mobiel 06-51162419
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Frans vd Meijden verschieting 
bij  HBV de Eendracht.

Op zaterdag 19 december hebben we de 
jaarlijkse Frans vd Meijden verschieting 
verschoten.
Frans vd Meijden was oud voorzitter en 
heeft altijd heel veel voor de Eendracht 
gedaan.
Hij wilde een wedstrijd schieten met als 
winnaar de schutter die zoveel mogelijk 
boven zijn jaar gemiddelde schiet.
Meestal wint een schutter met een lager 
gemiddelde, die dan goed schiet en zo-
doende ver boven zijn gemiddelde ein-
digd.  Voor een schutter met een hoog 
gemiddelde is het veel moeilijk om veel 
punten boven zijn gemiddelde te schieten.
Jo Maas is al enige tijd wat minder aan 
het schieten, en hij is dan ook regelmatig 
niet tevreden over de score die hij schiet.  
Maar vandaag had Jo niets te klagen over 
zijn score.  Met  213 punten schoot hij 
maar liefst 30 punten boven zijn gemid-
delde, en werd hiermee winnaar van de F 
vd Meijden beker.  De 213 punten is een 
evenaring van zijn persoonlijk record.

Na jaren niet meer te hebben geschoten 
ivm. een blessure is Jan Coolen weer 
begonnen met schieten.  Vorige week 
schoot Jan tijdens zijn eerste wedstrijd 
al een mooie score van 140 punten. Van-
daag ging het helaas niet zo goed, maar 
dat is voor Jan geen probleem.  We zijn 
als vereniging wel blij dat Jan weer mee 
schiet, want voorheen sloeg hij geen wed-
strijd over, hij deed altijd mee.
Jan Coolen had de Doel gezellig versiert 
voor de kerst, en zoals altijd weer voor 
lekkere hapjes gezorgd.  Samen met een 
aantal partners van de schutters hebben 
we na de wedstrijd er nog een gezellige 
avond van gemaakt.

Uitslag Frans vd Meijden verschieting:
1 Jo Maas 213  ( +30 )
2 Geert v Ganzenwinkel  209 ( +9 )
3 Erwin Wijnhoven  232  ( +8 )
4 Toon v Hoof  223 ( +3 )
5 Martijn vd Heijden  181 ( +3 )
6 Frank Schepers  226 ( +2 ) 
7 Martien vd Graef  168 ( +1 )
8 Michiel Verbakel  162 ( -2 )
9 Jan v Rooy  198 ( -6 )
10 Walter Jansen  204  ( -9 )
11 Jan Coolen  88  ( -48 )

Ons club gebouw is aan de Lijsterstraat 
25 te Aarle-Rixtel,  als U interesse heeft 
mag U altijd komen kijken naar deze 
leuke sport.  Op maandag avond vanaf 
19:00 uur is de jeugd training, ook de 
jeugd die interesse heeft mag vrijblijvend 
komen kijken.  Want boogschieten is een 
sport die iedereen kan beoefenen, jong, 
oud, man, vrouw.

www.gemeenschapsblad.nl
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YC Atelier
Repareren en vermaken van kleding, 
gordijnen en andere textiel producten.

Koppelstraat 9
Aarle Rixtel
06-82271840
www.ycatelier.nl

Openingstijden:
Woensdag: 18.00-21.00 u
Vrijdag: 09.00-19.00 u
Verder op afspraak

  SMAKELIJK OP GEWICHT  
Gewichtscoaching en voedingsadvies op maat 
 
Verantwoord en gezond op gewicht komen en blijven! 
  
Interesse? Bekijk mijn website en/of maak eens een afspraak voor 
een gratis en geheel vrijblijvend kennismakingsgesprek. 
 
www. smakelijkopgewicht.nl        06-17365752      Aarle-Rixtel  
(BGN-erkend: vergoeding door zorgverzekeraar mogelijk, geen verwijsbrief nodig) 



33

Café van Bracht
Van oudsher uw vertrouwde adres voor:

* Koffietafels
* Feesten en Partijen
* Vergaderingen

Kerkstraat 9, 5735 BW  Aarle Rixtel  Telefoon 0492-381221

Voor uw schilderwerk, binnen en buiten

RINI VAN BERLO Mob. 06 48 867 753

www.vanberlo-woonservice.nl, info@vanberlo-woonservice.nl
Molenstraat 32, 5735 BM Aarle-Rixtel, tel. 0492 - 38 35 68

ADVISERING

S E R V I C E

ONDERHOUD
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4 januari Boerenstand Door de be-
sturen van de plaatselijke afdelingen, 
die samenvallen onder de Aarle-Rixtelse 
boerenstand, is het vergaderprogramma 
als volgt vastgesteld: jaarvergadering 
veefonds 13 januari; jaarvergadering var-
kensfokvereniging 18 januari; jaarverga-
dering N.C.B. 26 januari; fok- en controle 
vereniging 10 februari; jaarvergadering 
vee- en vlees centrale 24 frebruari. Al 
deze vergaderingen worden gehouden in 
zaal van den Elzen en beginnen om half 
negen. De boerendag is gepland op 15 
februari.

7 januari Jaarvergadering K.P.J. De 
K.P.J. Aarle-Rixtel hield donderdagavond 
een druk bezochte jaarvergadering in 
café M. van Bracht. Tijdens deze jaar-
vergadering werd het bestuur als volgt 
samengesteld: voorzitter Fr. Verschuuren 
Pzn.; vice voorzitster mejuffrouw S. 
Nooijen; secretaresse mejuffrouw R. van 
de Boogaard; hulp secretaris G. van de 
Heijden; leden H. Smulders en T. Beyers. 
Tijdens deze jaarvergadering, waarbij 
technisch adviseur, de heer van der 
Vleuten uit Bakel, een spreekbeurt hield 
over de K.P.J. in het algemeen, werd be-
sloten om op 22 januari een dropping te 
organiseren. Ook zal er nog een cursus 
op huishoudelijk gebied worden gegeven 
voor belangstellende leden.

7 januari Visclub “’t Dobbertje” 
Zaterdag 8 januari houdt “’t Dobbertje” in 
clubhuis van Roy een belangrijke leden 
vergadering. De agenda omvat onder an-
dere bespreking feestavond in verband 
met de viering van het eerste lustrum op 
29 januari.

11 januari Bouwbeleid
Uitgaande  van de gezamenlijke standsor-

ganisaties, de N.K.V., de Boerenbond en 
de K.M.B. te Aarle-Rixtel, wordt maandag 
17 januari in de zaal van het patronaat 
een bijeenkomst gehouden, waarop de 
heer M. A. M. van Helvoirt, burgemeester 
van Boxtel en lid van de Tweede Kamer, 
een spreekbeurt zal houden over het 
onderwerp “Bouwbeleid”. Na afloop van 
de spreekbeurt is er gelegenheid tot dis-
cussie. Aanvang: 8 uur.

11 januari Ganzegat carnaval
In Ganzegat, waar overal hard wordt ge-
werkt om voor de elfde maal te vieren, in 
een nog grotere opzet dan voorheen. Za-
terdag 15 januari wordt een groots kren-
tenmikkenbal gehouden in de ontspan-
ningszaal van het patronaat. De muzikale 
omlijsting van het bal, dat aanvangt om 6 
uur, berust bij Tony Gramser en de Gan-
zegatse hofkapel. Volgende maand op 
zaterdag 5 februari wordt er een groots 
Ouwe Wijvenbal gegeven. Dit bal is uit-
sluitend toegankelijk voor gehuwden uit 
Ganzegat. De inwoners van Aarle-Rixtel, 
die wensen deel te nemen aan de optocht 
en die nog geen inschrijfformulier hebben 
afgehaald, kunnen dit alsnog doen bij de 
heer N. van Griensven, Opstal 15. Het in-
schrijfformulier moet, uiterlijk 15 januari, 
ingeleverd worden op hetzelfde adres. Dit 
geldt niet alleen voor wagens en groepen, 
doch ook voor paren en individuen.

11 januari Veefonds
De jaarvergadering van het veefonds 
wordt gehouden donderdag 13 januari 
in café van den Elzen, aanvang 8 uur., 
Tijdens deze vergadering volgt onder an-
dere het financiële verslag 1965, waarna 
bestuursverkiezing. Aftredend en herkies-
baar is de heer H. Huibers. Na benoeming 
kascommissie en de vaststelling van de 
vleesprijzen, volgt bespreking inzake af-
gekeurde koeien.

HELMONDS DAGBLAD januari 1966
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