
1

15 februari 2016
NR  3



2



3

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 - Martens  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: 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

Week van zondag 21 februari t/m vrijdag 26 februari 
   
Zondag  21 februari – 2e zondag van de Vasten. 
Voorganger Pastor Hasselman
09.30 uur Kerk – Eucharistieviering  - Kerkkoor OLVP
  Overleden ouders Jan en Mien Smits – v.d. Ven
  Jan en Marc van Stiphout   (verj.)
  Maria van Vlerken    (par.)
  Jan van Dooren    (verj./O.L.Vrouwe Gilde)
  Overleden ouders van Duppen – Sterken en Jos
  Henk van Duppen    (par.)
  Clasine van Duppen – Heijl
  Henk Vos     (buurt)
  Overleden ouders van Boheemen – van Grieken
  Frans Vogels     (verj.)  
  Jo van den Bogaard – van den Elsen  (1e j. get.)
  Thieu Driessen     (sterfd.)
  Anneke Verbakel- van Dommelen
  Joop en Mimi van Egdom   (verj.vader)
  Overleden ouders Verbakel-van Lieshout
  Tot welzijn van de parochie   
Woensdag 24 februari
19.00 uur Kapel– Rozenkransgebed

Week van zondag 28 februari t/m vrijdag 4 maart

Zondag 28 februari – 3e Zondag van de Vasten. 
Voorganger Pater Wester
09.30 uur Kerk – Eucharistieviering  - Samenzang
  Tonny Scheepers - van Boxmeer (sterfdag)
  Bep Roxs  en Nel Verhoeven  (j.get.)
  Overleden familie Verbakel – van de Zanden    
  Jan Verbakel    (Hakendover)
  Trina van den Nieuwenhof  (Hakendover)
  Tot welzijn van de parochie  
Woensdag 2 maart 
19.00 uur Kapel - Rozenkransgebed
Vrijdag 4 maart
19.00 uur Michaëlkerk in Beek en Donk – Eucharistieviering  - Toediening H.  
  Vormsel voor alle Vormelingen van Laarbeek
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Parochie O.L. Vrouw Presentatie

Spreekuren Pastorie
Op dinsdag-, donderdag- en vrijdagochtend van 9 tot 12 uur is er een medewerkster 
aanwezig op de pastorie in Aarle-Rixtel, tel 381215.  U kunt dan terecht met vragen 
over doop, huwelijk of jubileum en het opgeven van misintenties. Voor dringende 
gevallen zoals uitvaart of ziekenzalving of een persoonlijk gesprek met pastoor Ver-
braeken  kunt u bellen naar het parochiecentrum Beek en Donk tel.0492-461216.

Doopvieringen
De volgende doopviering in de Mariakapel van Aarle-Rixtel zal zijn op 10 april a.s.
De gezamenlijke doopvoorbereiding voor deze viering is op maandag 7 maart om 
20.00 uur in de pastorie van Aarle-Rixtel. Beide ouders worden verwacht hierbij  aan-
wezig te zijn. 
U kunt zich hiervoor opgeven tijdens de spreekuren van de pastorie in Beek en Donk 
tel. 0492-461216 of mailen naar mbeniers@eustachiusparochie.nl

Vastenaktie MOV
Ook dit jaar organiseert de werkgroep MOV uit Aarle-Rixtel de Vastenaktie.
Ook dit jaar zullen uw giften bestemd worden voor het goede doel in Ghana.
Op dinsdag 8 maart zal er om 19.30 uur een themabijeenkomst gehouden worden in 
Onze kerk, thema: Barmhartigheid, Vluchtelingen en  Ghana. Wij hopen dat velen dit 
jaar weer meedoen en dat u ook op de bijeenkomst aanwezig wilt zijn.

Vieringen Missieklooster H. Bloed te Aarle-Rixtel
Kloosterdreef 7

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

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

Wij danken iedereen hartelijk voor het medeleven bij het 
overlijden van mijn man, vader en opa.

    Jan Verbakel

Het is fijn in deze droevige tijden dat er vele zijn die met ons medeleven.

Fien Verbakel, kinderen en klein kinderen

Stille Omgang

In de nacht van 12 op 13 maart 2016 
vind in Amsterdam de jaarlijkse bede-
tocht “Stille Omgang” plaats. Vanuit Aar-
le-Rixtel kan men hieraan deelnemen. De 
bus vertrekt rond 21.40 uur vanaf R.K. 
kerk te Aarle-Rixtel. Omstreeks 23.45 uur 
is de Eucharistieviering in de Krijtberg en 
rond 1.30 uur de bedetocht. Om 3.00 uur 
gaan we weer huiswaarts. Kosten, inclu-
sief contributie zijn € 14,- per persoon.
Info en opgeven bij; Leo van Berlo, Het 
Laar 10, 0492 461627 . 

Kamerkoor Cantique is een gemengd 
koor uit Aarle-Rixtel en omgeving met
een repertoire van barok tot romantiek. 
Het koor bestaat sinds 1992 en 
staat onder leiding van Rob Rassaerts.
Op zondag 28 februari a.s. zal Cantique 
samen met strijkorkest Duodecima onder 
leiding van Jacqueline Wezenberg een 
concert verzorgen in de H. Barbarakerk 
aan de Helenaveenseweg in Griendts-
veen.
Duodecima zal een sonata van Josef 
Paris Feckler en een suite van Ottorino 
Respighi verzorgen, Cantique brengt vo-
caal werk van Händel, Di Lasso, Dow-
land, Purcell en Saint-Saëns ten gehore.

Samen zullen ze het Ave Verum van 
Mozart, To the Hills van Purcell en twee 
composities van Fauré vertolken. Van de 
laatste zullen velen van u zijn Pavane 
herkennen in een instrumentale versie, 
de complete versie met koor is minder 
bekend, maar daarom des te meer de 
moeite waard.
De aanvang is 15:00 uur en Cantique 
biedt u dit eenmalig concert gratis aan, 
een vrijwillige bijdrage om de kosten van 
de muzikale ondersteuning van Duode-
cima te bestrijden wordt evenwel gewaar-
deerd.
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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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Bibliotheek Aarle-Rixtel opent 
op 16 februari in De Dreef

Bibliotheek Aarle-Rixtel is verhuisd naar 
De Dreef aan De Duivenakker 76. Op 
dinsdag 16 februari om 14.30 uur wordt 
de nieuwe vestiging feestelijk geopend. 
Iedereen in de gemeente Laarbeek is van 
harte uitgenodigd voor de opening.
Met de flink verruimde openingstijden van 
11,5 naar 79 uur per week is de biblio-
theek met de verhuizing naar De Dreef 
een nog prettigere plek geworden om te 
verblijven, te ontmoeten, te leren en te 
lezen.
De bibliotheek maakt onderscheid tussen 
bemande en onbemande openstelling. 
Voor hulp en advies kunnen bezoekers 
terecht tijdens de bemande openings-
uren: op die momenten is er een me-
dewerker van de bibliotheek aanwezig. 
Zoals bezoekers gewend zijn, lenen en 
retourneren ze zelf materialen, met be-
hulp van zelfbedieningscomputers.
Nieuwe openingstijden
Maandag tot en met donderdag: 8.30 – 
0.00 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 
Openingsactie
Kom kennismaken met de nieuwe bibli-
otheek en maak er meteen een sterke 
bibliotheek van, met veel leden. De bibli-
otheek geeft iedereen die lid wordt in Aar-
le-Rixtel € 10,00 korting op een jaarabon-
nement. De actie loopt tot en met april en 
de korting is niet van toepassing op het 
vriendenabonnement.

Mededeling: 
 Vastenactie 2016. 

Wij willen U erop attent maken dat er in 
de komende periode de vastenactie is. In 
deze periode houden we al meer als 10 
jaar een actie voor Ghana. 
Op dinsdag 8 maart om 19.30 uur, houden 
we een extra bijeenkomt in de kerk Aar-
le-Rixtel. 
De collecte dagen zijn op 19, 21, 22 maart 
2016.  
Noteer alvast deze datums in U agenda. 
In het komende boekje volgt er meer in-
formatie. 
Namens M.O.V. 

Lezing over Q koorts

I.V.N. Laarbeek heeft op donderdag 18 
februari een zeer interessante lezing 
over Q koorts. Hiervoor hebben wij Ruud 
Raaijmakers uitgenodigd.
 Ruud heeft onderzoek gedaan naar Q 
koorts en het Q koorts vermoeidheidssy-
ndroom (KVS) in het Radboud ziekenhuis 
in Nijmegen.
Na de grote Q koorts uitbraak tussen 2007 
en 2010 bleven veel mensen klachten 
houden, o.a. vemoeidheid en spierpijn.
Niet altijd werd dit door artsen erkend 
waardoor dit gevolgen had op het dage-
lijks leven van Q koorts patiënten.
Ruud  gaat op deze avond  haarfijn uit-
leggen hoe de ziekte ontstaat, wat men 
kan doen en de gevolgen die het heeft.
Dus heeft U zelf te maken met deze ver-
velende ziekte of bent U geïnteresseerd 
kom dan op 18 februari  naar het I.V.N. 
gebouw in Aarle- Rixtel.
De avond is gratis en begint om 20.00 uur 
en zal ongeveer 2 uur duren. 



12



13

Gemeenschapsblad Aarle-RixtelBericht van:

Harmonie De Goede Hoop 
houdt oudijzeractie

Op zaterdag 20 februari is het mogelijk 
oude metalen in te leveren ten behoeve 
van harmonie De Goede Hoop. Tussen 
09.00 en 11.00 uur kunt u daarvoor te-
recht 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 oude soorten oude me-
talen zijn welkom. Daarnaast ook: elek-
trakabels, 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 
ophalen. Bel daartoe 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 19 
maart.

Gilde Sint Margaretha houdt 
grote gildevlooienmarkt.

Het gilde Sint Margaretha houdt op 
zondag 22 mei 2016 een grote  gildevlooi-
enmarkt .
Deze wordt gehouden in de loods van  
Pieter Verschure aan de Lieshoutse weg 
in Aarle-Rixtel.
Er zullen ongeveer 70 kramen uitgestald 
worden met 2e hands spullen, een hapje 
en drankje is tegen een vergoeding ver-
krijgbaar, tevens is er muziek aanwezig.
De entree bedraagt 2 euro per persoon, 
kinderen tot 10 jaar onder begeleiding 
hebben gratis entree.
De opbrengst komt geheel ten  goede 
voor  het onderhoud van de gilde attri-
buten.
Om de spullen te verzamelen verzoekt 
het gilde, om mensen die gebruikte 
spullen hebben deze aan ons te willen 
aanbieden.
Heeft U gebruikte spullen die u niet meer 
nodig heeft dan komen wij deze graag  bij 
u ophalen. 
Ps. wij verzamelen geen witgoed en grote 
meubels.
Heeft u spullen dan kunt u contact op-

28 februari Wim Daniëls 
presenteert zijn nieuwste boek 

De Tamboermaître

Dit boek , een verhalenbundel, heeft Wim 
opgedragen aan Charles van Doorn, die 
jarenlang als gast-tamboermaître onze 
harmonie de Goede Hoop voorging. De 
presentatie is gratis ( vrijwillige bijdrage in 
het kerkzakje) en begint om 16.30 uur.
kaartjes reserveren via 0492 382943

nemen met:
Gerard Leenders tel 06 - 53196017 of 
Gerard van Ganzenwinkel 
tel.06 - 34869070.
De spullen worden dan zaterdags bij u 
thuis opgehaald.
Wij danken u alvast voor uw medewer-
king.
Met vriendelijke Gildegroet,
Gilde Sint Margaretha. 



14

 

 
       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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100ste editie van Wim Beeren 
Jazz Society met 

The Eric Ineke JazzXpress op 
woensdag 24 februari

Op 24 februari heeft Wim Beeren Jazz 
Society weer wat te vieren: De 100ste 
editie Wim Beeren Jazz Society in zaal 
Van Bracht aan de Kerkstraat in Aar-
le-Rixtel!
Dat mag je in deze tijden best wel uniek 
noemen. Gestart in 2009 is dit een mijl-
paal die wordt opgeluisterd door een al 
even unieke band:
The Eric Ineke JazzXpress : een allstar 
bezetting met Eric Ineke – drums, Rob 
van Bavel – piano, Marius Beets – con-
trabas, Sjoerd Dijkhuizen – tenorsax en 
Ruud Breuls – trompet.
Eric Ineke is na veertig jaar nog steeds 
een van de meest gevraagde drummers 
van Nederland! Dankzij zijn swingende 
en krachtige manier van drummen, grote 
liefde voor de jazz, onuitputtelijke energie 
en de bevlogenheid in zijn werk met jonge 
musici, is hij nog volop in beweging in de 
jazzscene. Zijn carrière is met recht suc-
cesvol te noemen. De lijst van internati-
onale en nationale grootheden waarmee 
hij in de loop der jaren heeft gespeeld 
is zeer lang. Zijn uitgebreide discografie 

bevat opnamen met o.a. Dexter Gordon, 
Barry Harris, Jimmy Raney, Piet Noordijk, 
Rob Madna, Rein de Graaff, George Co-
leman, Ronnie Cuber en David Liebman.
The Eric Ineke JazzXpress
In 2006 gestart en nog steeds ‘going 
strong’, The Eric Ineke JazzXpress. Een 
gouden greep van Eric. Dit meesterlijke 
quintet met zijn roots in de Hard-bop, 
maar met een knipoog naar nu, heeft 
reeds  verschillende optredens gedaan 
in Nederland, Belgie en Duitsland en 
speelde met veel succes op diverse grote 
festivals, waaronder het North Sea Jazz 
Festival en het European Jazz Festival in 
Athene. Inmiddels heeft dit quintet drie al-
bums op zijn naam staan: Flames ‘n’ Fire, 
For the love of Ivie en Xpressions in Time.
Aanvang 20.30 uur, entree € 8,-
Wegens verwachte drukte wordt aanbe-
volen op tijd te komen.
www.wimbeerenjazzsociety.nl    
www.ericineke.com
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Inschrijvingen begonnen voor 
Zeilkamp Laarbeek 2016

Al meer dan 40 jaar organiseert Stichting 
Zeilkamp Laarbeek een watersport kamp 
op de Loosdrechtse plassen.  Tijdens het 
zeilkamp verblijven we op het “Holtus” ei-
land. In de afgelopen jaren hebben al heel 
veel jongeren uit Laarbeek en omstreken 
dus al kennis gemaakt met “ons” eiland. 
Ook dit jaar organiseren we weer een ge-
weldig watersport kamp. Ons doel is om 
jongens op een zeer laagdrempelige en 
gezellige manier in contact te laten komen 
met de watersport. Naast het zeilen kan 
er ook gekanood , gesurft en gevist (wel 
zelf visspullen en vergunning meenemen) 
worden. Ook worden er verschillende ac-
tiviteiten georganiseerd zodat er onder-
ling ook wat competitie ontstaat. 
De doelgroep zijn jongens in de leeftijd 
van 12 t/m 18 jaar (vanaf groep 8 school-
verlaters) woonachtig in Laarbeek, Ge-
mert-Bakel. Maar kom je uit een ander 
dorp uit de regio, dan ben je natuurlijk 
ook van harte welkom. Dit kamp is een 
fantastische manier om kennis te maken 
met watersport. Je kunt deelnemen met 
vrienden, als je 4 of 5 vrienden meeneemt 
heb je mooi “een bootje vol”. Natuurlijk 
kun je je ook alleen inschrijven, want tij-
dens deze week worden ook vrienden 
voor het leven gemaakt! Het is natuurlijk 
ook leuk als je gewoon een keer zonder je 
ouders op vakantie wilt. 
Zeilen wordt vaak gezien als een dure 
sport, maar omdat we met vrijwilligers 
werken (voldoen aan alle eisen) en al 
jaren goede sponsors hebben, kunnen 
we de kosten voor de deelnemers laag 
houden. Helaas zijn de lasten  van het 
kamp de laatste jaren wel flink gestegen. 
Dus als je een steentje bij wilt dragen en 

ons wilt steunen, dan ben je van harte 
welkom. 
 Als het je leuk lijkt om een week op kamp 
te gaan en van alles mee te maken? Dan 
is dit zeilkamp zeer geschikt voor jou. Dit 
jaar vindt het kamp plaats van 20 t/m 27 
augustus op het Holtus Eiland te Loos-
drecht. 
Voor meer informatie:  www.zeilkamplaar-
beek.nl  of mail: info@zeilkamplaarbeek.
nl, ook te volgen op twitter: @ZLaarbeek, 
instagram: zeilkamp_laarbeek
Hopelijk zien we jou dit jaar op dit gewel-
dige eiland!

Eerste Muziek=COOL-concert 
van schooljaar 2015-2016

Op donderdagavond 25 februari 2016 
kunt u komen luisteren naar het eerste 
concert door de nieuwe lichting Mu-
ziek=COOL-leerlingen. Het begint om 
19.00 uur in het nieuwe gebouw van ba-
sisschool De Driehoek, Schoolstraat 1B. 
Voor u zullen optreden de kinderen van 
De Heindert en van De Driehoek die dit 
schooljaar de lessen van Muziek=COOL 
volgen. De orkesten staan onder leiding 
van Dirk Verhoeven, die met de leerlingen 
in de afgelopen maanden een aantal 
leuke liedjes heeft ingestudeerd. Ook tij-
dens de buitenschoolse instrumentlessen 
die worden gegeven door vrijwilligers van 
Harmonie De Goede Hoop, hebben de 
kinderen hard gewerkt aan dit programma 
voor 25 februari.  Het zou mooi zijn als 
er veel publiek komt luisteren, dus we 
nodigen graag alle belangstellenden uit. 
Maar vooral voor ouders, grootouders, 
broertjes en zusjes van de artiesten is dit 
natuurlijk een niet te missen evenement. 
Graag verwelkomen we u op 25 februari 
om 19.00 uur in De Driehoek.
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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

Het Kouwenbergs Kerkje presenteert:

Donderdag 25 februari: 
Spaanse passie 

De uit Barcelona afkomstige zangeres 
Mónica Coronado geeft samen met gipsy 
flamenco gitarist Manito een gepassio-
neerd concert met Spaanstalige liederen 
uit Spanje en Zuid Amerika. Het is een 
boeiende voorstelling waarbij het gevoel 
in de muziek voorop staat. Manito weet 
altijd met zijn virtuoze spel Mónica te sti-
muleren het onderste uit de kan te halen. 
Wat dit tweetal op de planken brengt is 
een en al vuur! Dit mag u  iet missen!
Mónica begeleidt zichzelf op gitaar. Met 
heldere stem zingt zij haar verhalen, 
verzameld en beleefd in haar zwervend 
bestaan als muzikant. Haar muziek is 
golvend, warm, ritmisch en optimistisch 
van toon. In haar liederen worden onder-
werpen als liefde, strijd, maar ook onbe-
grip in een warme deken gewikkeld. Mu-
ziekstromingen zoals flamenco, jazz, pop 
en latin zijn haar inspiratiebronnen.
Manito bespeelt de Spaanse gitaar met 

Nog enkele plaatsen vrij bij 
gratis mantelzorgtraining. 

Mantelzorg kan intensief zijn, vooral 
naast een baan. Om het dagelijkse werk 
zo handig mogelijk te doen en te zoeken 
naar een goede balans tussen belasting 
en belastbaarheid, biedt Fysiotherapie 
Kemps en Rijf samen met een ergothe-
rapeut een speciale training voor mantel-
zorgers. De training bestaat uit 3 bijeen-
komsten, op maandag 14 maart, 21 maart 
en 30 maart van 13.30 – 15.00 uur. De 
bijeenkomsten vinden plaats in de praktijk 
van Fysiotherapie Kemps en Rijfs.
De mantelzorgtraining valt onder de 

grote gedrevenheid. Dit instrument is vol-
gens hem een verlengstuk van zijn ziel. 
Hij speelt naar eigen zeggen “hoe de 
sterren staan en de wind waait”. Zijn spel 
is intuïtief en rijk aan diverse stijlen en 
invloeden. Zijn naam is een directe ver-
wijzing naar de gitaarlegende “Manitas de 
Plata”.
Aanvang 20.00 uur entree: 10 euro ( met 
consumptie) kaartjes reserveren: 0492 
382943
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Laarbeekvoorelkaar.nl zoekt 
vrijwilligers

www.laarbeekvoorelkaar.nl is voor Savant 
Zorg op zoek naar een vrijwilliger of 
meerdere vrijwilligers die (ongeveer twee 
keer per jaar) binnen gemeente Laarbeek 
folders gaan neerleggen in wachtruimtes 
van gemeenten, bibliotheken, apotheken 
en huisartsen. Bij voorkeur zijn wij op 
zoek naar vrijwilligers die in bezit zijn van 
een auto. Reiskosten worden uiteraard 
vergoed.
Voor De Lage Hees in Beek en Donk zijn 
we op zoek naar een invalchauffeur, die 

ViERBINDEN Academie. Tot en met mei 
krijgen vrijwilligers en mantelzorgers een 
gratis aanbod van zeer diverse cursussen, 
workshops en informatieavonden. 
Aanmelden of meer informatie? Neem 
vóór 15 februari contact op via email-
adres vrijwilligerswerk@vierbinden.nl  of 
mantelzorg@vierbinden.nl of via tele-
foonnummer 0492 328800

Voor het lekkerste ambachtelijke ijs, koffie en thee, cupcakes, taarten en bonbons
Dorpsstraat 27A | 5735 EA Aarle-Rixtel | www.gabzz.nl

info@gabzz.nl | T: 0492 - 38 01 32

Vanaf 5 maart begint het 
ijsseizoen 2016 bij Gabzz!

Om het nieuwe ijsseizoen te vieren zaterdag 5 
en zondag 6 maart slechts € 1,- per bol!

Gabzz is méér dan alleen ijs!

Kijk voor workshops en kinderfeesten op onze 
website!

met een auto de was van de wasserij op 
woensdag wil vervoeren naar “De Bleek” 
in Beek en Donk en naar de Laarweg in 
Aarle-Rixtel. 
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.

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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Zelfhulpgroep voor mannen die 
te maken hebben (gehad) met 

seksueel misbruik

Binnenkort start de zelfhulpgroep voor 
mannen 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 mannen die  
professionele ondersteuning krijgen of 
hebben gehad. We komen eens in de 
maand bij elkaar.
De groep is er om te kunnen luisteren 
naar elkaars ervaringen en gevoel. Hier-
door weet je dat je er niet alleen voor 
staat. Voor meer informatie en/of aanmel-
ding kunt u contact opnemen met
Stichting Zelfhulp Netwerk Zuidoost 
Brabant eindhoven@zelfhulpnetwerk.nl                                                                                   
www.zelfhulpnetwerk.nl                                                                                         

LIEDERENTAFEL  
“’T  ZONNETJE” IN ZONNETIJ  

AARLE-RIXTEL.

De volgende liederentafel van dit jaar 
staat al weer voor de deur.
Noteer donderdagavond 25 februari 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 
iedereen is van harte welkom.
De zaal is open vanaf 19.00 uur en de 
toegang is gratis.
We gaan er deze avond weer een gezel-
lige avond van maken.
Voor meer informatie bel 0492-534726 of 
via e-mail: frans.raaijmakers@upcmail.nl

Laarbeekvoorelkaar.nl zoekt 
vrijwilligers

www.laarbeekvoorelkaar.nl is voor Om-
roep Kontakt op zoek naar een vrijwilliger 
die dagelijks of in dagdelen het TV werk 
coördineer met de cameramensen en de 
reporters. Ook stel je de betreffende for-
mulieren voor hen op.
Voor het Maatjesproject Laarbeek zoeken 
we een maatje voor een 29-jarige vrouw 
met lichamelijke beperking. Ze wil graag 
met u in de tuin werken, een terrasje 
nemen, naar de bioscoop en naar de 
stad. Liefst een vrouw, leeftijd maakt niet 
uit.
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.

email redactie@gemeenschapsblad.nl
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De kletsavonden.
 
Even geen voetbal, volleybal of andere 
sport maar volop carnavalsamusement 
in de Dreef op zaterdag 23 januari bij de 
eerste kletsavond. Natuurlijk was hoog-
heid prins Sjonnie met zijn complete 
gevolg present en heette hij zijn onder-
danen uit Ganzegat van harte welkom. 
Hij had een vooruitziende blik want hij 
meldde zich meteen af voor de weke-
lijkse fietstocht met zijn clubje VOLT op 
zondagmorgen. Volgens oude traditie 
nemen we na drie jaar afscheid van de 
dansmarietjes. Dat gebeurt pas defini-
tief op de laatste carnavals dag maar 
als voorproef werden de meiden alvast 
in het zonnetje gezet en kregen ze van 
prins Sjonnie het zilveren ganze-ei. Hun 
begeleidster Ellen Keunen en Marlijn 
Kuijpers kregen eveneens een zilveren 
ei omdat ze na dit seizoen stoppen met 
de begeleiding. Ze werden bedankt voor 
hun jarenlange inzet voor de vereniging. 
De eerste groep, Applaus, verstond hun 
vak. Het jeugdige drietal uit Best leverde 
een prima optreden met een plantage in 

de garage en een persiflage op de Sint 
en Bleke Piet. Knap A-capella gezongen 
en doorspekt met de juiste humor. Kletser 
Jan Schellekens als zwerver bekeek het 
leven vooral van de luie en hendige kant. 
Als werken zo gezond is dan hadden ze 
dat wel aan de zieken overgelaten. Hij 
was zwaar overwerkt geraakt van het 
niksdoen en het was helemaal mis ge-
gaan want hij had Kerstmis gevierd op 
de Paas-afdeling van het ziekenhuis. De 
tweede amusementsgroep Wai had niet 
echt een carnavalsrepertoire en al hele-
maal niet over Ganzegat. Dat is ze niet 
kwalijk te nemen, want ze kwamen uit 
Mierlo. Hun zwanendans kan veel beter. 
Gelukkig dat het nog een beetje polo-
naise werd bij het laatste nummer “feest 
met carnaval”. Maar dat werd tijd ook. 
Grootvorst Erik mocht daarna de opper-
ganzentrekker 2016 onthullen en dat werd 
niemand minder dan Jan Dekkers uit de 
Spechtstraat. Welbekend in het vereni-
gingsleven van Ganzegat als onder meer 
voorzitter van de Heemkamer en de Zon-
nebloem. Hij mag op carnavalszaterdag 
zijn krachten tonen bij ons ganzentrio op 
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de Kouwenberg als carnaval Ganzegat 
2016 van start gaat. Kletser Rien van 
Genugten gaf ons een inkijk in zijn carna-
valsfeest waarbij hij driftig appte met zijn 
eigen Mien. Dat leverde de nodige mis-
verstanden op, zeker toen de ober vroeg 
of hij nog een glas wilde. “Man, wat moet 
ik met twee lege glazen”. Striepke Veur 
hoef je eigenlijk niet aan te kondigen. Dat 
kunnen ze zelf prima met hun onnavolg-
bare spraakwatervallen. Hun repertoire 
bestaat uit aansprekende liedjes zoals. 
“Vurop met munne grote kop.” “We raken 
van alles kwijt”en “Kakkerlakken”, waarbij 
ze moeiteloos inhaken op actuele gebeur-
tenissen. We kregen er niet genoeg van 
en natuurlijk doen deze rasartiesten dan 
nog een toegift. Een geweldig optreden. 
Kletser Wichard de Benis kreeg de zaal 
plat met zijn creatie “Doeane”. Hij was de 
enige slimme aan de grens met België. 
Alleen de pizza-koerier bleek slimmer 
want die bekende na zijn zoveelste rit met 
een “lege” pizzabak achter op zijn brom-
fiets, dat hij steeds bromfietsen smok-
kelde. De uitsmijter van de avond was 
voor” Ons Jongens”, een zestal dat als 
leden van een dorpsfanfare niet alleen 
perfecte nummers speelde bij de aan-
eenschakeling van doldwaze avonturen, 
uiteraard per onderwerp met bijpassende 
muziek. Hoogtepunt was wel de begra-
fenis van de vrouw van de dirigent toen 
ze te vroeg in het café belandden en te 
laat in de kerk kwamen. We zingen nog 
steeds het refrein: “maar dan heurde wir 
die boerenblaaskapel, dan krieg ik wir dat 
echte kiepevel”. Natuurlijk kwamen ons 
jongens niet zonder daverend applaus en 
een toegifte van het podium af. De tweede 
kletsavond op zaterdag 31 januari ken-
merkte zich door een uitgelaten publiek 
en een hele rits uitstekende artiesten. 
Zoiets komt een carnavalsavond alleen 
maar ten goede. Zoals bijvoorbeeld een 
onverwacht optreden van de moeders en 
vaders van de dansmarietjes, in keurige 
pakjes en zelfs niet onverdiend dansend. 

Een perfect en verrassend optreden dat 
de stemming er meteen in bracht. De 
Biermannen hadden het goed begrepen. 
Pakkende liedjes over Aarle, Skatse bij 
Frans en de jas van de prins. Wederom 
een prima optreden van Bartje Kersten 
en Ruud van Stiphout. Kletser Rob Sche-
pers uit Helmond als ondernemer kent de 
kneepjes van het kletsersvak en dat was 
te merken. Open nooit geen winkel voor 
werkkleding in Helmond want hij had pas 
na een jaar een klant voor een overall. 
Die wilde zich verkleden met carnaval. 
En de tien dozen met camouflagepakken 
had hij nooit meer teruggevonden in het 
magazijn. Bier en carnaval horen bij el-
kaar en daarom mocht prins Sjonnie het 
eerste vaatje Hoogland Prinsenbier in 
ontvangst nemen van de mannen van 
brouwerij. Een beetje reclame mag wel. 
Spoit Elluf was onnavolgbaar op dreef en 
hun creatie over de string (zo’n heel, heel 
klein bukske) zorgde voor de slappe lach 
bij publiek maar ook bij hunzelf. Een gran-
dioos optreden met veel extra applaus 
en een zugabe. Elk jaar weer leuk om te 
zien hoe een beetje verlegen meidjes, in 
een paar jaar uitgroeien tot volwaardige 
danseressen met een mooie showdans. 
Jammer dat het voor de laatste keer was, 
het optreden van de dansmarietjes. Een 
gouden ei was er voor dorpsgenoot Riny 
Oosthoek, lid van de Ereraad. Hij kreeg 
deze onderscheiding voor zijn jarenlange 
en tomeloze inzet voor de carnavalsver-
eniging, zowel in het bestuur als in meer-
dere commissies. Kletser Frans Bevers 
strooide als kastelein onvermoeibaar zijn 
grappen en woordspelingen over ons 
heen.(Ja, ja, jazeker). Zijn café tegenover 
de kerk had hij (Café Kerkzicht, jazeker, 
nee)  Het Lachende Varken , genoemd.   
Gans Anders knalde er vol in met sket-
ches over de nieuwe burgemeester 
die gerust van een ander geslacht zou 
mogen zijn, een vrouw dus. Waarne-
mend burgemeester Ronnes, aanwezig 
op deze avond, kreeg wel enkele harde 
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noten te kraken. Het afscheidslied voor 
Tjeu en Anja van Bracht greep ons even 
naar de keel en raakte hun het kastelein-
sechtpaar zelf ook zichtbaar. Het motto 
van de Prins kwam natuurlijk aan bod en 
je kunt van alles “kriege” maar gelukkig 
gaan veel dingen ook weer weg. Kletser 
Erik Mulder had zich voortreffelijk inge-
leefd in zijn creatie Kareltje van het kamp. 
Hij slaagde “cum fraude ”voor zijn klets, 
net zoals voor zijn rijbewijs. Toen de po-
litie dat wilde zien, antwoordde Kareltje 
dat hij dat zelf ook heel graag wilde. Hij 
werd op het podium gebeld door zijn 
maat dat hij nog even moest doorgaan 
omdat hij nog niet klaar was met fietsen 
inladen voor de Dreef. Hij moest nog een 
keer rijden. De slotact van de avond was 
voor het trio Stenzil, Kivits en Menders. 
Deze mannen kunnen niet alleen fan-

Word jij een van de nieuwe Ganzegatse dansmariekes?

Wij zijn 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 middelbaar 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

tastisch zingen maar weten dat te com-
bineren met slappe humor die behoorlijk 
op de lachspieren kan werken. De Dreef 
werd een groot zangkoor met veel la.la.
la en ongekend enthousiasme bij Tjeu 
van Bracht toen een van zijn favoriete 
café-nummers werd gespeeld. Het leek 
even een fragment uit het tv-programma 
Maestro toen Tjeu zelf ging staan en de 
maat aangaf. Er volgde terecht nog een 
daverende toegift van het trio. De pre-
sentatie van de avonden was in handen 
van grootvorst Erik van der Velden. Het 
programma van de tweede avond werd 
op het laatste moment gewijzigd door het 
uitvallen van good old DVO. Door ziekte 
van Théke moest de groep verstek laten 
gaan. Prins Sjonnie kon toen zijn borst 
nat gaan maken want zijn carnaval was 
nog maar een week te gaan. 
JWP.
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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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Amusementsavond in 

ontmoetingsruimte ZONNETIJ.

Het is ViERBINDEN gelukt om de Amuse-
mentsgroep van de KBO te strikken voor 
een geweldig optreden in de ontmoetings-
ruimte van het appartementencomplex 
ZONNETIJ Heindertweg 87 Aarle–Rixtel, 
Met hun show “ Toer dur Aale “ brengen zij 
een avondvullend programma vol humor 
en gezelligheid.

 Donderdagavond 18 februari a.s.
aanvang 19:30 uur.

 De zaal is open vanaf 19:00 uur.
 Entree € 5,= inclusief een kop koffie en 

een consumptie.
De kaartjes voor deze avond zijn te koop 
op woensdag 10 en 17 februari van 9.30 
– 11.30 uur in de ontmoetingsruimte van 
Zonnetij. 
Of op de avond zelf bij binnenkomst
Iedereen is van harte welkom.

Zaterdag en zondag was ‘t perfect,
maar op de andere Carnavalsdagen,
werden organisatoren genekt,
door storm en regen,
dat moet een strop zijn voor velen,
kosten zijn op voorhand al gemaakt
en als de kassa niet rinkelt,
wordt men in de portemonnee geraakt.
De griep sloeg ook al om zich heen,
met schijnbaar twee varianten,
voor de Nederlandse versie
hielp de griepprik goed,
doch voor de Belgische variant
hielp dat prikje helemaal niet,
dus hopen we maar
dat de marechaussee die kan stoppen
met de verscherpte controles
in het grensgebied.
RD
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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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De Eerste Hulp 
Bij Dementie koffer

Dementie is een ziekte die veel vragen 
kan oproepen. Wat is dementie en hoe 
gaat het nu verder? Ook als u in uw 
naaste omgeving geconfronteerd wordt 
met iemand met dementie kan het heel 
prettig zijn om informatie te hebben over 
het ziektebeeld. Hoe kunt u het beste met 
de dementerende omgaan?  
De Eerste Hulp Bij Dementie koffer be-
staat uit foldermateriaal, boeken en beeld-
materiaal over dementie. In de koffer zit 
niet alleen informatie, maar ook verhalen 
van lotgenoten en spelletjes die u samen 
kunt ondernemen met de dementerende. 
De kinderboeken in de koffer leggen op 
een eenvoudige en duidelijke wijze aan 
kinderen uit wat dementie is. De EHBD 
koffer bevat informatie voor demente-
renden, mantelzorgers, kinderen, familie-
leden en andere geïnteresseerden. 
Bij ViERBINDEN kunt u de EHBD koffer 
lenen. Het lenen van deze koffer gaat net 
als in de bibliotheek. De uitleentermijn 
voor de koffer is 6 weken en alle infor-
matie is ter inzage. Er zijn geen kosten 
aan verbonden wel ondertekent u de uit 
leenvoorwaarden.  Indien u belangstel-
ling heeft voor de EHBD koffer, dan kunt 
u contact opnemen met ViERBINDEN, 
Otterweg 27 Beek en Donk, 0492-328803 
of hbouwmans@vierbinden.nl

Laarbeekvoorelkaar.nl zoekt 
vrijwilligers

Voor De Molendreef (afdeling Kleinschalig 
Wonen voor jong dementerenden), ge-
vestigd in Mariëngaarde in Aarle-Rixtel, 
zoeken wij vrijwilligers met affiniteit voor 
mensen met dementie op jonge leeftijd. 
Je beschikt over goede open communi-
catieve en sociale vaardigheden in je om-
gang met cliënt en familie. Persoonlijke 
kenmerken zijn sensitief, integer, warm 
en sociaal. 
Wij zoeken vrijwilligers die met onze cli-
enten de volgende activiteiten zouden 
willen uitvoeren:
- Schilderen (schilders groepje);
- Kook en bak activiteiten;
- Wandelen;
- Sport en spel; 
Eigen initiatief kan natuurlijk ook altijd be-
sproken worden!
De werktijden en werkdagen worden zo-
veel mogelijk afgestemd op jouw moge-
lijkheden.
De Zorgboog zorgt voor een WA-onge-
vallen verzekering en eventuele reis-
kosten zullen vergoed worden. 
Voor een 28-jarige vrouw met Niet Aan-
geboren Hersensletstel zoeken wij een 
vrijwilligster van ongeveer dezelfde leef-
tijd om activiteiten te ondernemen. Zij wil 
graag samen naar de stad, ergens iets 
drinken etc. Cliënte wil heel graag om-
gaan met een leeftijdsgenoot, omdat de 
kans dan groter is op soortgelijke inte-
resses en gespreksonderwerpen.
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.

www.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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Eerste wedstrijd Ganzenwinkel 
toernooi bij HBV De Eendracht

Op donderdag 28 januari is de eerste 
wedstrijd geschoten van het van Ganzen-
winkel toernooi in het seizoen 2016.  In 
totaal worden er dit jaar 17 wedstrijden 
geschoten.
De bezoekende vereniging was HBV 
Ontspanning uit St-Oedenrode.  Zij waren 
met 7 schutters aanwezig en hadden op-
gegeven om samen 1455 punten te gaan 
schieten.
Na het optellen van de scores bleek 
dat de bezoekers in totaal 1465 punten 
hadden geschoten.  Een positief resultaat 
van +10 punten.  Dit is een goed resultaat 
en hiermee zullen ze waarschijnlijk vrij 
hoog in het klassement eindigen.  Win-
naar van het toernooi wordt de vereniging 
die zo dicht mogelijk bij zijn opgegeven 
punten aantal uitkomt.
Voor de schutters van de Eendracht 
hebben een onderlinge competitie op-
gezet tijdens de van Ganzenwinkel wed-
strijden. Ook zij gaan voortaan opgeven 
hoeveel punten ze denken te gaan 
schieten.  
Als een schutter minder schiet dan opge-
geven krijgt hij  1 punt.
Als een schutter meer schiet dan opge-
geven krijgt hij 4 punten.
Als een schutter precies zijn opgegeven 
score schiet krijgt hij 5 punten.
Aan het einde van de competitie kijken 
we wie de meeste punten heeft.
In de voorgaande jaren schoten de schut-
ters van de Eendracht voor spek en bonen 
mee, dat is nu dus veranderd.  
Uitslag De Eendracht.
1  Toon v Hoof     227
2  Walter Jansen   222

3  Machiel v Roij    211
4  Martijn vd Heijden   204  ( nieuw PR )
5  Jo Maas     204
6  Arno Donkers    196
7  Martien vd Graef    187
8  Jan v Rooy     182
9  Geert v Ganzenwinkel 180
10 Paul v Bakel   178

Een mooie score voor Martijn vd Heijden, 
die met 204 punten een nieuw persoon-
lijk record wist te schieten.  Martijn schiet 
al een paar maanden mee, maar is deze 
maand officieel lid geworden.  Dat is dus 
een goed begin voor hem, een verbete-
ring van zijn oude record met maar liefst 
13 punten.

Bij De Eendracht is het zo dat iedereen 
een half jaar vrijblijvend en gratis kan 
komen schieten, met materiaal dat 
gratis ter beschikking wordt gesteld.  
Na dit half jaar moet je dan de beslis-
sing nemen om wel of niet officieel lid 
te worden.

Ons club gebouw is gevestigd aan de 
Lijsterstraat 25 te Aarle-Rixtel,  als U in-
teresse heeft mag U altijd vrijblijvend 
komen kijken naar deze leuke sport.  
Op maandag avond vanaf 19:00 uur is 
de jeugd training, ook de jeugd die inte-
resse heeft mag vrijblijvend komen kijken.  
’s-Maandags en donderdags na  20:00 
uur is de training voor de volwassenen. 

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. 

Klokje                                               
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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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Juni Watermaand; 
wij dagen u uit! 

Dit jaar vindt de zevende editie van de 
Juni Watermaand plaats. Vanaf die eerste 
editie staat juni in Laarbeek, Waterpoort 
van de Peel, vol van activiteiten in, op en 
langs het water. Afgelopen jaar is Juni 
Watermaand voor het eerst samen met 
Helmond opgepakt en ook dat was een 
spetterend succes. Reden om met Juni 
Watermaand en de samenwerking door 
te gaan.  
Nu het nieuwe jaar weer is begonnen en 
juni al snel voor de deur staat, dagen we 
u graag uit om uw ideeën of plannen voor 
Juni Watermaand concreet te maken. Wij 
zijn ook specifiek op zoek naar een leuke 
activiteit of evenement om Juni Water-
maand in Laarbeek te openen. Laat het 
ons weten!
Stuur (bij voorkeur voor 1 maart) een 
e-mail naar agnes.franssen@laarbeek.nl. 

De geplande tocht naar d’n Bockenreyder 
op carnavals dinsdag viel helaas hele-
maal in het water en dus lieten velen hun 
racefiets op zolder of nog in de schuur 
hangen. Toch staan velen al de popelen 
om weer eens heerlijk op de weg te 
kunnen fietsen. In het volgende Gemeen-
schapsblad zullen wij verder ingaan op 
het zomerseizoen, dat in verband met ons 
45-jarig bestaan nog uitgebreider zal zijn 
dan normaal. Onder andere staat er een 
drie-daagse fietstocht door Nederland op 
het programma waarin de Afsluitdijk ook 
opgenomen is.  Op zondag 21 februari 
sluiten wij het winterseizoen af met de fi-
nalecross, waarvan de start om 10.30 uur 
zal plaatsvinden op het parkoers nabij d’n 
Duvelsberg in de Lieshoutse bossen. Het 
hele programma tot begin maart kunt u 
vinden op onze site.
Afd. publ.

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
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Heb jij zin een een spannende week op een 
echt eiland in de Loosdrechtse plassen?

Ook dit jaar organiseert Zeilkamp Laar-
beek een watersportkamp op ‘t Holtus 
Eiland, gelegen in de Loosdrechtse Plassen.

De nadruk ligt op het zeilen, maar je kunt er
ook kanoën, vissen, zwemmen en sur-
fen. Deze week leer je al behoorlijk wat 
van het zeilen, al is dat niet verplicht. 
Je kunt er zelfs je zeildiploma halen!

Dus zoek je avontuur, gezelligheid en houd 
je van  water? Bezoek dan onze site en 
schrijf je in voor deze geweldige week.

Het kampgeld bedraagt €160,- voor de gehele week..
Het kamp zal plaatsvinden in de 3e week van de bouw-
vak, dat is dit jaar van 20 t/m 27 augustus 2016.

w w w. ze i l k a m p l a a r b e e k . n l
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Carnaval 2016 zit er weer op. 

Onder het motto As ge ut kriet dan 
hedde ut hebben prins Sjonnie en 
prinses  Marianne op fantastische 
wijze de carnavalskar grtrokken.
Op zaterdag had de buurt van de prins de 
stichting organisatie carnaval Ganzegat 
een leuk programma in elkaar gezet en 
alvorens we de prins mee konden nemen 
moesten er wat opdrachten uitgevoerd 
worden waaronder het opvangen van 
frikandellen in een tasje. Na de koffie en 
een broodje togen we naar Beek en Donk 
waar in muziekcentrum ’t Anker de sleu-
teloverdracht plaatsvond. Daarna gingen 
we terug naar Ganzegat waar oppergan-
zetrekker Jan Dekkers het carnaval in 
Ganzegat officieel opende door het gat 
van het Ganzentrio op de Couwenbergh 
open te trekken.  ’s Avonds vond in de 
tent achter cafe zaal de Vrienden het tra-
ditionele gecostumeerde bal plaats. Ook 
dit jaar was het weer erg druk in de tent 
en velen waren prachtig uitgedost.
De zondag begon met de carnavalsmis 
en mede door de mooie zang van het 
gelegenheidskoor werd het wederom 
een mooie viering. Gelukkig kwamen de 
slechte voorspellingen van het weer op 
zondag niet helemaal uit en konden we 
genieten van een korte maar mooie op-
tocht. Mede door het instellen vanuit de 
gemeente van een boetebedrag bij over-
schrijding van het maximaal toegestane 
geluidsniveau zagen sommige deelne-
mers af van deelname. De deelnemers 
die wel hadden ingeschreven zorgde 
echter voor een mooie optocht. Vooral 
de voordeur van cafe van Bracht zorgde 

voor de nodige hilariteit.  ’s Avonds vond 
de prijsuitreiking plaats in een opnieuw 
goed gevulde tent.
Maandagmiddag vond het door CV Eieren 
georganiseerde dweilen plaats. Opnieuw 
werd het een gezellige middag in de cafe 
Deja Vu, cafe de Stal, cafe de Vrienden 
en cafe van Bracht. ’s Avonds vond in de 
tent het Nederlands Piratenfestijn plaats. 
Met name DJ Jorg en Ronalds maakten 
er een gezellige avond waar het publiek 
wat minder talrijk aanwezig was maar 
zich wel opperbest had vermaakt.
Op carnavalsdinsdag begoonen we om 
13.00 uur met Dollar Dinsdag in de tent. 
Een middagje gezelligheid en zin en 
onzin zoals het huwelijk van Jan Willem 
van Dijk en Stan Beekmans, het optreden 
van Frank Schrijen en Ivo van Rossum 
en de veiling van een  prachtig schilderij. 
Geertje Nooijen had een geweldig mooi 
schilderstuk gemaakt van onze traditio-
nele dansmariekes. Prins Sjonnie werd 
uiteindelijk de gelukkige eigenaar van 
het schilderij. Daarna nog even voor de 
laatste keer naar cafe van Bracht, waar 
we afscheid namen van Tjeu en Anja van 
Bracht in een bomvol cafe. Voor velen 
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een moment om even een traantje weg 
te pinken.  ’s Avonds vond in een bom-
volle tent de jaren 90 party plaats met een 
gastoptreden van DJ Charlie Lownoise. 
Om 23.11 uur werd afscheid genomen 
van prins Sjonnie, prinses Marianne, 
jeugdprins Rayven, jeugdprinses Anne, 
kleinvorst Tim en hofdame Lumy. De 
laatste vier hadden onder de bezielende 
leiding van de Gele Kielen 4 dagen car-
naval gevierd in de jeugdresidentie waar 
alle dagen volop werd gedanst en gehost. 
Prins Sjonnie had tijdens zijn dagelijkse 
bezoek aan de jeugdresidentie een heuse 
danscompetitie opgezet voor nieuwe 
dansmariekes en daar bleek dat er volop 
talent aanwezig is voor een nieuwe gene-
ratie dansmariekes.  Rond middernacht 
klonken de laatste tonen van hofkapel en 
was carnaval 2016 weer ten einde.
De stichting organisatie dankt alle vrij-
willigers, sponsoren, muzikanten, deel-
nemers, toeschouwers en iedereen die 
carnaval op wat voor manier dan ook car-
naval een warm hart toedraagt voor een 
geweldig seizoen 2015-2016. We zien u 
allen graag volgend jaar weer terug.

Stichting Organisatie Carnaval Ganzegat.      
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Buurt-Bus-Babbels

In december is het boek”Buurt-Bus-Bab-
bels” verschenen; een verzameling van 
ca zestig zeer vermakelijke verhalen en 
tekeningen over de belevenissen van 
zeven buurtbuschauffeurs en één passa-
gier.
De auteurs hebben er -geheel belange-
loos - talloze uren aan besteed. Mede 
door de steun van Hermes Vervoerbedrijf 
en de Provincie Noord Brabant kan de ge-
hele opbrengst worden geschonken aan 
KWF Kankerbestrijding.
“Wilt u ons een beetje helpen  bij het be-
reiken van dit hóge maar vooral góéde 
doel”
Via e-mail    buurtbusbabbels@gmail.com   
kunnen de boekjes worden besteld. Als 
ze door een van medewerkers kunnen 
worde afgegeven geldt een prijs van Euro  
9,95 per stuk; per post wordt Euro 13,95 
per stuk berekend.
In actie voor KWF kankerbestrijding,  het 
raakt ons allemaal

Nieuwe website 
over Aarle-Rixtel

Sinds kort is er een nieuwe website: 
www.aarlerixtel.info
De bedoeling is dat deze site een bijdrage 
levert aan de bekendheid en promotie 
van Aarle-Rixtel. Zo treft men op de ho-
me-pagina  meteen  een opsomming van 
excursiemogelijkheden aan. Gebleken 
is dat aan deze directe  informatie veel 
behoefte is. Verder is er een rubriek “Al-
gemeen nieuws en actualiteiten”. Dorps-
brede activiteiten worden op een aparte 
pagina uitgelicht. Datzelfde geldt voor de 
horeca, en recreatie. Verder zijn er links 
naar het gemeenschapsblad,  vereni-
gingen, de ondernemersvereniging (win-
kels) de gemeente enz. . Kortom, de site 
biedt een veelheid aan informatie.
De webmaster 
H.v.Beek
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Stichting ViERBINDEN zoekt 
vrijwilligers

ViERBINDEN is de lokale welzijnsorgani-
satie voor de gemeente Laarbeek. De or-
ganisatie bestaat uit twee teams; accom-
modatiebeheer en welzijnswerk die nauw 
samenwerken aan leefbaarheid en wel-
zijn voor alle inwoners van de gemeente.
Voor de Formulierenbrigade zijn wij op 
zoek naar versterking. In iedere kern van 
Laarbeek zijn er vrijwilligers actief die 
mensen helpen om moeilijke papieren 
in te vullen. Wilt u zich vrijwillig inzetten 
voor deze formulierenbrigade en mensen 
thuis helpen? Neemt u dan contact op 
met Suzan de Koning via onderstaande 
contactgegevens.
Ook is ViERBINDEN Vluchtelingenwerk 
op zoek naar vrijwilligers die nieuwe inwo-
ners van Laarbeek wegwijs willen maken 
in hun nieuwe leefomgeving en hem, haar 
of het gezin willen begeleiden naar zelf-
redzaamheid in hun nieuwe woonplaats. 
Heeft u wat vrije tijd over voor deze 
mensen? 
Voor meer informatie over deze vrijwilli-
gersvacatures of om u aan te melden als 
vrijwilliger kunt u contact opnemen met 
Suzan de Koning via 0492-328807 of via 
sdkoning@vierbinden.nl. 

Tien gemeenten Zuidoost-Bra-
bant doen mee met IkPas! 

40 dagen zonder alcohol
De gemeenten Deurne, Asten, Someren, 
Laarbeek, Gemert-Bakel, Best, Bergeijk, 
Bladel, Eersel en Reusel-de Mierden 
doen mee aan de landelijke actie IkPas! 
Wethouders gaan de uitdaging aan om 
40 of 30 dagen geen alcohol te drinken. 
Ze dagen zo hun inwoners uit om ook de 
alcohol te laten staan. De 40-dagen actie 
start meteen ná de carnavalsperiode op 
10 februari. De 30-dagen variant start op 
1 maart.
Deze actie is ooit in deze regio geïntrodu-
ceerd door huisarts Ferd Raaymakers uit 
Lierop om te ervaren wat alcohol doet als 
u het een tijdje durft te laten staan. Inmid-
dels is de actie ook een landelijk succes. In 
2015 hebben ruim 4500 mensen meege-
daan. Door bewust deze keuze te maken 
merkt u welke rol alcohol eigenlijk in het 
dagelijks leven speelt. Ook ervaren veel 
deelnemers dat geen alcohol drinken een 
gunstig effect heeft op lichaam en geest: 
ze voelden zich fitter en slapen beter. Het 
drinken uit ‘gewoonte’ wordt minder. 
Doe mee!
GGD Brabant-Zuidoost ondersteunt dit 
jaar deze actie en daagt ook haar mede-
werkers uit om mee te doen en zo ook fris 
het voorjaar in te gaan. Wilt u ook de uit-
daging aangaan? Meld u aan via de lan-
delijke website www.ikpas.nl en sluit aan 
bij de groep GGD Brabant-Zuidoost. Om 
te laten zien dat u meedoet, kunt u een 
blauw bandje of speldje dragen. Deze 
zijn verkrijgbaar bij de deelnemende ge-
meentes zolang de voorraad strekt, of 
vraag ze aan via de website van IkPas. 
Meer informatie

Voor inschrijven en actuele informatie, ga 
naar de website www.ikpas.nl. Of volg de 
actie via Facebook /ikpasnl en Twitter /
Ik_PAS. 
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email redactie@gemeenschapsblad.nl
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Samen gaan we voor groen!

De gemeente Laarbeek doet mee aan 
de jaarlijkse groencompetitie van stich-
ting Entente Florale. Hierbij strijden ge-
meenten om de titel ‘groenste dorp’ of 
‘groenste stad’ van Nederland. Laarbeek 
heeft op het vlak van groen veel te bieden 
en daar zijn we trots op. Maar we zijn 
vooral trots op alle betrokken vrijwilligers 
en organisaties die zich inzetten voor een 
groen Laarbeek. Samen met hen willen 
we Laarbeek elke dag een beetje mooier 
blijven maken, zodat we er niet alleen 
nu, maar ook later nog de vruchten van 
kunnen plukken. 
Jurering
Voor de wedstrijd beoordeelt een spe-
ciale vakjury de gemeente op zes punten: 
visuele en ruimtelijke kwaliteit, cultuurhis-
torisch erfgoed, cultuurgroen en buitenin-
richting, natuur en landschap, recreatie 
en toerisme en duurzaamheid en milieu. 
De vakjury maakt in mei of juni een rond-
gang door Beek en Donk. Daarbij worden 
verschillende mooie en markante plekken 
bezocht. De prijsuitreiking van de Entente 
Florale 2016 volgt in september, op de 
Nationale Groendag.

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.

Word collectant 
voor het Reumafonds

Wilt u zich inzetten voor de reumabestrij-
ding en hebt u daarvoor een paar uur per 
jaar beschikbaar? Word collectant voor 
de collecteweek van het Reumafonds 
van maandag 21 t/m zaterdag 26 maart 
2015. Bij het Reumafonds streven we er-
naar om max. 100 huizen per wijk in te 
delen. In praktijk betekent dit dat dit nor-
maal binnen 2,5 uur ongeveer te lopen is. 
Wij zoeken collectanten in het algemeen 
maar heel specifiek voor de straten Ter-
lingenplein, Kerkstraat, Opstal, Kanne-
lustweg, De Malthezer, Helmondse weg, 
Kloosterdreef, Pater Eustachiuslaan, de 
Biezen en de Peeldijk 
U kunt zich aanmelden bij Nicole van 
Hooy, bellen of mailen 0492-462080 of 
info@vanhooy.nl. 
Het kost u slechts 1 avond per jaar. Het 
zou fijn zijn als u deze avond voor het 
Reumafonds zou kunnen missen. 
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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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Carnaval 2016 is voorbij. 

Voor Ganzegat betekende dat een re-
cord met de rustigste en daardoor kortste 
optocht sinds heugenis. Geen zuipketen 
meer met lallende en urinerende jon-
geren. Die trokken naar Bakel waar ze tot 
in de avond een geweldig en luidruchtig 
feest hadden zonder een enkele klacht, 
als we dat moeten geloven. Volgens mij 
heeft niemand in Bakel naar de politie 
durven te bellen. Een mevrouw had vol-
gens het Eindhovens Dagblad nog wel 
een klacht over urinerende jongeren, hoe 
durft ze. Volgend jaar zeker weer doen in 
Bakel dan hebben wij hier weer een ge-
zellig carnaval met een rustige optocht 
en alle mensen die last hadden van de 
zuipkeetwagens en de verschrikkelijke 
niet-carnavalsmuziek, doen dan allemaal 
weer mee. Maar ik weet zeker dat er ge-
noeg creativiteit in de jeugd zit om wel 
een mooie wagen te maken over een on-
derwerp dat wel origineel, ludiek, komisch 
en heel veel met carnaval te maken heeft. 
Misschien winnen ze wel de eerste prijs, 
ook in Helmond, stel je voor. Dan scoor 
je pas. Veel Ganzegatters hadden met 
Prins Sjonnie een fijne carnaval, hijzelf 
kan weer met handtas en pruik en een 
oude stinkende jas door het leven. Ook 
ooit gekregen, ja dan hedde wa. Tjeu  van 
Bracht heeft zijn voordeur weer terug en 
kan zijn café gelukkig weer in zijn geheel 
verkopen. Het leven gaat verder. In de 
Dorpsstraat staat voortaan de Bank van 
Peer, ter nagedachtenis aan weer een 
bijzondere inwoner, Peer Wich, die van 
ons heen ging. Ook zijn “vuggelkes”zullen 
hem missen. Snoepwinkel Jantje gaat 
verhuizen maar dat is geen geheim meer. 
Er was sprake van  dat het Klumpke  naar 
het Pumpke zou gaan, maar dat gerucht 

is in de wereld gekomen door iemand die 
voorbarige conclusies trok. Het pleintje 
met het pumpke zal er veel levendiger 
door worden, alleen met de kermisdagen 
zullen we moeten kiezen tussen de wijn-
ballen uit de snoeptent en het lekkers van 
Marscha. Die keuze lijkt me niet zo moei-
lijk. Eindelijk heeft de Heer aan de Bos-
scheweg een nieuwe tuin. Het werd tijd. 
Mooi aangeplant en volop gemest. Nogal 
royaal gemest zou je kunnen zeggen 
want het stukje aarde is ruim boven NAP 
komen liggen. Ik verwacht geen grond-
verschuivingen of modderlawines, maar 
het had iets minder gemogen en met de 
natte moesson van de laatste tijd weet je 
het nooit. Ik denk dat er genoeg zegen 
van boven komt om daar de bloemen 
en planten voorspoedig te laten groeien, 
zodat deze entree van ons dorp weer het 
aanzien waard is. Begin februari floot 
de merel op de kale tak en dat betekent 
sneeuw op het dak. Tenminste dat heeft 
Johan ons altijd beloofd. De temperaturen 
zakken dus het zou zomaar kunnen. In de 
winter zoveel regen, dat is ook bepaald 
geen zegen. Sneeuwklokjes gewoon in de 
zwarte aarde, geven aan hun naam ook 
geen meerwaarde. Frans van de Heuvel 
moet zo langzamerhand de hoop wel 
opgeven. Hij kan zijn schaatsbaan beter 
op Marktplaats  zetten. Ik zou er nog wat 
extra groentes bij in de aanbieding doen. 
Het schijnt dat die wel goed lopen. Ik ga 
mij verdiepen in het bestrijden van de Zi-
ka-mug. Ik vecht al mijn hele leven tegen 
de soorten die hier leven en die strijd is 
niet te winnen. Ik lees ergens dat de Zi-
ka-mug familie is van de tijgermug, ook 
zo’n hardnekkige soort. Toevallig zag ik 
vorige week een Engelse natuurfilm over 
de wetlands. Daar groeide een vlees-
etende plant die verslaafd was muggen. 
Hij kon er wel 2000 per jaar verteren. Ik 
ga kijken of die in mijn tuin willen groeien. 
Na de regen van de laatste dagen is mijn 
tuin ook een soort wetland geworden.
De meikever.  

De Meikever
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Runningteam Laarbeek 
en Lifestyle Center Laarbeek 

organiseren Spinningmarathon.

Op vrijdagavond 18 maart vindt er een 
grootse spinnigmarathon plaats onder 
bezielende leiding van docenten van het 
sportcentrum. Doel is om een mooi geld-
bedrag bij elkaar te fietsen voor de pallia-
tieve zorg voor mensen met kanker.
In 2016 zal ons team voor de 9de keer 
aan de start staan van deze langste non-
stop estafetteloop ter wereld. Na in 2015 
vanuit Parijs (± 520 km) vertrokken te zijn 
zullen we in 2016 weer vanuit Hamburg (± 
560 km) op weg gaan naar Rotterdam. Dit 
alles om de doelstelling van de Roparun 
te ondersteunen.
ROPA-run is veel meer dan lopen alleen; 
het is vooral een uniek sportevenement 
waarin gezonde mensen geld bijeen 
brengen om de kwaliteit van het leven 
van kankerpatiënten te verbeteren. Dit 
onder het motto:
“Trachten leven toe te voegen aan de 
dagen, waar geen dagen kunnen worden 
toegevoegd aan het leven”.
Deze visie tracht het bestuur van de 
ROPA-run onder andere ten uitvoer te 
brengen door de aanschaf van onder-
steunende materialen en diensten voor 
de palliatieve zorg. Te denken valt hierbij 
o.a. hoofdhuidkoelers etc. Daarnaast 
worden er gelden vrij gemaakt ter be-
vordering van het innerlijk welzijn van de 
patiënten. Te denken valt hierbij aan het 
ondersteunen en bevorderen van onder 
andere de activiteiten in inloophuizen 

voor kankerpatiënten en de psychoso-
ciale zorg.
Ook in 2015 heeft de ROPA-run onze 
regio weer prima gesteund (zie verder: 
www.roparun.nl/doelen 2015).
Onze vereniging, de “Stichting Running-
team Laarbeek” wil graag een steentje 
bijdragen door deel te nemen aan deze 
estafetteloop.
En om gelden bij elkaar te brengen orga-
niseren we allerlei activiteiten waaronder 
de spinningmarathon. De marathon be-
gint op vrijdag 18 maart om 19.00 uur en 
duurt tot ± 21.30 uur. De avond is opge-
bouwd uit drie blokken van ongeveer 45 
minuten en per blok kun je inschrijven. 
Je mag natuurlijk ook alle blokken doen. 
Mee doen kost €5,- per blok per fiets.
Iedereen kan zich opgeven bij het lifestyle 
center.
U bent van harte uitgenodigd.
Maar ook als u niet kunt fietsen of niet in 
de gelegenheid bent om hieraan deel te 
nemen kunt u ons steunen. 
 
Iedere bijdrage is welkom!

Je kunt je bijdrage storten door te gaan 
naar: http://www.roparun.nl/doneren , dan 
team 56 invullen en dan kun je kiezen of 
het hele team of op naam van een deel-
nemer. 

Maar natuurlijk kunt u ook een donatie 
storten op rekeningnummer NL03 RABO 
0154 1799 49 t.n.v. Stichting Running 
Team Laarbeek te Lieshout.
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1 februari Serenades
Harmonie “De Goede Hoop” en het ge-
mengd koor “De Klokkengieters van 
1660” hebben zaterdag een serenade 
verzorgd. Harmonie “De Goede Hoop” 
bracht een muzikale hulde aan de heer 
M. de Jong, die na 42 jaar trouwe dienst, 
de harmonie heeft verlaten. De “Klokken-
gieters van 1660” waren ’s avonds pre-
sent bij de heer Jos Houët om hem een 
aubade te brengen bij zijn zilveren huwe-
lijksjubileum.

1 februari Pony- en ruiterclub
Vandaag, dinsdag 1 februari, houdt pony 
vereniging “Onze Lieve Vrouw” ’s avonds 
in café van den Elzen de jaarvergadering. 
Voornaamste agendapunt is de verkie-
zing van een nieuwe voorzitter, aange-
zien de heer H. van Dijk zich niet herkies-
baar stelt. Kandidaat voor deze functie is 
de heer H. Keunen. Een ander belangrijk 
agendapunt is de bespreking van een 
groot ruiter concours, dat de vereniging in 
augustus wil organiseren.

1 februari Toneeluitvoering K.P.J.
Voor een nagenoeg uitverkochte pa-
tronaatszaal bracht zondagavond de to-
neelgroep van de Aarle-Rixtelse K.P.J. 
het toneelstuk “Over twaalf dagen tegen 
middernacht” van Gerard Nielen. Ook 
ditmaal werd het optreden van de Katho-
lieke Plattelands Jongeren een succes. 
Het goed uitgevoerde stuk werd door de 
talrijke aanwezigen met veel aandacht en 
plezier gevolgd. De regie was bij mevrouw 
Trees van Zutphen in goede handen.

2 februari Jaarvergadering N.K.V. 
matig bezocht
Ondanks een vriendelijk en dringend ver-
zoek van het bestuur aan de 381 leden 
( met echtgenoten en verloofden) om in 
grote getale naar deze jaarvergadering 

te komen, was deze vergadering van 
het N.K.V. afdeling Aarle-Rixtel maar 
schaars bezocht. Slechts 35 leden waren 
aanwezig. En als klap op de vuurpijl viel 
ook nog een spreekbeurt door districts-
bestuurder M. v.d. Pol in het water. Deze 
was, zo werd door het bestuur veronder-
steld, zonder bericht van verhindering te 
zenden, niet komen opdagen. Dat werd 
hem hoogst kwalijk genomen. Achteraf 
bleek de spreker toch in de zaal te zijn ge-
weest ( tijdens het optreden van een goo-
chelaar) , maar hij was weer verdwenen, 
toen niemand van het bestuur hem had 
opgemerkt. Kapelaan Peters, de nieuwe 
geestelijke adviseur, trad als remplaçant 
van de districtsbestuurder op en hield een 
spreekbeurt over “Vakkennis in het alge-
meen”. In de hoop dat er toch nog wat 
leden zouden binnenkomen, begon de 
vergadering met een half uur vertraging. 
Voorzitter M. van de Graef zei, in zijn be-
groetingswoord, dat het voorbije jaar voor 
het N.K.V. geen gemakkelijk jaar was ge-
weest. Wel sprak hij er zijn vreugde over 
uit dat, dankzij bekwame propagandisten, 
het ledental van 328 tot 381 was ge-
stegen. Secretaris M. van de Ven deelde 
naderhand in zijn jaarverslag mee, dat de 
vrouwenafdeling van het N.K.V. echter 
niet zo best loopt. Er zijn bij deze afde-
ling maar 20 vrouwen aangesloten. Pen-
ningmeester G. van Maurik kon weer iets 
optimistischer zijn. Hij meldde een batig 
saldo van 510 gulden. De heer Gijsbers 
kon meedelen dat aan Herwonnen Le-
venskracht een bedrag was afgedragen 
van 1500 gulden. Tijdens de bestuursver-
gadering werd de aftredende en niet her-
kiesbare heer H. Keunen vervangen door 
P. van Doren. Besloten werd tenslotte in 
samenwerking met NCB en Middenstand 
een beroepskeuzeavond te houden. Na 
de pauze volgde de ontspanning in de 
vorm van een optreden van het gooche-
lende echtpaar Albino en Tiny uit Heerlen, 
dat ook leed onder de bescheiden op-
komst.
HELMONDS DAGBLAD februari 1966
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