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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: 15-2  /  29-2 /  14-3  /  4-4  /  18-4  / 2-5  /  23-5  /  6-6  / 20-6
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Oplage    2500
Jaargang     46

www.gemeenschapsblad.nl
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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 31 januari – 4e Zondag door het jaar
09.30 uur  Kerk – Eucharistieviering  m.m.v. de Cantorij
 Voorganger: Pater Wester
 Riek Kuijken – Thomassen
 Overleden ouders Jan en Truus van Dijk – de Vries
 Jan van Dommelen    (verj. / sterfdag)
 Tot welzijn van de parochie
Woensdag 3 februari
19.00 uur Kapel – Rozenkransgebed
  

Week van zondag 7 februari t/m vrijdag 12  februari

Zondag  7 februari – 5e Zondag door het jaar –Bischoppelijke Vastenactie. 
 Carnaval    Voorganger pastor Hasselman
09.30 uur  Kerk – Eucharistieviering  m.m.v.  het Gelegenheidskoor / Carnavalskoor
 Hanneke van Berlo    (fund.) 
 Nelly van de Ven
 Toon en Hennie Derks
 Rietje Westerlaken    (par.)
 Overleden begunstigers van het O.L.V. Gilde
 Mina van den Bogaard – de Korte
 Tot welzijn van de parochie
Woensdag 10 februari  - Aswoensdag – Dag van Vasten en Onthouding.
Voorganger Pater Wester
19.00 uur Kerk - Eucharistieviering  m.m.v. het  Kerkkoor OLVP

Week van zondag 14 februari t/m vrijdag 19 februari

Zondag  14 februari - 1e zondag van de Vasten.
 Voorganger: pastor Hasselman
09.30 uur  Kerk – Eucharistieviering  m.m.v. de Cantorij
 Overleden ouders Vereijken – Verhagen (j. get.)
 Tot welzijn van de parochie
Woensdag 17 februari
19.00 uur Kapel – Rozenkransgebed

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

Week van zondag 31 januari t/m vrijdag 5 februari
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Parochie O.L. Vrouw Presentatie
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, hu-
welijken, jubilea en misintenties. Voor dringende gevallen zoals uitvaart of ziekenzal-
ving en voor vragen of een persoonlijk gesprek met waarnemend pastoor Verbraeken 
kunt u terecht bij het parochiecentrum in Beek en Donk tel. 0492 461216

Vieringen Missieklooster H. Bloed te Aarle-Rixtel

Kloosterdreef 7
Eucharistievieringen;
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

D a n k b e t u i g i  n g

De geweldige belangstelling bij het overlijden en de uitvaart van 
mijn lieve

                Toon van Roij

Geven mij heel veel steun om zonder hem verder te gaan.
Een speciaal woord van dank aan alle leden van het Sint Margaretha gilde die
zijn uitvaartdienst en begrafenis op bijzondere wijze mede hebben verzorgd.

Aarle-Rixtel, januari 2016.                      Jeanne van Veghel
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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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D a n k b e t u i g i  n g

Wij danken iedereen voor de belangstelling en het medeleven 
die wij mochten ontvangen tijdens zijn ziekte en na het 
overlijden van mijn man, broer, zwager en oom 

    Henk Vos.
 
Lena Vos - Roijackers
Familie Vos en Familie Roijackers.

D a n k b e t u i g i n g
 
Na het overlijden van 
                                             Peter Wich
 
Wij danken iedereen hartelijk voor het medeleven bij het overlijden van onze 
Peer. Het was fijn dat ook in verdrietige tijden er velen zijn die met ons mee-
leefden door een kaart te sturen, een bezoekje te brengen of door aanwezig te 
zijn bij de begrafenis. 
Onze dank gaat speciaal uit naar Dr Engels, Team Zorgboog, Hospice de Popu-
lier en Diaken Ton Schepens.
 
Familie Wich.

Advertenties, dankbetuigingen
en klokjes (duidelijk leesbaar)
tot uiterlijk dinsdagavond voor het
verschijnen van het volgende nummer op
adres: Het Klavier 4, Aarle-Rixtel.
redactie@gemeenschapsblad.nl 
verschijningsdata zie pagina 3 of onze website

www.gemeenschapblad.nl

Inleveren kopij
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www.autoschadeverbakel.nl

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

Wij danken iedereen voor de geweldige blijken van medeleven,
warme woorden en vele kaarten die wij mochten ontvangen
na het overlijden van onze moeder en oma

  Trina van de Nieuwenhof-van Bommel

Haar innige wens om te worden herenigd met haar dierbaren
zal haar nu de welverdiende rust geven.
In het bijzonder danken wij Diaken Ton Schepens, Dokters Engels & Titulaer.
En het verplegend personeel van de Zorgboog.

Aarle-Rixtel, 14 januari 2016
Kinderen en kleinkinderen Van de Nieuwenhof

Humphrey Campbell bij 
Wim Beeren Jazz Society op 

woensdag 27 januari

Op woensdag 27 januari komt vocalist 
Humphrey Campbell, samen met het 
trio van pianist Karel Boehlee, naar Wim 
Beeren Jazz Society in zaal Van Bracht 
aan de Kerkstraat in Aarle-Rixtel.
Humphrey Campbell, geboren in Suri-
name, wordt gezien als één van de beste 

zangers van de afgelopen 25 jaar in Ne-
derland, Suriname en ver daarbuiten. 
Zijn diepe flexibele stemgeluid, zijn brede 
repertoire binnen de jazz- en popmuziek 
en zijn fraaie timing, zorgen er mede voor 
dat Humphrey een veelgevraagd artiest 
is. Zijn stem wordt vaak vergeleken met 
die van Nat King Cole. Humphrey weet 
als geen ander de kern van een song te 
raken.
In 1992 vertegenwoordigde hij Nederland 
op het Eurovisie Songfestival.
Hij werkte samen met alle professionele 
(jazz)orkesten in Nederland, Duitsland en 
België, en trad op met o.a. Oscar Harris, 
Karin Bloemen, Ruth Jacott, Rob de Nijs, 
Toon Roos, Paul de Leeuw en Lionel 
Richie.
Met een uitmuntend begeleidings trio, be-
staande uit pianist Karel Boehlee, bassist 
Jasper Somsen en drummer Hans van 
Oosterhout belooft het weer een drukbe-
zocht en zinderend optreden te worden.
Op tijd komen wordt daarom van harte 
aanbevolen.
Aanvang 20.30 uur, entree € 8,- 
www.wimbeerenjazzsociety.nl
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Trompettist gevraagd.

Blaaskapel Octopus Band uit Beek en 
Donk is dringend op zoek naar een trom-
pettist.
De kapel speelt populaire, Tjechische en 
Egerlander muziek.
De repetities vinden plaats op maan-
dagavond van 20.00 tot 22.00 uur in de 
Nieuwe Werf aan de Merellaan in Beek 
en Donk.
Voor meer informative kunt u contact op-
nemen met Maria Klessens Schepers, 
tel 0492 – 46 28 50, of 
mob. 06 29 51 67 56.

Bibliotheek De Lage Beemden 
zoekt vrijwilligers voor de 

nieuwe bieb in Aarle-Rixtel
 
Bibliotheek De Lage Beemden is op zoek 
naar enthousiaste en actieve vrijwilligers 
voor de (nieuwe) locatie in De Dreef in 
Aarle-Rixtel, die opent in de derde week 
van februari. 
Tijdens een deel van de openingsuren 
zijn er geen medewerkers in de biblio-
theek aanwezig. Voor deze onbemande 
uren zoekt de bibliotheek vrijwilligers, die 
tweemaal per week een uur beschikbaar 
zijn.  
De vrijwilliger treedt op als gastvrouw / 
heer in de bibliotheek en ruimt boeken en 
andere bibliotheekmaterialen op. Daar-
naast kan de vrijwilliger adviseren en 
doorverwijzen, ideeën aandragen voor 
activiteiten en zorg dragen voor een laag-
drempelige, inspirerende omgeving voor 
de klant.
Belangstelling?
Meer informatie staat op www.bibliothee-

klagebeemden.nl/vacatures. U kunt uw 
belangstelling aanmelden bij Charlotte 
Tulp van Bibliotheek De Lage Beemden 
(charlottetulp@bibliotheekdlb.nl). Vergeet 
daarbij naast uw contactgegevens als te-
lefoonnummer en emailadres niet aan te 
geven welke dagdelen u inzetbaar bent 
en hoeveel dagdelen u maximaal ingezet 
wilt worden. 

Bibliotheek Aarle-Rixtel 
verhuist en vernieuwt

Bibliotheek Aarle-Rixtel is begin februari 
twee weken gesloten in verband met de 
verhuizing. 
Bibliotheek De Lage Beemden is klaar 
voor de toekomst. En daarbij hoort ver-
nieuwing en soms verhuizing. Dit keer 
is de bibliotheek in Aarle-Rixtel aan de 
beurt. 
Bibliotheek Aarle-Rixtel gaat verhuizen 
naar De Dreef aan De Duivenakker 76. 
Daar is iedereen van harte welkom vanaf 
dinsdag 16 februari. Om de verhuizing zo 
geruisloos mogelijk te laten verlopen is 
de bibliotheek gesloten van maandag 1 
februari tot en met maandag 15 februari.
De openingstijden verruimen aanzienlijk: 
van 11,5 naar 79 uur per week.
Na de verhuizing maakt de bibliotheek 
onderscheid tussen bemande en onbe-
mande openstelling. Voor hulp en advies 
kunnen bezoekers terecht tijdens de be-
mande openingsuren: op die momenten 
is er een medewerker van de bibliotheek 
aanwezig.
Nieuwe openingstijden per 16 februari 
2016
Maandag tot en met donderdag: 8.30 – 
00.00 uur
Vrijdag: 8.30 – 20.00 uur
Zaterdag: 8.30 – 14.00 uur
Bibliotheekmedewerker aanwezig:
Dinsdag: 14.00 – 17.00 uur
Woensdag: 14.00 – 17.00 uur
Kijk voor meer informatie op 
www.bibliotheeklagebeemden.nl 
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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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Laarbeekvoorelkaar.nl zoekt 
vrijwilligers

www.laarbeekvoorelkaar.nl is voor locatie 
Mariengaarde in Aarle-Rixtel op zoek 
naar enthousiaste vrijwilligers die het leuk 
vinden te helpen in de catering binnen 
het Eetpunt. De werkzaamheden bestaan 
onder andere uit het neerzetten van een 
aangename en gezellige sfeer rondom de 
maaltijd, het dekken van de tafel en het 
uitserveren van de maaltijden.
Werkdagen zijn op zaterdag en zondag en 
de feestdagen. Werktijden zijn in overleg 
bespreekbaar. Ben je gastvrij en geïnte-
resseerd geraakt? Neem dan contact met 

LIEDERENTAFEL  
“’T  ZONNETJE” IN ZONNETIJ  

AARLE-RIXTEL.

De eerste liederentafel van het nieuwe 
jaar staat al weer voor de deur.
Noteer donderdagavond 28 januari 2016 
in uw agenda. 
De samen met ViERBINDEN georgani-
seerde liederentafel wordt gehouden in 
de ontmoetingsruimte van “ ZONNETIJ “ 
aan de Heindertweg 87 in Aarle-Rixtel.
Samen gaan we zingen onder begelei-
ding van “ Sun Shine”, het eigen orkest, 
uit liederenbundels die voor u aanwezig 
zijn.  
De avond begint om 19.30 uur en ie-
dereen is van harte welkom.
De zaal is open vanaf 19.00 uur en de 
toegang is gratis.
We gaan er deze avond weer een gezel-
lige avond van maken.
Voor meer informatie bel 0492-534726 of 
via e-mail: frans.raaijmakers@upcmail.nl

ons op zodat we samen kunnen kijken 
naar je wensen en de mogelijkheden.

Vanuit het Missieklooster Heilig Bloed in 
Aarle’s Broek gingen en gaan veel zus-
ters naar andere landen en komen met 
verhalen en foto’s weer terug. Om deze 
foto’s goed te bewaren zijn ze begonnen 
deze te scannen en in te ruimen. Voor 
deze werkzaamheden zoeken ze nog één 
of meerdere personen die in het archief 
zouden willen helpen met afbeeldingen 
scannen. Ervaring of interesse in werken 
met de computer in het archief is gewenst. 
Meer informatie:
Voor meer informatie over bovenstaande 
of andere vrijwilligersvacatures kunt u 
contact opnemen met Suzan de Koning 
van ViERBINDEN Vrijwilligerswerk Laar-
beek via 0492-328 807 of mailen naar: 
vrijwilligerswerk@vierbinden.nl. De vaca-
tures zijn ook te bekijken op de website: 
www.laarbeekvoorelkaar.nl.

Kom dansen in de Waterpoort!

De volgende dansmiddag staat al weer 
voor de deur. Op dinsdag 26 januari aan-
staande zal in de ontmoetingsruimte van 
de Waterpoort weer een dansmiddag ge-
organiseerd 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 26 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!
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Vrijwilligers van Cendra zijn  
enthousiast begonnen aan het 

nieuwe jaar…. 

De openingstijden zijn hetzelfde gebleven 
nl woensdagmiddag open voor de jeugd 
van de basisschool vanaf 9 jaar. De in-
loopavonden zijn op woensdag vanaf 
18.30 tot 22.30 uur  en vrijdagavond vanaf 
19.30 tot 22.30 uur. De tienerdisco`s zijn 
op 11 mrt, 20 mei en 8 juli  van 19.30 tot 
22.00 uur. BINNEN IS BINNEN. Entree is 
gratis, Prijs  drank voor 0,80 centen snoep 
voor  0.50 cent. De meisjes kunnen zich 
nog opgeven voor de meidenavonden 
en de jongensavonden starten ook op. 
Er worden nieuwe thema avonden  geor-
ganiseerd over drug en alcohol,  cyber-
pesten en voorlichting. De avonden zijn 
voor ouders en jongeren. Op 24 april is 
er een sponsordag voor de ALS stichting. 
De halloweentocht is op 5 nov. Natuurlijk  
volgen er nog spontane activiteiten door 
het jaar heen die we tijdig vermelden in 
het Gemeenschapsblad. Wij zijn op zoek 
naar nieuwe vrijwilligers. Wilt u iets met 
ons organiseren laat het weten op 
www cendra.net

Bestuur CENDRA

Jeugd 
dorpsfeesten

De jeugd dorpsfeesten zijn officieel nog 
niet begonnen, toch hebben zich nu al 
2 nieuwe ploegen hiervoor gemeld: Blitz 
Kidz onder leiding van Brit de Rooij en 
nog een ploeg zonder naam onder leiding 
van Tamara Otten. 
Het thema voor de jeugd is dit jaar: Feest!
Wil jij dit jaar samen met ons dit feestje 
vieren met een nieuwe jeugdploeg? Geef 
je dan voor 15 maart op bij Inge van den 
Heuvel 0610069736 of via 
www.dorpsfeesten.info. 
Wil je op de hoogte blijven van de dorps-
feesten like ons dan op facebook of houdt 
de site in de gaten.

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. 

3 GANGEN KEUZE MAANDMENU               
€ 20.50. Het Veerhuis 0492-461889 – 
www.restauranthetveerhuis.nl email redactie@gemeenschapsblad.nl

www.gemeenschapsblad.nl
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De bibliotheek geeft een beetje 
geluk cadeau

Als u tijdens de Poëzieweek van 28 ja-
nuari tot en met 3 februari een boek leent 
bij Bibliotheek De Lage Beemden kunt u 
blij verrast worden. In sommige boeken 
zit een inspirerend geluksgedicht ver-
stopt. Gewoon. Zomaar. Om even stil te 
staan en te mijmeren. 
Poëzie met Cato van Mierlo
Dinsdag 2 februari draagt Cato van Mierlo 
enkele van haar gedichten in het Bakels 
dialect voor. Iedereen is van harte welkom 
om 14.30 uur in De Diepstratenzaal in de 
Wilbertsdries in Bakel.
Poëzieweek 2016
Onder het motto Jaren die druppelend 

 

 

Snoeperij Jantje en OJA presenteren voor de mini Laarbeekers tot 12 jaar, 
een spannende komische familiefilm: 

De Boskampi’s  
Rik wil maar één ding: niet meer gepest worden, hij verzint een list. Hij zorgt ervoor dat ze verhuizen en dat zijn vader in het nieuwe 

dorp wordt aangezien voor de levensgevaarlijke maffiabaas Paulo Boskampi. Het plan werkt! Maar voor hoe lang…Spannend… 

zondag 31 januari om 13:00 u, Schoolstraat 2, A-R (102 min.)            
Kinderen 1 € entree incl. Snoepzak en gratis popcorn 

Ouders natuurlijk ook welkom, gratis entree en geen snoepzak, zaal open 12:30 

versmelten staat de Poëzieweek in 
2016 in het thema van herinneringen. 
Wie wordt er niet lyrisch als het gaat om 
mooie jeugd- of vakantieherinneringen? 
Evengoed zijn we bij momenten ontroerd 
door ons verleden, zowel collectief als in-
dividueel. We herinneren ons onze eerste 
kus, maar ook wanneer de Twin Towers 
ingestort zijn.
Herinneringen voeren ons terug naar 
een ver of nabij verleden, maar leiden 
ze ons soms ook niet om de tuin? Her-
inneringen kunnen ons op een roze wolk 
parkeren, maar kunnen ons evenzeer 
laten verdwalen in de minder aangename 
momenten van ons verleden. Poëzie is 
het genre bij uitstek om het verleden in 
woorden om te zetten, te bezingen, te be-
kritiseren, kortom, te herinneren.
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Heel even ging het oan met de ijsbaan 
van ijsmeester Frans aan de Opstal, 
maar niet de gracht bij Croij en zelfs niet 
bij boer Kuijpers in Helmond. Ik hoopte 
echt dat ons kanaal een keer dicht zou 
vriezen, want dan heb je pas een echte 
schaatsbaan. Helemaal tot sluis 7 en dan 
vlug weer terug. Als we dat nog een keer 
mochten meemaken. Het lijkt er op dat 
deze winter geen schaatsplezier voor de 
jeugd brengt, geen koek en zopie, wel 
minder gips in het Elkerliek. Koning winter 
heeft er nog geen zin in. Met moeite zijn 
in het noorden van ons land wat baantjes 
getrokken en zijn de Nederlandse kampi-
oenen bekend geworden. Bij ons blijft het 
dus gewoon klunen de komende tijd. Het 
zal wel weer een kwakkelwinter blijven. 
Hooguit kunnen we uitkijken naar een 
witte Kerst maar dat gaat nog minstens 11 
maanden duren. Ik kan er niets mee, het 
kwakkelt maar voort. Opletten dat je niet 
in een wak terecht komt, op gevorderde 
leeftijd is dat risico toch al groter. Als je 
zintuigen niet al te scherp meer functio-
neren, als je ogen en oren de slijtageslag 
aan het verliezen zijn en als je mobiliteit 
met de dag afneemt, dan kan het zomaar 
gebeuren. Een wak in je leven en krabbel 
daar maar eens uit. Het is de laatste jaren 
wel traditie geworden dat we verschil-
lende soorten griep van ons lijf proberen 
te houden. Ik weet niet welke er momen-
teel heerst. De Spaanse, Mexicaanse of 
eentje met een andere tropische naam. 
Veel landgenoten liggen al weer plat. Ik 
probeer nog wat vitamientjes te scoren 
en hoop dat het griepspook aan mij 
voorbij zweeft. We kijken maar wat meer 
naar de positieve zaken. Onze jongens 
en meiden van de “Dörpels” werden de 
winnaars van de dorpsquiz Laarbeek en 
daar kon de rest een puntje aan zuigen. 

We zijn bloedfanatiek maar wel met veel 
plezier, verwoordde dorpsgenoot Daan 
Daniëls de overwinning van zijn team. En 
dat straalde ook van de mooie groepsfoto 
af. Nog even en dan moeten we bukken 
als we over de Helmondseweg richting 
stad gaan. Niet uit eerbied voor de stad 
maar voor laagvliegende ballen. Golf-
ballen wel te verstaan want de groene 
zoden liggen bijna bij de gemeentegrens 
aan de Schevelingse loop. Het begint 
er al mooi “green” uit te zien. Er zal nog 
wel wat bescherming aangelegd worden 
tussen het golfterrein en het fietspad want 
anders wordt het fietsen met de helm 
op en een ballenvrij vest aan. Er zitten 
nog steeds drie reeën in dat gebied, on-
danks dat er flink gekapt is in de bosjes. 
Maar gelukkig laten ze alle struiken en 
bomen weer uitschieten en zal het niet 
lang duren voordat het weer dicht bos en 
houtwal is. De oplettende voorbijganger 
heeft de reeën de hele zomer kunnen 
zien op de weilanden langs de Scheve-
lingse loop, wel in de vroege ochtend of 
in de schemering. De rest van de dag 
rusten ze in de dekking van de bosjes. De 
vogeltelling in de tuin is al weer geweest 
en dat is elk jaar hetzelfde liedje. Mussen 
en koolmezen in de meerderheid. Van 
de overige soorten zie je wel regelmatig 
exemplaren maar geen tientallen. Veel 
soorten hebben een eigen territorium 
waar ze geen indringers dulden, alleen 
maar hun levenspartners. De mezen zijn 
daar een voorbeeld van. Ze vechten zelfs 
dagenlang tegen hun spiegelbeeld in de 
tuinspiegels. Afgelopen week kwam een 
koolmees regelmatig de spiegel inspec-
teren en stak zijn kuif dreigend omhoog. 
Hij heeft zijn vaste partner waarschijnlijk 
nog niet want anders was de heibel al be-
gonnen. En dan moet je ze tegen zichzelf 
beschermen want ze vechten zich letter-
lijk dood. Ik wacht elke donderdag weer 
op een mooi vogelplaatje van Marcel in 
de MLK en, petje af, het lukt hem bijna 
elke week weer. Verterend vond ik de 

De Meikever
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Hersenstichting

Steun Hersenstichting met uw gift Van 1 
t/m 6 februari vraagt de Hersen-stichting 
uw steun. Een aantal enthou-siaste col-
lectanten gaan in Aarle-Rixtel op pad om 
geld in te zamelen voor ruim 4 miljoen 
mensen met een hersenaan-doening.
Er zijn veel verschillende hersenaan-doe-
ningen, zoals beroerte, dementie, hersen-
tumor, de ziekte van Parkinson, autisme 
en ADHD. Per jaar komen er 160.000 
mensen met een hersenziekte bij.
De Hersenstichting zet alles op alles 
om hersenen gezond te houden en her-
sen-aandoeningen te genezen. Om dit te 
bereiken laten we onderzoek doen, geven 
we voorlichting, voeren we vernieuwen-de 
projecten uit en werken we aan goede 
patiëntenzorg. Voor dit werk is veel geld 
nodig. Geef daarom aan de collectant.
U kunt ook uw gift overmaken op IBAN NL 
18 INGB 0000 0008 60 t.n.v Hersen-stich-
ting Nederland, Den Haag.
Hartelijke dank voor uw steun. Meer infor-
matie kunt u vinden op de website 
www.hersenstichting.nl.
Tom van der Lugt, collecte-organisator, 
tel. 06-13253346.

laatste keer de kleine staartmees. Geen 
vaste bezoeker van mijn tuin, slechts een 
paar keer kwam een hele zwerm even 
langs. Ze zitten toch meer in het buiten-
gebied en daar is nog volop vogelleven, 
ook in deze kwakkelwinter. Je moet er 
even oog voor hebben. We kregen van de 
Ganzegatters een mooie krant met Prins 
Sjonnie en het kleine prinsenspul. Wa 
ge kriet, da hedde de. Wij hebben hem 
en daarom is het weer tijd voor een paar 
weken carnaval in Ganzegat. Alaaf
De meikever. 

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 2 februari 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 28 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 2 februari a.s. staat het volgende 
menu op het programma:

Helder kippengroentesoep

Varkenshaas met champignonroomsaus
Witlof met ham en kaas

Groene groente mix
Aardappeltaartje
Aardappelpuree

Rijstepap met boeren jongens advocaat 
en slagroom

Voor ons driegangenmenu 
betaalt u € 13,50
Graag tot ziens op 2 februari a.s.
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Zult-toernooi Erp deelname  
HBV De Eendracht.

De eerste wedstrijd van 2016 voor de 
schutters van HBV De Eendracht was het  
“Zult- toernooi”  bij Doele Concordia Wel-
varen te Erp.  
De Eendracht was met 11 schutters naar 
Erp gegaan om aan het jaarlijkse toernooi 
deel te nemen.
De naam zegt het al “zult-toernooi” , er 
wordt altijd tijdens de wedstrijd rogge-
brood met zult gepresenteerd.  De zult in 
Erp is altijd lekker en er werden verschil-
lende schalen zult naar binnen gewerkt.   
Blijkbaar is dit ook goed voor de scores 
van de schutters want er werden verschil-
lende hoge scores genoteerd.
Voor Walter Jansen was de score van 229  
( gemiddeld 9,16 ) een onverwacht hoge 
score.  En dus een goed begin van 2016.
Uitslag Zult toernooi:
1 Walter Jansen  229
2 Frank Schepers  228
3 Erwin Wijnhoven  223
4 Toon van Hoof  221
5 Jan van Rooy  207
6 Jo Maas  203
7 Geert v Ganzenwinkel  188
8 Henk Verachtert 185
9 Paul van Bakel  172
10 Martijn vd Heijden  171
11 Martien vd Graef  141
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.

Gezocht: 
Ganzegatse dansmariekes!

Met carnaval in het vooruitzicht maken 
onze huidige dansmariekes zich op voor 
het laatste jaar. 
Daarom zijn wij voor de komende 3 jaar 
op zoek naar nieuw danstalent. 
Houd je van dansen en van carnaval 
dan zou jij een Ganzegatse dansmarieke 
kunnen worden.
Zit jij in groep 8 of in het 1ste van het mid-
delbaar onderwijs dan kun je je opgeven 
bij Regina van den Boogaard 0492-
382015 of bij Leontien Kersten 0492-
320573.
Je hoort zo spoedig mogelijk waar en hoe 
laat de dansaudities zijn.

Tot ziens.
Regina en Leontien

Volksuniversiteit Helmond

Volksuniversiteit Helmond houdt ‘open 
huis’ op zondag 31 januari van 14.00 tot 
16.00 uur. Het publiek kan de nieuwe lo-
catie van de VUH bewonderen in het Con 
Brio-gebouw aan de Braakse Bosdijk 4 in 
Helmond. 
Sinds 1 januari is de Volksuniversiteit ge-
vestigd in het Con Brio-gebouw. Op deze 
locatie bevindt zich de administratie en 
de dagcursussen worden er gegeven. 
De meeste avondcursussen blijven in het 
oude gebouw aan de Dijksestraat. “Deze 
locatie is sfeervol en heeft een geheel 
eigen uitstraling”, stelt voorzitter Maria 
van Loon. “Wij zijn blij met de mogelijk-
heden die het gebouw ons biedt.” Voor 
de belangstellenden die een kijkje willen 
nemen houdt de Volksuniversiteit open 
huis op zondag 31 januari van 14.00 tot 
16.00 uur. Bij het gebouw is royale par-
keergelegenheid.
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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!

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

Ook cadeaubonnen verkrijgbaar

schoonheidsspecialisme
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Carnaval 2016

Beste Ganzegatters 
en Ganzegatterinnekes

Carnaval nader met rassé schreden. Nog 
even en we storten ons weer volop in het 
feestgedruis.

Carnavalszaterdag.
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. Inschrijven in de tent 
achter cafe zaal de Vrienden.

Carnavalszondag.
Optocht.
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 re-
glement.Er zal dit jaar extra controle 
zijn op het gebruik van alcohol en het 
muziekvolume.
De prijsuitreiking voor de jeugd is op zon-
dagmiddag vanaf 14.30 uur in de tent 
achter cafe zaal de Vrienden. Op zondag-
avond vindt de prijsuitreiking voor de vol-
wassenen plaats
Carnavalsmaandag.
Op carnavalsmaandag vindt het dweilfes-
tijn plaats, georganiseerd door CV Eieren.
’s Avonds organiseren we een gezellige 
hollands piratenfestijn met o.a. Jasper & 
Vermeer und die geile madeln. Tevens 
zijn er meerdere verassende optredens. 
Entree is gratis.
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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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Vrijwilligers 
gevraagd

 voor Koningsdag

Vorig jaar waren er tijdens Koningsdag in 
het centrum van Aarle-Rixtel voor het eerst 
sinds lange tijd weer allerlei activiteiten 
voor jong en oud. Diverse Aarlese vereni-
gingen leverden hieraan een belangrijke 
bijdrage. Mede door hen, verschillende 
vrijwilligers en het mooie weer werd dit 
Koningsdagevenement een succes. Ook 
dit jaar wordt op iedereen weer een be-
roep gedaan. Alle verenigingen hebben 
inmiddels dan ook een uitnodiging ont-
vangen voor de eerste bijeenkomst op 3 
februari om 20.00 uur in multifunctioneel 
centrum De Dreef.
Naast deze verenigingen is echter ook 
de hulp van individuele vrijwilligers erg 
welkom. Vele handen maken immers licht 
werk. Vandaar deze oproep aan iedereen 
die graag mee wil helpen om van Ko-
ningsdag 2016 in Aarle-Rixtel een leuke 
en gezellige happening te maken. Alle 
hulp is in dit verband welkom, ook als men 
maar een deel van de dag beschikbaar is. 
Belangstellenden zijn daarom van harte 
uitgenodigd op de eerste bijeenkomst in 
De Dreef. Uiteraard is dit geen verplich-
ting en kan men zich ook via e-mail op-
geven bij een van onderstaande leden 
van het Oranjecomité.
Ieders bijdrage is welkom en bovendien 
ook hard nodig.
Oranje Comite Aarle-Rixtel
Hans v Asten  
hansvanasten@upcmail.nl
Michel Driessen 
mjjdriessen@hotmail.ncom
Wim van Dijk   
wim@dijkschilderwerk.nl
Leo Lucassen   
jmhlucassen@onsbrabantnet.nl

Carnavalsdinsdag.
Op carnavalsdinsdag hebben we na 
Dolle Dinsdag nu Dollar dinsdag.  Een 
spetterende Las Vegas opening en Las 
Vegas shows zullen onderdeel van het 
programma zijn. Een dag met de nodige 
flauwekul, lekker eten en een grote dosis 
humor, aanvang 13.00 uur. De tent gaat 
om 12.00 uur open.  Zorg dat je er bij 
bent. Er zal onder meer een optreden zijn 
van de bekende kletser Frank Schrijen. 
Ook de rasartiest Ivo van Rossum zal 
niet ontbreken op deze middag.
Tevens wordt er een prachtig schilderij 
geveild, dit keer geschilderd door Geertje 
Nooijen.
Wij nodigen eenieder uit om hierbij aan-
wezig te zijn.
De entree is gratis.

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 
bij edelsmid Johan van Bakel. Je krijgt 
voor je entreekaart 4 consumpties!!

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.
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Oosthoek
F I N A N C I E E L  A D V I E S

• hypotheken

• pensioenen

• verzekeringen

• sparen

bekend terre in . . .

De Tempelier 3 • 5735 JG  Aarle-Rixtel

0492-383887 • 06 -21 1 10843

info@oosthoek� nancieeladvies.nl

www.oosthoek� nancieeladvies.nl
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Nationale Voorleesdagen bij 
Bibliotheek De Lage Beemden

Van woensdag 27 januari tot en met za-
terdag 6 februari vinden de Nationale 
Voorleesdagen 2016 plaats. Tijdens 
deze voorleesdagen wordt in het hele 
land extra aandacht besteed aan het be-
lang van voorlezen. En… wordt er twaalf 
dagen lang heel veel voorgelezen en di-
verse activiteiten georganiseerd. Natuur-
lijk ook in uw bibliotheek. 
Doel van de campagne is het stimuleren 
van voorlezen aan kinderen die zelf nog 
niet kunnen lezen. Samen bezig zijn met 
boeken geeft veel plezier. Plaatjes kijken, 
dingen aanwijzen, vertellen en zingen. 
Een boek is voor een peuter net zo be-
langrijk als een knuffelbeest of ander 
speelgoed. Voorlezen is leuk, gezellig en 
leerzaam. Voorlezen maakt van kleintjes 
grote lezers.
In de vestigingen van Bibliotheek De 
Lage Beemden ligt voor alle kinderen tot 
en met 6 jaar die lid worden van de bi-
bliotheek een kleine verrassing klaar. Het 
Prentenboek van het Jaar ‘We hebben er 
een geitje bij!’, geschreven door Marjet 
Huiberts, staat natuurlijk in de schijn-
werpers. Evenals allerlei andere vrolijke 
prentenboeken uit de Prentenboeken Top 

Tien, die is samengesteld door een jury 
van Nederlandse jeugdbibliothecarissen.
Pyjamafeestje
Peuters en kleuters zijn van harte welkom 
bij het pyjamafeestje in de bibliotheek. 
Trek je mooiste pyjama aan, pak je 
knuffel en kom naar de bieb. In het donker 
tussen de boeken wordt voorgelezen uit 
een prentenboek. Het feestje begint om 
18.15 uur. Woensdag 27 januari in Biblio-
theek Aarle-Rixtel. Donderdag 28 februari  
in Bibliotheek Gemert en maandag 1 fe-
bruari in Bibliotheek Boekel.
Speurtocht en voorlezen bij dierenpark 
‘t Regter Eind 
In Bibliotheek Gemert kunnen peuters en 
kleuters met hun (groot)ouders meedoen 
aan een speurtocht in het centrum van 
Gemert. Het deelnameformulier is op te 
halen bij de bibliotheek of bij Bruna in Ge-
mert. Onder de juiste inzendingen wordt 
een prentenboek verloot. Op zaterdag 30 
januari om 11.00 uur lezen medewerkers 
van de bibliotheek voor bij dierenpark ‘t 
Regter Eind in Beek en Donk

Wat was (is) er toch aan de hand,
bij het Deurnes Zorghuis,
bijna dagelijks daarvan iets in de krant,
‘t was (is) er financieel niet pluis.
Patiënten en personeel moeten ver-
kassen,
en curatoren zijn aan ‘t bekijken,
of er nog een mouw aan is te passen.
Huize Angela staat al een paar jaar leeg,
daar ging het eind 2015 over in de Dreef,
Zorghuis Aarle-Rixtel zou er in komen, 
medio april 2016 was alles klaar zei men,
geen bedrijvigheid is echter te zien,
heeft het toch iets met elkaar te maken 
misschien?
De directrice zei van niet,
toch ben ik een van de velen,
die van een annulerende opstart,
helemaal niet verschiet.
 
RD
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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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AAN DE WIELEN
Op 10 januari werd onze derde cross 
gewonnen door Marcel Akkermans, voor 
Maarten de Louw, Ad Dekkers, Mark 
Klerkx en Tjerk Bijlsma. In het algemeen 
klassement staan die eerste drie ook aan 
de leiding van groep 1. Groep 2 wordt 
aangevoerd door Jan Schalks, voor Jef 
van Dijk en Maik Fuchs.
De finale cross zal plaatsvinden op 21 fe-
bruari.
De vierde kaartavond van het seizoen 
werd bij de jokeraars gewonnen door Elly 
van Ganzenwinkel en bij de rikkers door 
Frans Verschuuren.
Als de weergoden meewerken willen we 
op Carnavalsdinsdag 9 februari onze tra-
ditionele toertocht naar d’n Bockenreyder 
nabij Esbeek weer gaan fietsen. De af-
stand is ongeveer 80 km. en de start om 
10.00 uur vanaf het kerkplein. De snel-
heid van de groep zal tussen de 25 en de 
28 km. per uur liggen.

Afd. publ.

Aangepaste 
openingstijden gemeentehuis

LAARBEEK - Tijdens de carnavalsdagen, 
op maandag 8 en op dinsdag 9 februari, 
is het gemeentehuis Laarbeek gesloten. 
Op maandagochtend is de balie van Bur-
gerzaken tussen 9.00 en 10.00 uur wel 
geopend, maar alléén voor de aangifte 
van geboorte of overlijden.

Ook andere instanties zijn gesloten
Voor de volledigheid melden we u dat ook 
het Team Zorg en Welzijn Aarle-Rixtel 
deze dagen niet bereikbaar is. Net als 
KCC en het kantoor van Peel 6.1 Zorg 
en Ondersteuning die op maandag 8 en 
dinsdag 9 februari de gehele dag ge-
sloten zijn voor publiek.

Klokje                                               
HET VEERHUISJES MENU, ZOVEEL 
GANGETJES NUTTIGEN ALS U WENST, 
WOE en DON  € 23.50  VRIJ t/m ZON        
€ 26.50. Het Veerhuis 0492-461889 – 
www.restauranthetveerhuis.nl

4 GANGEN KEUZE MAANDMENU  
€ 22.50. 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

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 zullen worden doorberekend.

www.gemeenschapsblad.nl

Inlichtingen 
voor adverteren in het 

Gemeenschapsblad 
Maria Hagelaar 
van Griensven, 

Het Klavier 4
Tel 0492 - 383293
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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) 
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Houtsnippers af te halen

LAARBEEK - De buitendienst van de 
gemeente Laarbeek heeft snoeihout ver-
snipperd. Kunt u deze zuivere houtsnip-
pers gebruiken? U kunt ze dan gratis af 
komen halen bij de gemeentewerf aan De 
Stater in Lieshout (rechts naast de Mili-
eustraat). Als u zich daar meldt, kunt u 
ze gratis meenemen. U moet de snippers 
wel zelf verzamelen en vervoeren. 
De gemeentewerf is op werkdagen ge-
opend van 8.00 tot 12.00 uur.

Bedplassen, 
daar wil je toch vanaf!

‘s Ochtends of ‘s nachts natte lakens, niet 
durven logeren bij vriendjes, de vakantie 
of een schoolkamp dat in het water be-
landt. Daar wil je toch vanaf, als kind én 
als ouder!
Daarom organiseert de GGD Bra-
bant-Zuidoost op dinsdag 2 februari een 
informatieavond voor ouders van kin-
deren in de basisschoolleeftijd die regel-
matig in bed plassen. 
Zindelijk worden is een leer- en rijpings-
proces, dat bij ieder kind in zijn eigen 
tempo plaatsvindt. De meeste kinderen 
zijn tussen twee en vijf jaar zindelijk. 
Ongeveer honderdduizend kinderen in 
Nederland plassen nog in bed. Deze 
kinderen doen dit niet met opzet. Ze 
vinden het zelf meestal verschrikkelijk en 
schamen zich ervoor. Heel vaak is een 
kind moeilijk wakker te krijgen. 
Bedplassen is een onbewust verkeerd 
aangeleerde gewoonte, die u samen met 
uw kind kunt veranderen.
De GGD Brabant-Zuidoost organiseert 
in samenwerking met gastsprekers van 
gespecialiseerde ziekenhuispoli’s een 
aantal informatieavonden over bed-
plassen. Op deze avond krijgt u achter-
grondinformatie over dit probleem. Ook 
bespreken we uitgebreid de verschillende 
manieren en praktische tips om het bed-
plassen aan te pakken. 
Op 2 februari organiseren we een infor-
matieavond in samenwerking met het 
Maxima Medisch Centrum. De avond 
vindt plaats in het Maxima Medisch Cen-
trum Veldhoven. Vanaf 19.45 uur is de in-
loop en om 20.00 uur start de avond, die 
tot ongeveer 22.00 uur duurt. De kosten 
voor deze avond, inclusief het informatie-

materiaal, zijn 3 euro.
Aanmelden
Wilt u de informatieavond bijwonen? Meld 
u dan aan via onze website www.ggdbzo.
nl. Hier vindt u ook meer informatie over 
bedplassen en de datum en locatie van 
de andere informatieavonden. 

Oproep bezorgers.

De redactie zoekt dringend een paar be-
zorgers(sters) voor het Gemeenschaps-
blad. Wijk/straat in overleg. Het kost U 
slechts een uurtje of nog minder, eenmaal 
per 14 dagen. Een mooie tijdvulling en li-
chaamsbeweging.
De redactie.
redactie@gemeenschapsblad.nl
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15 januari Bekroond
Hoefsmid, de heer G Vriens, uit Aar-
le-Rixtel is voor zijn vakkennis bekroond 
met een bronzen medaille, geschonken 
door de Nederlandse Koninklijke Vereni-
ging van het Nederlandse trekpaard.

15 januari Varkensfok vereniging
De varkensfok vereniging, gecombineerd 
met Stiphout, houdt de jaarvergadering te 
Aarle-Rixtel aanstaande week, dinsdag 
18 januari ’s avonds om half 8 in café 
van den Elzen. Naast de gebruikelijke 
agenda komt er een bestuursverkiezing 
op voor. Aftredend en herkiesbaar zijn: 
P. v. Stipdonk, Stiphout en H. Manders, 
Aarle-Rixtel. Verder bespreking over het 
vraagstuk: beren of rondgaan.

20 januari Brand in hooimijt
Vermoedelijk veroorzaakt door met vuur 
spelende kinderen, ontstond woensdag 
middag, omstreeks half 3, brand in een 
hooimijt achter de boerderij van de heer 
W. van der Heyden, Dorpsstraat Aar-
le-Rixtel. De mijt ging geheel verloren. 
Daar de leden van de vrijwillige brand-
weer uitgerekend op deze dag hun jaar-
lijkse teerdag vierden, heeft de vrijwillige 
brandweer uit Beek en Donk dit brandje 
geklaard. Verzekering dekt de schade.

21 januari 25 Jaar jachtopziener
Eén van Aarle-Rixtelse mooiste plekken 
“De Biezen” , gelegen op de Heikant, 
bezorgt jachtopziener W. Schuurmans, 
wonende in een houten bungalow in “De 
Biezen” het hele jaar door veel werk. Van-
daag vrijdag zal hij echter niet vele kilo-
meters maken, want vandaag herdenkt 
hij het feit, dat hij voor 25 jaar werd aan-
gesteld door de heer Alex van Thiel uit 
Beek en Donk, bij wie hij nog steeds in 
dienst is. Zijn jubileum wordt gevierd in 

café van Els, langs de Bakelseweg, met 
onder andere een receptie ’s middags 
van 2 tot 3. De heer Schuurmans, een 
accuraat jachtopziener, heeft een terrein 
onder zijn beheer van een paar duizend 
hectaren, dat zich uitstrekt tot buiten de 
Aarle-Rixtelse gemeente grenzen, én wel 
van Gemert tot Helmond en van Beek en 
Donk tot Bakel.

24 januari Aarlese harmonie floreert 
weer In aanwezigheid van burgemeester 
E. Janssens, wethouder G. Ebben en 
commissaris Pieter Slaats heeft zondag 
avond harmonie “De Goede Hoop” de 
jaarvergadering gehouden. Nadat voor-
zitter, Jan Prinsen zijn blijdschap had 
uitgesproken over de aanwezigheid van 
een zo groot gedeelte van het college van 
Burgemeester en Wethouders, greep hij 
even terug op het afgelopen bewogen 
jaar. Daarbij doelde hij vooral op de ver-
gadering van 20 februari 1965, waarop 
harde werkelijkheden werden geponeerd. 
Maar na deze vergadering, aldus de heer 
Prinsen, is de medewerking en samen-
werking aanmerkelijk verbeterd. Dit is 
onder andere gebleken uit de donateurs-
actie, die maar liefst f 1366,60 opbracht.

24 januari Bond van Bejaarden De 
leden van de Aarle-Rixtelse Bond van 
Bejaarden komen donderdag morgen om 
half 10 bijeen om de uitvaart en begra-
fenis bij te wonen van mevrouw J. Snij-
ders – Waals.

27 januari Zingende zusters treden op
De zingende zusters van “Huize Bethanië” 
te Venlo, die in het gehele land bekend-
heid hebben gekregen, komen naar Aar-
le-Rixtel. Zij treden op tijdens de grote 
gezinsdag van de Boerenbond, die in de 
grote ontspanningszaal van het patronaat 
wordt gehouden op dinsdag 15 februari. 
Tijdens hun optreden zullen zij een pro-
gramma brengen bestaande uit populaire 
en humoristische liedjes.
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