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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 - 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: 14-3  /  4-4  /  18-4  / 2-5  /  23-5  /  6-6  / 20-6
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POLITIEBUREAU Beek en Donk, openingstijden ma  t/m vr 09.30-12.30 u, 
 wo 18:00-19:30u tel. 0900 - 8844.
BRANDWEER 112 Niet spoedeisend in kantoortijd: 0492469890. Overige : 0402332155. 
GEMEENTEHUIS Beek en Donk, Koppelstr. 37 tel. 469700 
 Open: Ma t/m Vr 9.00 tot 12.30 uur  Wo van 14.00 t/m 17.00 uur. (burgerzaken)
  Wo 18.00 19.30 uur (burgerzaken en Bouwen en Wonen) 
DORPSPLATFORM Aarle-Rixtel Secretariaat Hagelkruisweg 13 5735 BH Aarle-Rixtel 
 Tel. 06-54778000. E-mail: info@dorpsplatform.nl Website: www.dorpsplatform.nl
M.F. DE DREEF De Duivenakker 76, tel. 382149
STORINGSNUMMERS Storingsnr. gas en stroom 0800-9009 
 Waterleiding: 073-6838900. UPC 0900-1580
WOCOM: Otterweg 27, Beek en Donk, tel. 0493-497666.  
 Open: di van 9.00 - 11.00 u.  do 15.00-17.00 uur 
SCHULDDIENSTVERLENING LAARBEEK voor hulp bij schulden: aanmelden bij de   
 L.E.V.groep leven en verbinden, 0492-465525  
BLOEDAFNAME ELKERLIEK ZIEKENHUIS maandag en woensdag van 08.15 – 08.45 in 
 Zonnetij (appartement 21) aan de Heindertweg.
VERLOSKUNDIGENPRAKTIJK NATAL Gemert-Bakel en Aarle-Rixtel.
Medisch Centrum de Kapel,   Bosscheweg 20 te Aarle Rixtel Afspr. ma 
t/m vr van 9:00 u tot 12:00 u 0492-367703 Dienstdoende verloskundige: 0492-367703
FYSIO&ZO  AARLE-RIXTEL Kouwenberg 13, www.fysioenzoaarlerixtel.nl tel. 381288   
 Fysiotherapie-Manueeltherapie-Bekkenfysiotherapie-Sportfysiotherapie-Medical Taping 
 Flow Laarbeek pychosociale hulpverlening 06-44051822    
 Dragon TCM acupunctuur/tuina-massage 06-40927813     
 Klassieke Homeopathie Kathrin Sprenger 06-13518709
PARAMEDISCH CENTRUM:Fysiotherapie-training Kemps-Rijf Tel:382120. 
 Podotherapie Tel: 465647. Ergotherapie Van der Muuren Tel: 06-19718264. 
 Logopediepraktijk Aarle-Rixtel Tel: 381524. 
 Voeding dieetadvies en leefstijlcoaching Karin Burg Tel: 06-20357560
 Molenstraat 9a/b Aarle-Rixtel   www.paramedischcentrumlaarbeek.nl
DE ZORGBOOG KRUISWERK:   en Gezondheidsservice. Info kantooruren 0900-8998636   
 Thuiszorgwinkel Helmond verpl.huis Keyserinnedael, Kanaaldijk NO 18, 
 tel 0492-348782   ma t/m vr 9.00-17.00u za 10.00-14.00
VIERBINDEN: Otterweg 27, Beek en Donk, tel. 328800 ma. t/m vr. 09.00-12.00 uur.
OUDERENADVISEUR Voor vragen over zorg, wonen en welzijn ouderen tel. 06 - 51207270
WIJKTEAM ZORG & WELZIJN: Heindertweg 87 , tel.0492-469700. Bereikbaar tel. ma,di,
 wo,do van 9.00 tot 12.00 uur. Inloopspreekuur di, do van 9.00 tot 12.00 uur
LEVgroep Leven en Verbinden:
 Penningstr 57, Helmond.tel. 0492-598989. Open ma t/m vr 9.00 tot 17.30 u 
 mail: info@levgroep.nl  www.levgroep.nl  www.facebook.com/LEVgroep
 In de weekeinden bereikbaar tel: 040-2530350
SAVANT ZORG voor passende zorg thuis of in één van onze woonzorgcentra, 
 tel. 0492 - 572000 website www.savant-zorg.nl.
GGZ OOST BRABANT Regio Helmond. ‘t Warant Wesselmanlaan 25a tel. 0492 - 848000
KINDERTELEFOON Zuidoost-Brabant: 0800-0432 (gratis) van 14:00 tot 20:00 uur
SOS Telefonische Hulpdienst  Noord-Brabant: 0900-0767 dag en nacht bereikbaar.
POSTAGENTSCHAP MCD supermarkt Kerkstraat
RADIO KONTAKT: Otterweg 25 in Beek en Donk, tel 0492 463624. 106.8 Mhz Kabel 94.4
BIBLIOTHEEK: Di 14.30-20.00u, Wo en Vr 14.30-17.30 u. Bosscheweg 14a, tel. 382121.
HEEMKAMER ´BARTHOLD VAN HEESSEL: Kouwenberg 37, tel. 383553
 www.heemkameraarlerixtel.nl
DIERENOPVANGCENTRUM De Doornakker Meldkamer dierenhulp Tel. : 0900 1120000
VRIJWILLIGE HULPDIENST AARLE-RIXTEL  Tel 0492-464289.  Spreekuur: ma-wo-vr 
 9.00 tot 10.30 u. Otterweg 27, 5741 BC in Beek en Donk
Zorgcoöperatie Tot uw Dienst De Klumper 2 LieshoutTel: 06 30640121

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

Zondag 6 maart – 4e Zondag van de Vasten (“Laetare”)
Voorganger Pastor Hasselman 
09.30 uur Kerk – Eucharistieviering – Cantorij
  Riek Kuijken – Thomassen   (verj.)
 Overleden begunstigers van het O.L.Vrouwe Gilde
 Overleden ouders Steenbekkers en Jan
 Hanneke van Berlo
 Overleden ouders van den Bogaard – van der Pol
 Marinus en Toos van Stiphout en kleinzoon Mart
 Henk Vos     (buurt)
 Overleden ouders van Rixtel – Aardening en kleindochter Kelly van Rixtel
 Sonja Aardening
 Marij van Rixtel en zoon Wilbert
 Overledenen van de familie van Doren – van de Broek
 Tot welzijn van de parochie
 Voor een ernstig zieke man.
Dinsdag 8 maart
19.30 uur Kerk – MOV – Bijeenkomst voor heel Laarbeek over de thema’s: 
 Barmhartigheid, Vluchtelingen en het Vastenproject Ghana   
Woensdag 9 maart 
19.00 uur Kapel - Rozenkransgebed

Week van zondag 13 maart t/m vrijdag 18 maart
  
Zondag 13 maart  - 5e Zondag van de Vasten 
Voorganger Diaken Hans Beks
09.30 uur Kerk – Eucharistieviering – Kerkkoor O.L.V. Presentatie
 Overleden ouders de Korte – Verhaar
 Overleden ouders van der Most – de Groot
 Dorien Tersmette
 Tot welzijn van de parochie
11.00 uur Kapel – Doopviering
 Finn van de Weijer uit Aarle-Rixtel
Woensdag 16 maart 
19.00 uur Kapel - Rozenkransgebed

Zaterdag 19, maandag 21 en dinsdag 22 maart 
 Collecte dagen van de Vastenaktie 

Week van zondag 6 maart t/m vrijdag 11 maart
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Parochie O.L. Vrouw Presentatie

Paasvieringen 2016 in Aarle-Rixtel

Zondag  20 maart  - Palmzondag 
09.30 uur Kerk - Gezinsviering - samenzang
Donderdag 24 maart – WITTE DONDERDAG
  Geen viering in onze Kerk
18.00 uur-21.30 uur Kapel – Passiedrieluik door het Helmonds Kamerkoor
Vrijdag 25 maart – GOEDE VRIJDAG
15.00 uur Kerk – Kruisweg  
18.00 uur-21.30 uur Kapel – Passiedrieluik door het Helmonds Kamerkoor
Zaterdag 26 maart - PAASZATERDAG
20.30 uur Kerk – Paaswake m.m.v. het Kerkkoor O.L.V. Presentatie
18.00 uur-21.30 uur Kapel- Passiedrieluik door het Helmonds Kamerkoor
Zondag 27 maart – PASEN
09.30 uur Kerk – Eucharistieviering m.m.v. de Klokkengieters
Maandag 28 maart – Tweede Paasdag
  Geen viering in onze Kerk

Overleden
Jan Peijnenburg, 88 jaar.
Twan van Oort, 52 jaar.

Spreekuren Pastorie
Op dinsdag-, donderdag- en vrijdagochtend van 9 tot 12 uur is er een medewerkster 
aanwezig op de pastorie in Aarle-Rixtel, tel 381215.  U kunt dan terecht met vragen 
over 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 0492-461216.

Doopvieringen
De volgende doopdatum in de Mariakapel van Aarle-Rixtel zal zijn op 10 april a.s.
De gezamenlijke doopvoorbereiding voor deze viering is op maandag 7 maart a.s. 
om 20.00 uur in de pastorie van Aarle-Rixtel, Heindertweg 1. Beide ouders worden 
verwacht hierbij aanwezig 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 

Gedachteniskruisjes en druppels
Vanaf 1 januari 2016 wordt er tijdens de afscheidsviering van een overledene, door de 
nabestaanden een herdenkingskruisje opgehangen, achter in onze kerk.
Dit gedachteniskruisje is al vele jaren binnen enkele kerken van de nieuwe parochie
een zeer gewaardeerd pastoraal en liturgisch  gebeuren.
Voor wat betreft overlijden loopt het jaar van Allerzielen tot Allerzielen en hebben we 
voor de overledenen in de maanden november en december van 2015 ook gedach-
teniskruisjes gemaakt.
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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:
Deze kruisjes zijn door nabestaanden op zondag 14 februari opgehangen. Het bord 
voor de kruisjes hangt links achter in de kerk. Rechts achter in de kerk hangt nog een 
bord, naast de oude doopkapel, daar hangen we druppels op met de namen van de 
kinderen, die gedoopt zijn in onze kapel. Ook willen we daar hartjes ophangen met de 
namen van de pasgehuwden.

Vastenaktie
Op zaterdag 19, maandag 21 of dinsdag 22 maart kunnen de collectanten bij u aan 
de deur komen om de vastenzakjes voor het project van de MOV voor GHANA op te 
halen. De mensen in Ghana rekenen weer op ons, u doet toch ook mee?? 

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 zon-
dagen in het Nederlands en op maandagen, woensdagen en vrijdagen in het Duits. 
Allen hartelijk welkom!
Voor wijzigingen raadpleeg de website:
www.missieklooster.nl
 
Parochiële projecten in de veertigdagentijd.
Dit jaar hebben we twee projecten.
Een in Noord-Ghana en een in ons eigen Laarbeek.

Allereerst willen we als parochie, geld inzamelen voor het realiseren van een toiletge-
bouw  van één van de armste dorpen in Noord-Ghana, om daarmee de leefomstan-
digheden en de hygiëne voor de dorpbewoners op een beter peil te brengen. Vooral 
het feit dat de mensen nu geen toiletvoorziening hebben, geeft, dat er regelmatig 
besmettelijke ziekten vrij spel hebben. Gezondheidszorg begint met goede sanitaire 
voorzieningen.
Het dorp heeft, omdat zij op eigen kracht niet voldoende middelen bij elkaar kunnen 
krijgen, de Stichting MOV Aarle-Rixtel gevraagd dit project te ondersteunen.
Wij als Eustachiusparochie hebben dit project ook omarmt en willen, samen met de 
dorpbewoners, ervoor zorgen dat dit gerealiseerd kan worden.
Wij willen, samen met de bewoners van Laarbeek, zorgen voor de financiële mid-
delen.
De inwoners van het dorp zullen zelf de handen uit de mouwen steken, en alles wat 
ze kunnen doen, zoals graven, stenen maken, schilderen, ook zelf doen.
Hierdoor blijven de kosten beperkt en moet dit project ook op korte termijn gereali-
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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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seerd kunnen worden.
Dit project wordt begeleid door mensen die rechtstreeks en regelmatig contacten 
hebben met de Stichting MOV Aarle-Rixtel. Deze zal er zorg voor dragen dat de op-
brengst in zijn geheel ten goede komt aan dit doel en zal ons ook op de hoogte 
houden van de realisatie van het toiletgebouw.
Uw bijdrage graag overmaken op bankrekening NL 26 RABO 0166 1603 93 t.n.v. 
Stichting MOV Aarle-Rixtel of in een enveloppe bezorgen bij een van onze admini-
straties.

Voor het tweede project willen we opnieuw houdbare levensmiddelen inzamelen om 
daarmee, voor minderbedeelden in onze parochie, pakketten samen te stellen om 
hen daarmee ook een steuntje in de rug te kunnen geven met Pasen.
We doen dit ook nu weer samen met de Stichting Vierbinden. Van hen hebben we ook 
het verzoek gekregen om 65 pakketten samen te stellen.
Vierbinden zal dan zorgen voor een juiste verdeling. Zij weten waar deze hulp echt 
nodig is, zodat ook hierbij gezorgd wordt dat de hulp op de juiste plaats terecht komt.
Om uw producten in te zamelen hebben we manden achter in de kerk geplaatst.
In de Goede Week zullen we zorgen dat de pakketten bij de mensen gebracht worden.

Hartelijk dank mede namens Stichting MOV Aarle-Rixtel
Stichting Vierbinden
De Eustachiusparochie
Het pastorale team

Medeparochianen,

Paasgaven Witte Donderdag, 

Graag zouden wij ook dit jaar op Witte 
Donderdag 24 maart a.s. weer onze 
zieke en eenzame mensen een fruit-
schaal willen bezorgen.
Tussen 10.00 en 13.00 uur is er gelegen-
heid voor het brengen van fruit, blikjes, 
eieren, koekjes enzovoort in de kerk 
O.L.V. Presentatie Aarle - Rixtel.
Van deze gaven worden fruitschalen ge-
maakt door een groep vrijwilligers, be-
stemd voor de zieke en eenzame in onze 
eigen parochie, wij verzoeken u vrien-
delijk namen door te geven van mensen 
die hiervoor in aanmerking komen. Om u 
daaraan te herinneren, zullen de klokken 
op Witte Donderdag tussen 10.00 en 
12.00 uur worden geluid.

Hartelijk dank voor uw medewerking.

Annie Jacobs,        Jeanne Gijsbers,
Dorpsstraat 30c     Lijsterstraat 28   
Telefoon 382233    Telefoon 382412

Kienen

Kienen elke 2e donderdagmiddag
van de maand van 14.00-16.00 uur.

Kaartverkoop vanaf 13.30 uur
Zaal 87 Zonnetij !

Donderdag 10 maart
En ding mee naar leuke prijsjes

Tot dan
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Het duurt nog even voordat het voor-
jaar is, maar bij Volkstuinvereniging “De 
Koppel” in Aarle-Rixtel zijn op dit moment 
enkele percelen vrij. De grootte varieert 
van 100 tot 200m2. 
Heeft u zin om dit jaar nog te genieten van 
de door u  geteelde eigen boontjes, Lollo 
rossa, ijssla, aardbeien, spinazie, keel-
tjes, snijselder  etcetera?  Of te genieten 
van de door u zelf gekweekte bloemen?  
Heeft U interesse, neemt u dan contact op 
met de heer Rob Manders. Hij is bereik-
baar via telefoonnummer 06-40269330.
Wacht niet te lang want vol = vol!

Volkstuinvereniging
“De Koppel”

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

Wij willen iedereen danken voor de belangstelling en het 
medeleven dat wij mochten ontvangen bij het overlijden 
van ons mam, schoonmoeder en oma

   Netty van Brug – Senders

Kinderen en kleinkinderen

Welkom op   
8 maart 2016 om 19.30 uur 
in de kerk van Aarle-Rixtel. 

Wij willen u op deze avond laten zien wat 
er allemaal gebeurd is met gelden die be-
schikbaar gesteld zijn in het kader van de 
vastenactie van de afgelopen jaren. Te-
vens willen wij stil staan bij het jaar van 
Barmhartigheid dat onze paus Franciscus 
heeft uitgeroepen.
Als centraal thema daarbij zal het hon-
gerdoek van Togo staan met daarop zo 
treffend weergegeven de werken van 
barmhartigheid. Op deze avond zullen we 
daarover met elkaar in gesprek gaan en 
wat wij heel concreet kunnen doen aan 
barmhartigheid in onze parochie.
Daarom zijn naast de inwoners uit Aar-
le-Rixtel alle mensen uit Laarbeek bij-
zonder uitgenodigd. De avond zal uiterlijk 
om 22.00 worden afgesloten.
Natuurlijk schenken wij u graag een kop 
koffie of thee.

Stichting MOV Aarle-Rixtel.
Voor informatie kunt U bellen naar secre-
tariaat 0492-383091. 
Elly Wijnen. 

Bezinningsweekeinde: 

“Op weg naar Pasen”
Plaats:      
Missieklooster Heilig Bloed
Kloosterdreef 7, 5735 SJ Aarle_Rixtel
Datum:vrijdag 4 maart 2016,begin: 18.00 
uur (avondeten) tot: zondag 6 maart 
2016, einde: 15.30 uur. 
Aanmelding bij:       
Zr. Sarto.  Tel.  0492-461324
of e-mail: zrsartostuermer@yahoo.com
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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 het 
Maatjesproject Laarbeek op zoek naar 
een maatje voor een 13-jarige jongen 
met een geestelijke beperking. Hij zoekt 
iemand bij wie hij zijn verhaal kwijt kan 
en leuke dingen kan doen. Hij houdt van 
fietsen, speeltuin bezoeken, vissen of 
een dagje weg.
Ook voor het dierenpark bij De Regt zijn 
wij op zoek naar  vrijwilligers. De werk-
zaamheden zijn onder andere de dieren 
eten en drinken geven, de hokken en de 
dierenweide schoonhouden. Ook al kun 
je maar één ochtend in de week. (van 
8.30 tot 12.00 uur).
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.

Foto’s Carnaval 
2015-2016

Carnaval 2015/2016 ligt 
al weer achter ons. Een 

prachtig feest waar iedereen zo zijn eigen 
herinnering aan heeft maar ongetwijfeld 
niet altijd het juist beeld daar bij heeft. Dat 
juiste beeld is vastgelegd door onze hof-
fotograaf Theo Schepers, die weer zeer 
veel prachtige foto’s heeft gemaakt. U 
kunt in het bezit komen van een DVD me-
talle foto’s van carnaval 2015/2016.                                       
Daarvoor stuurt u simpelweg een mail 
naar secretariaat@ganzegat.nl om aan te 
geven dat u in het bezit wilt komen van 
deze unieke DVD. Voor slechts €11,00 
kunt u dan in het bezit komen van alle fo-
to’s van carnaval 2015/2016.
Stichting organisatie carnaval Ganzegat.

Scouting Aarle-Rixtel brengt de 
lente bij u thuis!

Scouting Aarle-Rixtel brengt ook dit jaar 
de lente weer bij u thuis, dit doen we 
met de verkoop van potgrond en fleu-
rige bloemen. Deze lenteactie is een 
samenwerking tussen de verschillende 
speltakken van Scouting Aarle-Rixtel. De 
opbrengsten van deze actie komen ten 
goede aan activiteiten op het zomerkamp. 
De zomerkampen van de Mini-Scouts en 
de Welpen vinden plaats in eigen land. 
De Scouts gaan dit jaar op kamp naar 
het buitenland, iets wat ze normaal ge-
sproken maar één keer in de vier jaar 
doen. Daarnaast gaan ook de Explorers 
dit jaar naar het buitenland op kamp.
Het assortiment van de lenteactie bestaat 
dit jaar uit potgrond en prachtige violen. 
Een grote zak potgrond kost €3,00 per 
zak. De violen worden per tray van zes 
verkocht, voor €3,00 per tray.
Wij komen bij u langs op zaterdag 12 
maart. ‘s Ochtends beginnen we vanaf 
10:00 uur in de wijken ten zuiden van de 
Dorpsstraat, dat is de kant van de kiosk, 
de slager en café Stout. In de middag 
gaan we verder in de wijken ten noorden 
van de Dorpsstraat, dat is de kant van de 
fietsenmaker, Jantje en de bakker. Tussen 
10:00 uur en 15:00 uur is het ook moge-
lijk om potgrond of bloemen te kopen bij 
onze blokhut. De blokhut is gelegen aan 
de Duivenakker 74 in Aarle-Rixtel, vlak 
achter de Dreef.
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PAROCHIELE PROJECTEN IN 
DE VEERTIGDAGENTIJD 

 
Dit jaar hebben we twee projecten. 
Een in Noord Ghana en een in ons eigen 
Laarbeek. 
 
Allereerst willen we als parochie, geld in-
zamelen voor het realiseren van een toi-
letgebouw in een van de armste dorpen 
in Ghana, om daarmee de leefomstandig-
heden en de hygiëne voor de dorpsbewo-
ners op een beter peil te brengen. Vooral 
het feit dat de mensen nu geen toiletvoor-
ziening hebben, geeft dat er regelmatig 
besmettelijke ziekten vrij spel hebben. 
Gezondheidszorg begint met goede sani-
taire voorzieningen. 
Het dorp heeft, omdat zij op eigen kracht 
niet voldoende middelen bij elkaar 
kunnen krijgen, hulp gevraagd Zij hebben 
de Stichting MOV Aarle-Rixtel gevraagd 
dit project te ondersteunen. Wij als Eusta-
chius parochie hebben dit project ook om-
armt en willen, samen met de dorpsbewo-
ners, ervoor zorgen dat dit gerealiseerd 
kan worden. 
Wij willen, samen met de bewoners van 
Laarbeek, zorgen voor de financiële mid-
delen. De inwoners van het dorp zullen 
zelf de handen uit de mouwen steken 
en alles wat ze zelf kunnen doen, zoals 
graven, stenen maken, schilderen, ook 
zelf doen. Hierdoor blijven de kosten be-
perkt en moet dit project ook op korte ter-
mijn gerealiseerd kunnen worden zijn. 
Dit project wordt begeleid door mensen 
die rechtstreeks en regelmatig contacten 
hebben met de Stichting MOV Aar-
le-Rixtel. Deze zal er zorg voor dragen 
dat de opbrengst in zijn geheel ten goede 

komt aan dit doel, en zal ons ook op de 
hoogte houden van de realisatie van het 
toiletgebouw. 
Uw bijdrage graag overmaken op bank-
rekening NL26 RABO 0166 1603 93 
t.n.v. Stichting MOV Aarle Rixtel of in een        
enveloppe bezorgen bij een van onze ad-
ministraties. 
Voor het tweede project willen we opnieuw 
houdbare levensmiddelen inzamelen om 
daarmee voor minderbedeelden in onze 
parochie pakketten samen te stellen om 
hen daarmee ook een steuntje in de rug 
te kunnen geven met Pasen. 
We doen dit ook nu weer samen met de 
Stichting Vierbinden. Van hen hebben we 
ook het verzoek gekregen om 65 pak-
ketten samen te stellen. 
Vierbinden zal dan zorgen voor een juiste 
verdeling. Zij weten waar deze hulp echt 
nodig is zodat ook hierbij gezorgd wordt 
dat de hulp op de juiste plaats terecht 
komt. 
Om uw producten in te zamelen hebben 
we weer manden achter in de kerk ge-
plaatst. 
In de Goede Week zullen we zorgen dat 
de pakketten bij de mensen gebracht 
worden. 

Hartelijk dank mede namens 
Stichting MOV Aarle-Rixtel 

Stichting Vierbinden 
De Eustachius parochie 

 
Het pastorale team

VIERBINDEN 
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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

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!
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STABAT MATER 
Door Gemengd Koor de 

Klokkengieters en kamerkoor 
Sine Nomine aarle-Rixtel

Op zondagmiddag  6 maart  a.s. zal 
Gemengd Koor De Klokkengieters Aar-
le-Rixtel samen met Kamerkoor Sine 
Nomine een passieconcert geven in de 
kapel van het Missieklooster Heilig  Bloed 
in Aarle-Rixtel. Samen met Sine Nomine 
zal uitgevoerd worden het Stabat Mater 
van Josef Gabriel Rheinberger. Daar-
naast zullen de beide koren diverse pas-
siewerken ten gehore brengen. Kamer-
koor Sine Nomine bestaat dit jaar 25 jaar. 
Een jubileum dus.
Medewerking aan genoemd concert zal  
worden verleend door Margot Pagels, 
sopraan en Arjan Mooij, organist. Het 
concert zal ongeveer 1 uur duren. Aan-
vang van het concert is 15.00 uur. De en-
tree is gratis, maar een vrijwillige bijdrage 
is hartelijk welkom.
Het geheel staat onder leiding van Rob 
Rassaerts.
Dit passieconcert wordt  onder auspiciën 
van de Lambertus Concerten Helmond 
nogmaals uitgevoerd op Goede Vrijdag 
25 maart in de kapel van het Elkerliek 
Ziekenhuis in Helmond. Tijdstip van aan-
vang is 20.00 uur en ook hier is de entree 
gratis. 
Tevens nodigen wij u uit voor de hoogmis 
van Pasen op 27 maart a.s. in de paro-
chiekerk, Dorpsstraat Aarle-Rixtel die ook 
door Gemengd Koor De Klokkengieters 
zal worden verzorgd. Aanvang van deze 
viering is 09.30 uur.
Wij stellen het op prijs u op deze dagen te 

GEVONDEN in de Bosscheweg:
Huissleutel merk Winkhaus met hondje 
aan de de hanger.
Voor info : tel. 382881

Klokje                                               

Reanimeren kun je 
leren

De EHBO-vereniging Aarle-Rixtel geeft in 
maart een cursus Reanimatie-AED. Deze 
cursus beslaat twee avonden waarop 
u leert wat u moet doen bij een circu-
latiestoornis (hartstilstand).  Dagelijks 
sterven mensen aan een hartstilstand, 
thuis, op het werk of op straat. Bij een cir-
culatiestoornis is er acuut levensgevaar 
en dan is het van levensbelang om zo snel 
mogelijk te handelen. De eerste minuten 
zijn daarbij  cruciaal. Op de cursus leert u 
hoe u een hartstilstand herkent en welke 
stappen vervolgens moeten worden door-
lopen. U leert het slachtoffer te beademen 
en borstcompressies te geven. De re-
animatievaardigheden worden geleerd 
op een oefenpop. Daarnaast leert u het 
gebruik van een AED (een Automatische 
Externe Defibrillator). Met behulp van een 
AED kan het hart van het slachtoffer een 
kleine elektrische schok gegeven worden 
wat het slachtoffer een grotere kans op 
overleven geeft.  Deze AED’s zijn op veel 
buitenlocaties in Laarbeek te vinden. 
De lesavonden zijn op dinsdag 15 en 
22 maart van 20.00 tot 22.30 uur in De 
Dreef. De  cursus kost €20,-. Aanmelden 
kan tot 8 maart via 
ehbo-aarle-rixtel@onsbrabantnet.nl.

mogen begroeten.
Bestuur, dirigent en leden van Gemengd 
Koor De Klokkengieters Aarle-Rixtel.
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Spaarvarkenactie ASV’33

Maandag 22 februari gaat een spaaractie 
van start waarvan de opbrengst volledig 
ten goede komt aan onze jeugdafdeling. 
De actie loopt tot 31 maart. De spaaractie 
is ontstaan uit een unieke samenwerking 
tussen MCD, Van Brug Brood- en Banket-
bakkerij, Van den Heuvel Groente & Fruit, 
Slagerij Hegeman & Snoeperij Jantje. 
Dit is de eerste keer dat al deze winke-
liers de handen ineenslaan. Deze winke-
liers zijn op de een of andere manier al 
verbonden als sponsor aan ASV’33 maar 
leveren op deze manier een extra bij-
drage aan onze jeugdafdeling.
Spaarvarkenactie
Elke klant ontvangt bij een besteding van 
5 euro een spaarmuntje ter waarde van 
5 eurocent. Dit spaarmuntje kun je direct 
doneren in de spaarvarkens bij de deel-
nemende winkels of bij het spaarvarken 
bij ASV’33.
De spaarvarkens zijn speciaal voor deze 
gelegenheid gemaakt door Mark van Roij 
van Van Roij interieurs en in een unieke 
kleur geschilderd door Wim van Dijk van 
schilderwerken Van Dijk. Iedere winkel 
heeft zijn eigen spaarmunten en zijn 
eigen kleur spaarvarken. 

Er zullen ook ‘verassings-
muntjes’ in omloop zijn 
waarvoor een klant elke 
dag een ter plekke een 
leuke attentie ontvangt van 
de desbetreffende winke-
lier.
Kleurplaten
Er zijn kleurplaten verkrijg-
baar bij iedere deelne-
mende winkel. Elke ingele-
verde kleurplaat is 1 muntje 
waard, en voor de mooiste 
kleurplaat ligt iedere week 
een attentie klaar! De jeugd 

kan zo dus op een leuke manier bijdragen 
aan deze actie. 
Het bestuur van ASV’33 is deze sponsors 
dankbaar voor de steun aan onze vereni-
ging en zeer verheugd met dit geweldige 
initiatief! 
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Heeft u na het bezoeken van de informatieavonden interesse in 
een van onze scholen. Maak dan, liefst vóór 1 mei, een afspraak 
met de directeur van de school voor een kennismakingsgesprek. 

 
 
 

Informatieavond : dinsdag 8 maart 20.00 - 21.30 uur 
Inloopochtend : woensdag 9 maart 10.45 - 12.15 uur 

 

Eenbes basisschool Brukelum 
Broekelingstraat 2, 5735 HC Aarle - Rixtel 

www.brukelum.nl 

 
 
 
 

Informatieavond : maandag 7 maart 20.00 - 21.00 uur 
Inloopochtend : woensdag 9 maart  09.00 - 10.30 uur 

 

Eenbes basisschool De Heindert 
Schoolstraat 1, 5735 CG Aarle - Rixtel 

www.heindert.nl 

   

Informatieavond : maandag 14 maart 20.00 - 21.30 uur 

Kijkochtend : woensdag 16 maart 11.00 - 12.15 uur 
 

Openbare basisschool De Driehoek 
Schoolstraat 1b, 5735 CG Aarle - Rixtel 

www.3hoek.nl  
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Stichting ViERBINDEN zoekt 
Taalmaatjes

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 het Maatjesproject zijn wij op zoek 
naar Taalmaatjes. Vindt u het leuk om 
andere mensen de Nederlandse taal te 
leren? Als Taalmaatje wordt je 1 op 1 ge-

Wandeling seniorenvereniging 
Aarle-Rixtel

Donderdag 3 maart organiseert de  se-
niorenvereniging een wandeling over de 
Grotelse heide. Dit prachtige natuurge-
bied is eigendom van Staatsbosbeheer 
en heeft de laatste jaren een flinke op-
kikker gehad, zoals de ecologische inrich-
ting van de Snelle loop en het verschralen 
van grote stukken voormalige landbouw-
grond. Hierdoor is er veel afwisseling ont-
staan in de dieren- en plantenwereld en 
er is hier het hele jaar door goed toeven. 
Er werd hier door de seniorenvereniging 
al eerder gewandeld echter nu leidt het 
pad door andere gedeelten van dit gebied 
.De wandeling start vanaf herberg Grotels 
Hof en wel om half tien.

Jeugd dorps-
feesten verdubbelt bijna het 

aantal ploegen

De jeugd heeft de toekomst is een veel ge-
hoorde uitspraak van de jeugd commissie 
dorpsfeesten Aarle-Rixtel. Daarom heeft 
de jeugd commissie er dit jaar ook voor 
gekozen om geen half werk te leveren. 
Eind vorig jaar hebben zij een brainstorm 
avond gehouden over de toekomst van de 
jeugd dorpsfeesten. Dit alles niet zonder 
resultaat. Er is deze avond over van 
alles gesproken, wat zouden we anders 
kunnen doen om de jeugd dorpsfeesten 
nog aantrekkelijker te maken, hoe trekken 
we nieuwe ploegen en noem zo maar op. 
Nu, nog ruim voor de dorpsfeesten gaan 
beginnen, zijn er al 3 nieuwe ploegen die 
mee gaan doen! Nieuwe ploegen die zich 
nog aan willen melden kunnen dit de ko-
mende 3 weken nog doen. Woensdag 23 
maart is de eerste ploegleidersvergade-
ring voor de jeugd pas. Dit jaar is er voor 
de jeugd gekozen voor het thema: feest! 

koppeld aan een hulpvrager die graag 
de Nederlandse taal onder de knie krijgt, 
maar hier hulp bij nodig heeft. 

Voor een 20-jarige vrouw uit Aarle-Rixtel 
zijn wij op zoek naar (bij voorkeur) een 
vrouwelijk Taalmaatje. Wil jij haar helpen?

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. 

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.
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St-Sebastiaans viering 
bij  HBV De Eendracht.

De St-Sebastiaans viering  (feest avond) 
vond dit jaar plaats op zaterdag 20 fe-
bruari.   De opkomst was heel goed 21 
leden en nog eens 10 partners waren 
aanwezig.
Er wordt dan niet geschoten op de gebrui-
kelijke blazoenen maar op zelf gemaakte 
“geluks blazoenen” .  Dit jaar kunnen we 
beter spreken van “geluks voorwerpen”  
waarop geschoten moest worden.  Jan v 
Rooy, Geert v Ganzenwinkel, Machiel v 
Roij en Peter Bankers, hadden hun best 
gedaan om er iets moois van te maken.  
En dat was heel goed gelukt, het was 
een mooi gezicht om de 6 kleurrijke voor-
werpen naast elkaar te zien.  Tijdens de 
wedstrijd konden de dames van de schut-
ters een aantal oud hollandse spelen 
doen.
Na de spellen en de wedstrijd kon ie-
dereen zich te goed doen aan een koud 
en warm buffet.  Het zag er goed uit, er 
werd dan ook gretig opgeschept om alles 
op te eten.
Daarna hebben we nog een loterij ge-
houden, met verschillende levensmid-
delen als prijs. 
 
Uitslag St-Sebastiaans verschieting:
1    Toon v Hoof  252
2    Frank Schepers  247
3    Erwin Wijnhoven  182
4    Sanneke Vogels  152
5    Martijn vd Heijden  152
6    Stijn Geene  137
7    Jan v Rooy  128
8    Martien vd Graef  118
9    Michiel Verbakel  113
10  Paul v Bakel  108
11  Walter Jansen  104
12  Arno Donkers  100

13  Peter Bankers  99
14  Jo Maas  94
15  Geert v Ganzenwinkel  89
16  Henk Verachtert  82
17  Bertus Mensink  52
18  Machiel v Roij  48
19  Jan Coolen  41

Nieuw persoonlijk record voor Martijn vd 
Heijden.  Op 16 februari heeft De Een-
dracht deelgenomen aan het toernooi van 
Recht door Zee, te Helmond.   Martijn vd 
Heijden was erg goed op dreef en schoot 
met een score van 219 punten een nieuw 
persoonlijk record. 
Een week geleden schoot Martijn ook al 
een nieuw record met 204 punten. Nu dus 
maar liefst 15 punten erbij.  Een gewel-
dige prestatie om 219 te schieten ( ge-
middeld 8,8 ) als je nog maar een paar 
maanden aan het schieten bent.
Het 1ste  zestal heeft op 18 februari deel-
genomen aan de 6de regio wedstrijd van 
dit seizoen.   De schutters van De Een-
dracht moeten dan naar de Doel van 
Recht door Zee te Helmond. 
De Eendracht staat in klasse C nog 
steeds op de eerste plaats.  Waarschijn-
lijk zullen we eind april worden geklas-
seerd om deel te nemen aan de RAYON  
kampioenschappen. 
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.

email redactie@gemeenschapsblad.nl
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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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               AAN DE WIELEN

Als de weergoden mee willen werken 
gaan we op zondag 6 maart van start 
met het zomerseizoen 2016. We fietsen 
dan het Rondje Koks met keuze uit de 
afstanden 75 en 50 km. De kortste route 
wordt gereden door de 25-km. groep en 
het vertrek is om 09.00 uur vanaf het 
kerkplein.
Bij de wekelijkse fietstochten op de zon-
dagmorgen door ons mooie Brabantse 
land kan men meerijden in verschillende 
groepen, de snelheden daarvan zijn 25, 
28 en 30+ km. per uur.
Op woensdagmiddag om 13.30 uur 
fietsen de “Futteranen” maar daar mogen 
natuurlijk ook jongeren meerijden.
Na het ingaan van de zomertijd, dit jaar 
in het Paasweekend, gaan we weer van 
start met de wekelijkse fietsavonden op 
dinsdag en donderdag. De dinsdag is de 
recreatieve avond, we rijden dan onge-
veer 30 km. met een snelheid tussen de 
18 en de 20 km. per uur. Dames of heren 
met een e-bike zijn dan ook van harte 
welkom.
Het jaarprogramma biedt verder nog 
voor elk wat wils, met een Eifelweekend, 
Happen en Trappen, het recreanten-
weekend en in het kader van ons 45-jarig 
bestaan een driedaagse fietstocht door 
Nederland waarbij onder andere over de 
Afsluitdijk gereden zal worden.
Ook doen wij mee met de Laarbeekse 
Gezondheidsrace, de activiteiten daar-
voor moeten nog ingevuld worden.
Als u meer wilt weten over onze vereni-
ging dan kunt u dat vinden op onze site. 
U kunt ook bellen of mailen naar ons se-
cretariaat tel. 382265 of j.gijsbers@live.
nl. Het lidmaatschap van onze vereniging 
bedraagt € 12,00 per jaar en wij geven 
nog steeds maandelijks een clubblad uit. 

Winteractiviteiten: Op zondag 21 fe-
bruari sloten wij ons crossseizoen af. De 
overwinning ging naar Ruud Kooijmans. 
De eerste drie in de eindklassementen 
waren in groep een: 1e  Marcel Akker-
mans, 2e Maarten de Louw en 3e Tjerk 
Bijlsma. In groep twee: 1e Jef van Dijk, 2e 
Maik Fuchs en 3e Jan Schalks.
Kaarten: De voorlaatste kaartavond werd 
bij de jokeraars gewonnen door Nellie 
Strijbosch en bij de rikkers door Cor Slits.

Afd. publ.

Het begin is eindelijk gemaakt,
er wordt gewerkt aan de oude pastorie,
zonder dat het ooit is gekraakt.
Plots is er in Aarle volop activiteit
van Klokkengieterij tot ‘t Kouwenberg-
plein,
nu Jantje ook gaat verkassen,
Pollewop overgenomen wordt,
de Vrienden van eigenaar wisselt
en een andere benaming krijgt
We laten ons graag verrassen
mocht er nog iets anders worden bedis-
selt.
Verderop in ons dorp
Is ander markant gebouw ook bijna leeg,
de Bieb en de Heem zijn er uit ver-
dwenen,
wat erin komt is de vraag,
studio’s of appartementjes
voor mensen met veel of weinig centjes
of zijn er andere plannen
om dat pand te bemannen?
 
RD

email redactie@gemeenschapsblad.nl
www.gemeenschapsblad.nl
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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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Het programma van de 
jubilerende Zwarte-Fanfare.     

Op 12 en 13 maart viert blaaskapel de 
Zwarte-Fanfare haar 40 jarig bestaan. 
Op 12 maart komt het beroemde Tsje-
chische orkest: VLADO KUMPAN UND 
SEINE MUSIKANTEN optreden in MFC 
de Dreef. Om 18.00 uur gaat de zaal 
open en kan iedereen alvast plaats 
nemen in de grote zaal. Om 18.30 uur 
begint de Zwarte-Fanfare met het pro-
gramma tot ongeveer 19.30 uur, dan 
maken zij het podium vrij voor de Tsje-
chische gasten. Om ongeveer 20.00 uur 
begint het optreden van Vlado Kumpan 
und Seine Musikanten.   Kaarten kosten 
€ 15.00 in de voorverkoop en €17.50 
aan de avondkassa en zijn te koop via  
www.zwarte-fanfare.nl  of bij Jeanne Pen-
nings, Meierijstraat 26,  Aarle-Rixtel of 
op de avond zelf. Op zondag wordt een 
receptie gehouden voor de jubilerende 
kapel van 11.30 tot 13.30 uur. Tijdens 
deze receptie zal de Zwarte-Fanfare zelf 
optreden en iedereen mag  het podium op 
om de leden van de kapel te  ‘storen’ voor 
felicitaties. Het zal dus een ander op-

treden worden dan men gewend is van de 
blaaskapel maar niet minder gezellig en er 
worden ook veel oudere bekende stukken 
gespeeld.  Om 13.30 uur is het podium 
inmiddels vrij gemaakt voor Die Freunde 
Echo uit Overloon en om 16.00 uur maakt 
Bert Adams met zijn Original Maaskapelle 
zijn opwachting, zij gaan tot ongeveer 
18.00 uur een spetterend einde maken 
aan het jubileumfeest van de Zwarte-Fan-
fare, voor deze middag is de entree gratis.  

Doe mee aan de Opschoondag 
op zaterdag 19 maart 

LAARBEEK De gemeente Laarbeek doet 
ook dit jaar weer mee aan de Landelijke 
Opschoondag. We hopen dat veel inwo-
ners en verenigingen zich op deze dag 
weer actief inzetten voor een schoner mi-
lieu door zwerfvuil in te zamelen. 
U kunt zich telefonisch of per e-mail op-
geven bij de heer Sprengers van de ge-
meente Laarbeek, telefoon 469 700 of 
e-mail: jan.sprengers@laarbeek.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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De week van het oor en gehoor

Hoe goed is jouw gehoor? Test het bij de 
Bibliotheek!
Hoor jij wel eens zo’n piep in je oor? Als 
je te vaak of te lang harde geluiden hoort 
ontstaat gehoorschade. Maar wat is pre-
cies te hard geluid? En hoe merk je dat je 
gehoorschade hebt? En belangrijker nog, 
hoe zorg je er voor dat je het niet krijgt?
Van 29 februari tot en met 6 maart is de 
week van het oor en gehoor in 21 biblio-
theken in de regio Zuidoost-Brabant. De 
GGD Brabant-Zuidoost introduceert deze 
themaweek om preventie van gehoor-
schade onder de aandacht te brengen. In 
de bibliotheken kun je testen hoe je ge-
hoor ervoor staat, lezen over het oor en 
gehoor en leuke games spelen. Of doe 
mee aan een prijsvraag en maak kans op 
ideale en gebruiksvriendelijke oordoppen!
Gehoorschade
Veel kinderen en jongeren hebben ge-
hoorschade opgelopen door het luisteren 

van harde muziek uit koptelefoons of 
tijdens het uitgaan. Bij basisschoolleer-
lingen van 9 tot 12 jaar loopt één op de 
acht kinderen risico op gehoorschade 
door het luisteren naar een persoonlijke 
muziekspeler. In de leeftijd van 12 tot 24 
jaar heeft één op de vier jongeren al be-
ginnend gehoorverlies. Je oren zijn hart-
stikke belangrijk, je hebt maar één paar, 
bescherm ze goed!
Aandacht voor oor en gehoor
Met de themaweek ondersteunt de GGD 
Brabant-Zuidoost de Nationale Hoor-
stichting om in actie te komen en gehoor-
schade te stoppen. Donderdag 3 maart 
is ook de Internationale dag voor oor en 
gehoor. Dit is een initiatief van de We-
reld Gezondheidsorganisatie (WHO), om 
meer aandacht te schenken aan preventie 
en bewustwording van de oorzaken en 
gevolgen van gehoorverlies.
Meer informatie of zelf in actie komen?
Ga naar www.oorcheck.nl of neem con-
tact op met GGD Brabant-Zuidoost, Mar-
lieke de Jong, m.de.jong@ggdbzo.nl of 
Sanne Verrijt, s.verrijt@ggdbzo.nl.

Peel 6.1 in het nieuws

Peel 6.1 is de laatste tijd vaak in het 
nieuws. Op politiek en ambtelijk niveau 
wordt overlegd hoe het nu verder gaat 
lopen. Afgesproken is dat de zorg- en 
dienstverlening voor cliënten en zorgaan-
bieders gegarandeerd blijft. Zij kunnen 
blijven rekenen op de toegekende zorg. 
Ook de toegang tot de zorg blijft zoals 
die op dit moment geregeld is: via het 
wijkteam, de dorpsondersteuners, de ge-
meente of via Peel 6.1. U kunt daar nog 
steeds met uw zorgvragen terecht.
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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

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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TE KOOP
Woonhuis twee- onder een kap 

Molenstraat 29 te Aarle-Rixtel 

Bouwjaar: 1982 

Perceeloppervlakte: 282 m2 

Inhoud: 400 m3 excl. 

Garage en carport 

Tel: 0657551300

Lokale voorronde Nationale 
Voorleeswedstrijd

Donderdag 25 februari vond in een bom-
volle Dreef in Aarle-Rixtel de lokale ronde 
van de Nationale Voorleeswedstrijd plaats 
voor de gemeente Laarbeek.

In De Dreef streden acht schoolkam-
pioenen om de titel voorleeskampioen 
van de Gemeente Laarbeek. De jury 
stond voor een lastige taak, want het ni-
veau was hoog en de voorlezers waren 
aan elkaar gewaagd. Toch kwam er een 
duidelijke winnares naar voren. De jury, 
met als voorzitter wethouder Buter, koos 
als voorleeskampioen van de gemeente 
Laarbeek Eliza Galajeva uit groep 8 van 
Basisschool Brukelum. Eliza las voor uit 
Matilda van Roald Dahl. De jury was met 
name onder de indruk van de rust die zij 
uitstraalde tijdens het voorlezen.
Eliza mag de gemeente Laarbeek gaan 
vertegenwoordigen in de regionale ronde 
op zaterdag 19 maart in Goirle.

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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Kindercarnaval de Gele Kielen 
2017 op losse schroeven ??

Hebben jullie kinderen ook zo genoten 
van de carnavalsmiddagen en avonden in 
de Ganzenzaal ? Wij hopen van wel, maar 
misschien is dit wel het laatste jaar!!!!
Wij hebben op dit moment te weinig leden 
om het kindercarnaval voor 2017 rond te 
krijgen en zijn genoodzaakt om eventueel 
te stoppen. 
Misschien zijn er eventueel mensen, om 
ons toch bij te springen, zodat de car-
naval weer door kan. Kan je een avond of 
een middag, dan zou dat al een oplossing 
voor het probleem kunnen zijn. Misschien 
wil je ook wel meehelpen alleen in een 
commissie ter voorbereiding van carnaval 
of tijdens de dagen dat de Ganzenzaal 
wordt opgebouwd. Alles is mogelijk en 
wenselijk.
Je kunt informatie inwinnen bij Francien 
Cornelissen  ( e-mail : wtmcornelissen@
onsbrabantnet.nl) of Frans-Joseph van 
der Burgt ( e-mail : burgt414@planet.nl).
Geef je op en laat je kinderen blijven ge-

Jeugdprins Rayven, jeugdprinses 
Anne, kleinvorst Tim en hofdame Lumy 
hebben 4 fantastische dagen gehad !!

Het kwartet van de Gele Kielen heeft 4 
schitterende dagen beleefd tijdens de 
carnavalsdagen.
Zaterdag hebben zij Prins Sjonnie mee af-
gehaald en ’s middags de sleutel mogen 
ontvangen uit handen van burgemeester 
Ronnes. Zo konden zij 4 dagen regeren in 
Aarle-Rixtel samen met Prins Sjonnie. ‘s 
Avonds was de opening van de Ganzen-
zaal voor de kinderen in de leeftijd van 8 
t/m 15 jaar.
De volgende morgen moesten ze vroeg 
aanwezig zijn voor de carnavalsviering 
in de kerk. Voor sommige was het in-
derdaad nog vroeg (kleine oogjes). Het 
leukste voor het kwartet stond natuurlijk 
’s middags op het program. De optocht, 
lekker hoog op de wagen. Ze strooiden er 
lustig op los, volgens mij was het snoep 
halverwege de optocht al op. Ook ’s 
avonds waren Jeugdprins Rayven, jeugd-
prinses Anne, kleinvorst Tim en hofdame 
Lumy weer present voor het openen van 

nieten van de Carnaval !!!
Alaaf Alaaf Alaaf



35

Gemeenschapsblad Aarle-RixtelBericht van:
de avond.
Maandagmiddag was er een kinder-
middag met variété show Jacona met cir-
cusacts voor de allerkleinsten. De avond 
was speciaal, de kinderen kregen alle-
maal een bandje want het was blacklight-
disco. Spannend en allemaal kijken of het 
bandje licht gaf.
Dinsdagmiddag was er clown Ronnie Bal-
lonnie met zijn toverkunsten in ballonnen. 
Hopelijk heeft iedereen een ballon ge-
kregen als zwaard, hond of iets anders.  
De laatste avond was het weer gezellig, 
maar helaas voor het laatst dit jaar. 
Jeugdprins Rayven, jeugdprinses Anne, 
kleinvorst Tim en hofdame Lumy hebben 
met Prins Sjonnie en prinses Marianne in 
café de Vrienden de carnaval afgesloten. 
Ze willen de Gele Kielen bedanken voor 
de goede zorgen en hebben genoten van 
het carnavalsjaar. 
Alaaf Alaaf Alaaf

Klokje                                               
NIEUW BIJ Jong-LEREN
Is het voor uw kind moeilijk zich thuis te 
concentreren op het maken van huis-
werk? Dan kan huiswerk maken in een 
prikkelarme omgeving positief werken. 
Vanaf nu kan dat 4 middagen per week 
bij Jong-LEREN. Kijk voor meer infor-
matie op de website www.jong-leren.com 
of bel me, 0492 382668. Graag tot ziens, 
Louise de Jong.

Huishoudelijke hulp 
Wij zijn op zoek naar een goede huishou-
delijke hulp die iedere donderdag twee 
uurtjes tijd heeft. Omdat we twee poezen 
hebben vinden wij het prettig als je deze 
beesten leuk vindt. Spreekt dit je aan, bel 
dan 0617946066, dan maken we een af-
spraak om kennis te maken. 
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Fluit de merel op de kale tak, dan valt 
er sneeuw op het dak. Maar op 20 fe-
bruari van deze winter floot de merel zijn 
hoogste lied boven op het dak en is er 
geen sneeuw meer gevallen op de kale 
tak, wel hagel. Johan zal zijn weerspreuk 
moeten veranderen. We maakten ons 
een beetje zorgen over Huize Angela in 
de Dorpsstraat maar het komt goed, las ik 
ergens. Voor de derde keer is de opening 
uitgesteld. Hoe was het gezegde, van 
uitstel komt afstel. Dat zou jammer zijn 
want er was belangstelling genoeg voor 
deze mooie plek. Weer een leeg gebouw 
in onze voornaamste straat is misschien 
net teveel van het goede. Want lege ge-
bouwen verpieteren in snel tempo en 
trekken de verkeerde mensen aan. Een 
mooi of slecht voorbeeld daarvan is het 
voormalige dierentehuis aan de Bakel-
seweg. Vernield, leeggeroofd, in brand 
gestoken. Net over de gemeentegrens 
vanuit Bakel is dat geen leuke entree van 
ons dorp, dat moet beter kunnen. Ik zou 
beginnen met bloemetjes te planten aan 
de voorkant. Terwijl de ondernemers van 
Aarle het 25-jarig jubileum van hun ver-
eniging vierden, zaten die van Helmond 
met de koppen bij elkaar om nieuwe 
plannen te ontwikkelen. Er werd flink ge-
brainstormd, veel ideeën rolden er over 
de tafels. Anders, beter, leuker, een mooi 
Havenplein met een mooie haven en dan 
natuurlijk meer bootjes, want mensen 
kijken graag naar mensen die op een bo-
tje bezig zijn. Alleen moest dan wel….U 
voelt hem al aankomen…. de brug in 
Aarle weer open. Dat hadden ze nou net 
n iet moeten zeggen. Ik ga dezer dagen 
met Commissaris van der Donk bellen, 
als die klaar is met alle burgemeestersbe-
noemingen en de opheffing van Nuenen. 
Dan heeft hij een keer wat anders aan 

zijn hoofd. Die moet dat kunnen oplossen 
want ik vind hem persoonlijk een heel be-
kwame man. Wim is onze man. Zeker ook 
de andere Wim, onze Wim. Wim Daniels 
wel te verstaan. Al weer een boek. Opge-
dragen aan Charles. Daar had ik ook altijd 
een zwak voor, niemand had zoveel lol en 
straalde dat breed uit als Charles. Terwijl 
hij toch gewoon voor de muziek uit liep.
Wel keurig in de maat met zijn eigen stok.
Als meikever heb ik natuurlijk een brede 
interesse in alles wat er leeft en bloeit in 
onze natuur en ik volg de ontwikkelingen 
op het gebied van de wetgeving over de 
natuur in Nederland op de voet. Over ruim 
1 jaar(1 januari 2017) zal de nieuwe Na-
tuurbeschermingswet in werking treden 
omdat ook de Eerste Kamer het ontwerp 
voor deze Wet vorig jaar heeft goedge-
keurd. In deze Wet zijn nadrukkelijk de 
waarden van de natuur in Nederland 
benoemd. Als het goed is zal de natuur 
vanaf volgend jaar nog beter beschermd 
worden. Ik ben benieuwd wat er precies 
uit gaat rollen. Gelooft U mij niet, zie 
Staatsblad 34 van 19 januari 2016.Een 
paar oude wetten zoals de Boswet, de 
Flora- en Faunawet en de oude Natuur-
beschermingswet zullen vervallen. Dat er 
nog veel dingen mis gaan in onze natuur 
hoef ik U niet uit te leggen. Voorbeelden 
te over. De natuur is van ons allemaal, we 
mogen er elke dag van genieten en heel 
veel mensen doen dat gelukkig ook. Er 
is altijd wat te doen in de natuur maar je 
moet het wel willen zien. En dat de na-
tuur op onze planeet van belang is voor 
het voortbestaan van de mens beseffen 
veel mensen nog steeds niet. Het is ze 
misschien ook nooit geleerd. Het zijn ook 
vaak zaken die het gewone verstand te 
boven gaan en wij, och wij hebben andere 
beslommeringen aan ons hoofd. Daar 
kunnen we nog lang over discussiëren en 
worden we het waarschijnlijk nooit eens. 
De belangen van de individuele mens zijn 
dikwijls zo tegenstrijdig. Maar hoe dan 
ook, de natuur zal ons altijd blijven bezig 

De Meikever
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Quiznight 
Aarle-Rixtel

Zoals inmiddels wel bekend, komt de 
dorpsfeesten in Aarle-Rixtel er weer aan.
In het weekend van 6 mei gaat dit evene-
ment weer plaatsvinden. Al enkele jaren is 
het mogelijk om los van de dorpsfeesten 
enkel mee te doen met de quiznight op 
vrijdagavond, je doet dan dus niet mee 
met de andere onderdelen van de dorps-
feesten. Dit is een interactieve quizavond, 
een beetje vergelijkbaar met een pubquiz, 
strijd en gezelligheid gaan hand in hand. 
Het grote verschil zit hem erin dat je nu 
samen met een volle tent strijdt voor het 
ere podium. Deelname aan de quiz is ge-
heel gratis en voorbereiding vergt het niet. 
Het enige dat je hoeft te doen is je op-
geven voor 11 april bij Rico Verbakel via 
0622603125 of ricoverbakel@gmail.com. 
Heb je dus zin om met je club, vrienden, 
familie of collega’s een verzorgd avondje 
te quizen geef je dan snel op! 
Na afloop van de quiz draait er een DJ 
zodat we de avond met een mooi feestje 
kunnen afsluiten!
Hopelijk tot in de tent…

houden. Dat brengt mij vanzelf bij iets an-
ders. Steeds meer bijzondere of vreemde 
dieren kruisen het pad van de mens, ook 
in Aarle-Rixtel. Ik heb het niet over de reu-
zespinnen uit de bananendozen of over 
de Zika-mug die de koffers voor Neder-
land klaar heeft staan, maar over wat gro-
tere exemplaren, zoals de wilde varkens. 
Langzaam maar zeker veroveren ze de 
Nederlandse bossen en velden en ze zijn 
ook vanuit het oosten onze gemeente 
binnen gewandeld. In de omgeving van 
de Biezen laten ze hun sporen achter. Na 
een bezoek aan je gazonnetje kun je het 
gegarandeerd opnieuw inzaaien. En wat 
dacht U van de wasbeer en de munt jak. 
De eerste is in het Duitse grensgebied een 
ware plaag aan het worden en kan echt 
wel de Maas over. Een veelvraat die alles 
lust. De muntjak, in Engeland al jaren een 
plaag, is ook in onze lage landen gesig-
naleerd. Ontsnapt of uitgezet, wie weet 
het. Een vervaarlijk heerschap met een 
puntig gewei en twee  fantastisch slag-
tandjes in de bek, waarmee hij  bijvoor-
beeld makkelijk een hond kan doden. Ja-
gers in Engeland hebben dat ervaren. Ze 
noemen hem ook wel blafhert vanwege 
zijn speciale geluid. En wat dacht U van 
de steenmarter die zo lekker aan onze 
auto’s kan knabbelen. Bijna uitgestorven 
maar weer op de terugweg. En wie is er 
blij met de duizenden ganzen, die zich 
in een moordend tempo vermeerderen 
en met hun platvoeten de graslanden 
pletten. En steeds meer verschillende 
soorten vliegen voorbij. Grauwe ganzen, 
kolganzen, brandganzen, Canadese 
ganzen en Nijlganzen. En ze willen niet 
terug naar huis. Ja, een korte zomerva-
kantie in het noorden maar dan als de 
wiedeweerga weer terug naar het malse 
gras van Holland. Met de bever, otter 
of Oehoe kun je nog een beetje vrede 
hebben. Wat geknaag aan een boom, wat 
vis jatten uit onze vijvers, daar is mee te 
leven. En de uil, och, een nachtdier, een 
rare blik, wat geheimzinnig, je kunt er van 

schrikken. Maar hij verlost ons wel van de 
muizen, niet van de muizenissen in ons 
hoofd.
De meikever. 
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16 februari Tekort van ruim 1,25 ton in 
Aarle-Rixtel
Kon vorig jaar nog tijdig het snoeimes in 
de ontwerp begroting van de gemeente 
Aarle-Rixtel worden gezet, waardoor het 
geraamde tekort aanmerkelijk daalde, in 
de ontwerp begroting 1966, die de ge-
meenteraad vrijdag gaat behandelen ( 
aanvang half 8) is dit kennelijk niet gelukt, 
want het tekort beloopt thans f 128.000  
Deze ontwerp begroting zal door de 
raadsleden moeten worden vastgesteld 
en als pijnlijke pleister op de wonde geldt 
de mededeling van Burgemeester en 
Wethouders, dat ter gedeeltelijke dek-
king van het tekort, belastingmaatregelen 
moeten worden getroffen door o.a. het ta-
rief van de reinigingsrechten te verhogen 
van f 6 naar f 12, de rioolbelasting te ver-
hogen met 100% van f 15 naar f 30 , ter-
wijl de raad nog een voorstel te wachten 
staat tot invoering van een nieuwe belas-
ting, waaruit Burgemeester en Wethou-
ders een opbrengst van f 50.000 hoopt te 
verkrijgen.

16 februari “St. Lambertus”
De Katholieke bond van werknemers in 
het kleding- en textielbedrijf “St. Lam-
bertus” , afdeling Aarle-Rixtel, houdt vrij-
dagavond om half 8 in café van Helvoirt 
de jaarvergadering. Bij de bestuursver-
kiezing zijn aftredend en herkiesbaar de 
heren E. van Mierlo, L. van Dooren en Th. 
Hendriks. Kandidaten kunnen tot voor de 
vergadering gesteld worden. Districtsbe-
stuurder Frissen zal een inleiding houden 
over het laatste nieuws uit de bedrijfstak.

17 februari Herwonnen Levenskracht
In de loterij van Herwonnen Levenskracht 
zijn te Aarle-Rixtel twee prijzen gevallen 
op de lotnummers F 18668 en A 20150. 
De prijzen kunnen worden afgehaald bij 
de heer P. Scheepers, Dorpsstraat 46

19 februari Veecentrale
De leden van de Aarle-Rixtelse Boeren-
bond aangesloten bij de NBC veecentrale 
te Boxtel komen donderdagavond om 
7 uur bijeen in café van den Elzen voor 
een vergadering. De echtgenoten van 
de leden zijn eveneens uitgenodigd. De 
agenda vermeldt, behalve de gebruike-
lijke punten met o.a. verslag van de leve-
ringen, een inleiding door de heer L. van 
Geffen van de veecentrale te Boxtel.

21 februari Ganzegatters 11 jaar oud
Het carnavalsfestijn, dat zaterdagavond 
in Ganzegat voor drie dagen is be-
gonnen, is tot op dit moment nog nooit zo 
goed geslaagd. Organisatie, deelname 
en stemming was, zonder overdrijving, 
enorm te noemen. De overgrote belang-
stelling ging zondag uit naar de optocht, 
die ’s middags door de straten trok. De 
bekendmaking van de prijzen gebeurde 
’s avonds in een stampvolle patronaats-
zaal, waar de stemming ongelofelijk was. 
De ereprijs werd met 131 punten behaald 
door “De Floepers” met de “subsidie-
wipper”. De eerste prijs met 130 punten 
ging naar buurtschap “Lieshoutseweg” 
met het”zwemmende Heintje”. Buurt-
schap “Croy”behaalde de tweede prijs. 
“De Snauwers”de derde prijs. In totaal 
werden 17 prijzen uitgereikt.

22 februari Jaarvergadering “St. Eloy”
“St. Eloy”, afdeling Aarle-Rixtel houdt 
vrijdag aanstaande om 8 uur in café 
van Helvoirt de jaarvergadering. Ook de 
echtgenoten of verloofden van de leden 
worden verwacht. Op de agenda staat 
dat van het bestuur aftredend is, maar 
herkiesbaar, de heer M. van de Ven, 
voorzitter; de heer Th. Coppens, pen-
ningmeester en de heer J. van Asten. Na 
afloop wordt er gekaart.

HELMONDS DAGBLAD februari 1966
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