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P. Colen
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zie kerkberichten Heindertweg 1
381215
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Tot uiterlijk dinsdagavond voor het verschijnen van het volgende nummer.
E-mail:
redactie@gemeenschapsblad.nl
Advertenties, dankbetuigingen en
klokjes (duidelijk leesbaar)
Adres
Het Klavier 4, 5735 BK, Aarle-Rixtel.
Klokjes en dankbetuigingen
tegen contante betaling aanleveren of
via de mail en overmaking op
Rabo NL37RABO010 14 95 048.

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

De Stichting Gemeenschapsblad kan
geen enkele aansprakelijkheid
aanvaarden voor schade van welke aard
dan ook, ontstaan door het niet,
niet tijdig of onjuist plaatsen.
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Centraal alarmnummer

112

Landelijk Politienummer 0900 - 8844 voor niet spoedeisende hulp

POLITIEBUREAU Beek en Donk, openingstijden ma t/m vr 09.30-12.30 u,
wo 18:00-19:30u tel. 0900 - 8844.
BRANDWEER 112 Niet spoedeisend in kantoortijd: 0492469890. Overige : 0402332155.
GEMEENTEHUIS Beek en Donk, Koppelstr. 37 tel. 469700
Open: Ma t/m Vr 9.00 tot 12.30 uur Wo van 14.00 t/m 17.00 uur. (burgerzaken)
Wo 18.00 19.30 uur (burgerzaken en Bouwen en Wonen)
DORPSPLATFORM Aarle-Rixtel Secretariaat Hagelkruisweg 13 5735 BH Aarle-Rixtel
Tel. 06-54778000. E-mail: info@dorpsplatform.nl Website: www.dorpsplatform.nl
M.F. DE DREEF De Duivenakker 76, tel. 382149
STORINGSNUMMERS Storingsnr. gas en stroom 0800-9009
Waterleiding: 073-6838900. UPC 0900-1580
WOCOM: 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
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Parochie O.L. Vrouw Presentatie
Week van zondag 20 maart t/m vrijdag 25 maart
Zondag 20 maart - Palmzondag
Voorganger Pastor Hasselman
09.30 uur Kerk - samenzang
Gezinsviering met Palmwijding .
De kinderen gaan gezamenlijk met hun Palmpasenstokken de kerk in.
Overleden ouders van Asten – van Breugel
Fried van Asten			(par.)
Fien Sterken				(verj.)
Henk Vos				(buurt)
Peter Wich				(par.)
Bert van Boxmeer			
(verj./trouwdag)
Martien Verbeeten			
(j. get.)
Harrie van Boxmeer			
Overleden ouders van Boxmeer – Vlemmings
Truus Verbakel
Jan van den Heuvel
Dorien Tersmette
Tot welzijn van de parochie
13.00 uur Kapel – Doopviering
Hugo Duitsman
Zaterdag 19, maandag 21 en dinsdag 22 maart
Collecte dagen van de Vastenaktie 2016
Woensdag 23 maart
19.00 uur Kapel - Rozenkransgebed
Donderdag 24 maart - Witte Donderdag
Geen viering in onze Kerk
Vrijdag 25 maart – Goede Vrijdag
15.00 uur Kerk – Kruisweg- voorganger Pastor Hasselman
Plechtige Kruisweg m.m.v. het Kerkkoor O.L.V. Presentatie
’s Avonds geen Eucharistievieringen in Laarbeek.
24, 25 en 26 maart
18.00 – 21.30 uur Kapel - Passiedrieluik door het Helmonds Kamerkoor

Week van zaterdag 26 maart t/m vrijdag 1 april
Zaterdag 26 maart - Paaszaterdag
Voorganger Pastor Hasselman
20.30 uur Kerk – Eucharistieviering m.m.v. het Kerkkoor OLV Presentatie
Maria van Vlerken				(par.)
Overleden ouders Antoon en Klara van den Heuvel
Marinus van den Heuvel
Tot welzijn van de parochie
6

Parochie O.L. Vrouw Presentatie
Zondag 27 maart –Hoogfeest van PASEN
Voorganger pastoor Verbraeken
09.30 uur Kerk – Eucharistieviering m.m.v. het gemend koor de Klokkengieters
Toon en Hennie Derks
Grada Vogels en familie
Edward en Richard Verschuuren
Bep Roxs (verj.) en Nel Verhoeven
Leen van Oort – Huibers
Bernard van den Elsen
Overleden ouders van den Bogaard – van der Pol
Tonia van Dijk				(fund.)
Familie Manders – Bouw			
(fund.)
Overleden familie Heesakkers – Ceelen
Kevin van de Ven				
(verj.)
Adriaan Loomans
Jes van Roij
Eduard Bekx
Frans van den Boom
Maandag 28 maart – Tweede Paasdag
11.30 uur Michaëlkerk in Beek en Donk - Peuter- en kleuterviering
Geen viering in onze kerk
Woensdag 30 maart
19.00 uur
Kapel - Rozenkransgebed

Week van zondag 3 april t/m zaterdag 9 april
Zondag 3 april – 2e Zondag van Pasen (Beloken Pasen)
Voorganger Pastor Hasselman
09.30 uur Kerk – Eucharistieviering met samenzang
Overleden begunstigers van het O.L.Vrouwe Gilde
Frans Soontiens		
(verj./Handboogver. De Eendracht)
Hanneke van Berlo
Henk Vos					(buurt)
Ben Loomans
Woensdag 6 april
19.00 uur Kapel - Rozenkransgebed
Zaterdag 9 april
13.00 uur Kapel - Doopviering
Liv Hollering en Thijmen Smulders
Overleden
Mia van Wetten, 88 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
7

Aannemingsbedrijf - Machineverhuur
Sloop & Grondwerken
Handelsonderneming & Recycling
Groene woudseweg 2
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gevallen zoals uitvaart of ziekenzalving of een persoonlijk gesprek met pastoor Verbraeken kunt u bellen naar 0492-461216.
Doopvieringen
De volgende doopdatum in de Mariakapel van Aarle-Rixtel is op 8 mei a.s. De gezamenlijke doopvoorbereiding voor deze viering is op maandag 4 april 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. 461216 of mailen naar mbeniers@eustachiusparochie.nl
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?
Parochianen die niet meer mobiel zijn.
Beste Parochianen die niet meer mobiel zijn.
Ook u hoort erbij!
We kunnen als u dat wenst, elke veertien dagen na de H. Mis de H. Communie bij u
thuis brengen. Vanaf 11.00 uur kunt u ons dan bij u thuis verwachten.
U kunt zich telefonisch aanmelden op tel. Nr. 382531 van Tosca Ruijters.
Een paar vrijwilligers zijn graag bereid om u deze dienst te bewijzen.
Samen vormen we de geloofsgemeenschap, thuis en in de kerk!
De Communie groep.
Gezinsvieringen Palmpasen.
Palmpasen vieren we op zondag 20 maart om 09.30 u. in de kerk van Aarle-Rixtel
Palmpasen, ook wel Palmzondag of Passiezondag genoemd, is de laatste zondag
voor Pasen, waarop de intocht van Jezus in Jeruzalem wordt gevierd. De kinderen
maken thuis een Palmpasenstok en verzamelen zich voor aanvang van de viering
op het kerkplein, waar ze een broodhaantje krijgen dat boven op de Palmpasenstok
wordt bevestigd. Ze gaan gezamenlijk de kerk in bij de opening van de viering.
Hoe maak je een Palmpasenstok?
De palmpasenstok bestaat uit twee stokken of takken in de vorm van een kruis. Het
kruis kun je omwikkelen met stroken crêpepapier.
Versier het kruis met buxustakjes, bloemen en paaseitjes.
Je kunt ook aan een touwtje nootjes rijgen en die als slinger gebruiken.
Sla een spijker bovenop het kruis, zodat er bij de kerk een broodhaantje opgezet kan
worden.
Als je op Palmpasen met je Palmpasenstok in je handen staat, dan heb je eigenlijk de
Goede week in handen:
Het Palmtakje doet ons denken aan de intocht in Jeruzalem (Palmzondag).
Het brood van het haantje doet ons eraan denken dat Jezus het brood heeft
gebroken en verdeeld bij het laatste avondmaal (Witte Donderdag).
9

degroofuitvaar tverzorging.nl

De uitvaart in vertrouwde handen
Ook wanneer u elders verzekerd bent
Inloopuurtje
voor al uw vragen:
Donderdag 14:30-15:30 uur
in Deurne & Beek en Donk
Oranjelaan 54 ............... Beek en Donk
Derpsestraat 1d ................................ Deurne
Gasthuisstraat 53 .................... Helmond
T 0492 319533 of 0493 320027

www.autoschadeverbakel.nl
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De haan herinnert aan de haan die kraaide nadat Petrus drie keer gezegd
had dat hij Jezus niet kende (Goede Vrijdag).
De eieren zijn een teken van nieuw leven (Pasen).

Aanmelden voor gezinsviering Palmpasen op 20 maart.
We zouden het fijn vinden als de kinderen die naar de gezinsviering met Palmpasen
willen komen zich vóór woensdag 16 maart aanmelden via mail info@eustachiusparochie.nl Wij zorgen dan voor een broodhaantje voor op de palmpasenstok.
Op 2e Paasdag, 28 maart is er een peuter/kleuterviering in de Michaëlkerk in Beek
en Donk. Aanvang 11.30 uur.

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

Medeparochianen,
Paasgaven Witte Donderdag,
Graag zouden wij ook dit jaar op Witte Donderdag 24 maart a.s. weer onze zieke en
eenzame mensen een fruitschaal willen bezorgen.
Tussen 10.00 en 13.00 uur is er gelegenheid voor het brengen van fruit, blikjes, eieren, koekjes enzovoort in de kerk O.L.V. Presentatie Aarle - Rixtel.
Van deze gaven worden fruitschalen gemaakt door een groep vrijwilligers, bestemd
voor de zieke en eenzame in onze eigen parochie, wij verzoeken u vriendelijk namen
door te geven van mensen die hier voor 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,
Dorpsstraat 30c
Telefoon 382233

Jeanne Gijsbers,
Lijsterstraat 28
Telefoon 382412
11

WORKSHOP
BEELDHOUWEN
Iedere vrijdag en zaterdag
van 9.30 tot 17.00 uur
Kleine groep, max 6 p,
gezellige ambiance.
Cees Meijer, Bakelseweg 14,
5735 SC Aarle-Rixtel
0492665139/0620091586
www.ceesmeijer.nl/workshop
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Line-up:
Frits Kaatee - saxofoons
Nick van den Bos - piano
Ludo Deckers - bas
Dolf Helge - drums
Wij geven altijd het advies om voor de
beste zitplaatsen tijdig aanwezig te zijn.
www.wimbeerenjazzsociety.nl
www.fritskaatee.nl

We zijn weer
begonnen met de
Roefeldag 2016

Frits Kaatee Quartet bij Wim
Beeren Jazz Society op
woensdag 23 maart De roefelplaatsen zullen binnenkort een
Ongecompliceerde, hevig swingende
mainstream jazz, dat is wat het quartet
van allround saxofonist Frits Kaatee het
publiek bij Wim Beeren Jazz Society gaat
voorschotelen, op woensdag 23 maart in
zaal Van Bracht aan de Kerkstraat in Aarle-Rixtel.
De carrière van Frits beslaat inmiddels 65
jaar en bracht hem in alle continenten van
onze aardbol!
Frits begon met musiceren op 11-jarige
leeftijd als accordeonist in het orkest ‘The
Sunny Boys’, waar hij medeoprichter van
was. Zijn eerste klarinetlessen kreeg hij
van Arie Ligthart, de toenmalige banjoist
van de Dutch Swing College Band.
Hij speelde oa. in de New Orleans Syncopaters, het orkest van Andy Star, Ted
Easton’s Jazzband, The Dixieland Pipers,
The Dixieland All Stars en de Dixieland
Street Paraders . In 1995 kreeg Frits
Kaatee de Duketown Award en speelde
vele jaren als vaste waarde in de Dutch
Swing College Band. Ook hij is het levende bewijs dat muziek je “eeuwig” jong
houdt.
Het concert begint zoals gewoonlijk om
20.30 uur. Entree € 8,-

inschrijfformulier ontvangen. Wij zijn
er ons van bewust dat er zeker ook bedrijven, ondernemers, beroepen zijn die
graag mee willen doen maar waar wij
geen weet van hebben dat die er in AarleRixtel zijn. We kunnen altijd nieuwe roefelplekken gebruiken. Heb je interesse ,
wil je meer informatie? Kijk dan op onze
website www.roefeldaglaarbeek.nl Mail
ons of neem telefonisch contact met ons
op, want de jeugd heeft toch de toekomst.
De Roefeldag Aarle-Rixtel is dit jaar
op zaterdag 11 juni en je kunt roefelen
tussen 9.00 uur en 15.00 uur. Het inschrijfformulier wordt in de periode van
14 t/m 27 maart weer opgehaald of er
wordt telefonisch contact met jullie opgenomen, zodat wij zoveel mogelijk aan
jullie wensen kunnen voldoen. Natuurlijk
kun je het formulier ook digitaal invullen
via de link op onze website bij Aarle-Rixtel
onder het kopje inschrijven & contact
Miriam Chatrer
Spechtstraat 10
tel: 383233
Anja van Stam
Peelstraat 25
tel: 381868
Jolanda Verbakel
De Wolfsputten 9
tel: 381470
Bas van Stam
13

•Woningstoffering
•Interieurbouw
•Machinale houtbewerking
Dat is thuiskomen!

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
14
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momenten afzonderlijk ook mogelijk.

		

PASSIEDRIELUIK Het passiedrieluik vindt plaats in de Kapel
DOOR HET HEL- Onze Lieve Vrouw in ‘t Zand (Mariakapel)
MONDS KAMERKOOR Bosscheweg 18 in Aarle-Rixtel.

Het Helmonds Kamerkoor zingt dit jaar
voor het achtste jaar passiemuziek op
Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Stille
Zaterdag (24, 25 en 26 maart).
Onder leiding van Kees Doevendans
voert het koor a capella muziek uit, passend bij de betreffende dag.
De muziek wordt afgewisseld met een
meditatie door verschillende sprekers, te
weten Lidwine Boots (donderdag), Roeland Wijkhuizen (vrijdag) en Werner van
de Wouw (zaterdag).
De muziek is van componisten uit de
16de eeuw, zoals Croce, Victoria, Tallis en
Amner maar ook van eigentijdse componisten uit de vorige en deze eeuw, waaronder Ola Gjeilo, Jeffrey Quick, Lajos
Bardos en dirigent Kees Doevendans.
In de opzet van dit drieluik is gestreefd
naar een samenhang tussen de drie
dagen, die in het lijdensverhaal onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden. Uiteraard is het bezoeken van één of twee

De uitvoering op donderdag en vrijdag
begint om 20.30 uur. Zaterdag is de aanvangstijd 18.30 uur. Toegang is gratis,
een vrije gave is echter welkom.

Voorstellen
huisarts-in-opleiding
Hallo, mijn naam is Suzan van Hagen
en sinds kort ben ik werkzaam als huisarts-in-opleiding in Aarle-Rixtel. Oorspronkelijk kom ik uit Sint Michielsgestel
en na de geneeskunde studie in Maastricht ben ik in Den Bosch gaan wonen.
De afgelopen jaren heb ik ervaring opgedaan als basisarts op de Spoedeisende
Hulp in het Catharina Ziekenhuis. Deze
maand ben ik begonnen aan de specialisatie tot huisarts, waarbij ik een jaar in de
praktijk in Aarle-Rixtel zal werken.
Ik kijk uit naar een prettige samenwerking!
15
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beloond met een lekkere chocolade

Steun Project in paasei. Na afloop is de uitreiking van de
Ghana. prijsjes die gewonnen zijn met de paas19,21,22 maart. kleurwedstrijd waarvan de kleurplaten

I
n de afgelopen 12 jaar is er een samenwerkingsverband met Ghana, we ondersteunen projecten op aanvraag of
wel verzoek van de bevolking in Duayaw-Nkwanta. Dit jaar voor de wijk Jeruzalem, een toiletvoorziening voor de 1000
inwoners. Een goede sanitaire zorgt voor
een schoner milieu, minder kans op besmettelijke ziektes dus een beter gezondheid.
Kunt U dat voorstellen dat er in Nederland
een open riool systeem is, dat alles vrij in
de straten loopt. Dit straatbeeld kennen
wij niet meer.
Steun het project op 19, 21, 22 maart
met de collecte, deur aan deur, zodat de
bevolking zelf het toiletgebouw kunnen
bouwen.
Wij, de M.O.V., heeft met regelmaat contact met de bevolking/contactpersonen
vanuit Ghana. Dat het geld goed wordt
besteed.
Bent U niet thuis, in de kerken staat een
collectebus waar u de bijdrage kunt inleveren of
Een bijdrage storten op rekeningnummer
NL26RABO0166160393
t.n.v M.O.V. Aarle-rixtel.
Secretariaat. M.O.V.
Elly Wijnen.

Paaseieren zoeken en Paasvuur
Op Eerste Paasdag, zondag 27 maart
kunnen de kinderen weer paaseieren
gaan zoeken.
In het bos langs de oprijlaan van kasteel
Croy heeft de Paashaas ’s nacht paaseieren verstopt. Hoeveel weet niemand.
Kinderen die een paasei vinden worden

door folkloregroep Dikkemik worden verspreid onder de onderbouw van de basisscholen. Hierna wordt het grote paasvuur
aangestoken. Het paaseieren zoeken begint om 18.00 uur.

Beste inwoners
van Aarle-Rixtel,
Zoals jullie weten komen de gildebroeders elk jaar aan de deur om een bijdrage
te vragen.
Ook dit jaar heeft het Sint Margaretha
gilde oftewel de “Rode Schut” van burgemeester en wethouders toestemming
gekregen om rond te gaan voor het zogenaamde “offergeld.”
Vaak wordt er in onze gemeenschap een
beroep op ons gedaan, dan staat ons
gilde klaar om te begeleiden, op te luisteren of om een vendelhulde te brengen.
Het opgehaalde geld wordt goed besteedt. Een gilde wil tradities in stand
houden en om vele oude attributen en gebruiken die ons gilde rijk is te handhaven
is er geld nodig. Ook het onderhoud van
de trommen, vendels, zilver, uniformen
etc. kost veel geld. Vandaar deze oproep
aan de Aarle-Rixtelse bevolking die de
“Rode Schut” een warm hart toedraagt,
stel de gildebroeders die bij u aan de deur
komen niet teleur, en doe een duit in het
“Rode zakje”.
Wij komen in de week van 28 maart t/m 2
april bij u langs.
Inwoners van Aarle- Rixtel al bij voorbaat
hartelijk dank voor uw gulle gave.
Namens het gilde Sint Margaretha.
2e Dekenschrijver Toon Thijssen.
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Twijfels, vragen, zorgen over opgroeien en opvoeden?

GGD Brabant-Zuidoost biedt
goedgekeurde landelijke
informatie die helpt.
Vanaf nu kan iedereen die vragen heeft
over de ontwikkeling, gezondheid en de
opvoeding van kinderen terecht op de
website van de GGD Brabant-Zuidoost.
Op www.informatiediehelpt.nl vinden ouders en opvoeders de meest actuele en
betrouwbare informatie. De informatie is
ontwikkeld door de landelijke Stichting
Opvoeden.nl en goedgekeurd door wetenschap, praktijk en ouders.
Een driftbui, pesterijen, alcohol, wel of
geen zakgeld , faalangst…. Iedere opvoeder heeft wel eens twijfels, zorgen
of vragen over opgroeien en opvoeden.
Vanaf nu kunnen ouders en opvoeders
deze informatie raadplegen op de GGD
website www.informatiediehelpt.nl; van
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kinderwens, zwangerschap en ouderschap tot de levensfasen baby, peuter,
basisschoolkind, puber en jongvolwassene. Naast informatie krijgen ouders ook
(opvoed)tips en kunnen ze doorlinken
naar andere websites, filmpjes of relevante organisaties. Alle informatie is ontwikkeld en goedgekeurd door Stichting
Opvoeden.nl.
Stichting opvoeden
De landelijke Stichting Opvoeden.nl biedt
betrouwbare informatie over opvoeden,
opgroeien en gezondheid. Hun tips en
adviezen worden voortdurend getoetst
door wetenschappers en professionals
uit de praktijk. Bovendien zorgen zij dat
informatie toegankelijk is en aansluit op
de belevingswereld van ouders en opvoeders. Zo is de informatie van de Stichting
Opvoeden dus goedgekeurd door wetenschap, praktijk en ouders.
Altijd dezelfde en beste informatie
Ook de gemeenten en CJG’s in onze
regio gebruiken en verwijzen naar de informatie van de Stichting Opvoeden. Ouders en opvoeders in Zuidoost-Brabant
krijgen zo altijd en overal dezelfde maar
vooral ook de beste informatie en tips als
het over opvoeden en opgroeien gaat.

Bericht van:
En weer rinkelden de alarmbellen in de
natuur, deze keer voor de wilde eend.
De stand loopt zienderogen achteruit en
de grote vraag is, waardoor. Daar is nog
geen antwoord op, natuurvrienden proberen ook deze vraag te beantwoorden,
maar daar is eerst gedegen onderzoek
voor nodig. Het antwoord zal wel weer
complex zijn. Waarschijnlijk zijn er meerdere oorzaken aan te wijzen. De stads- en
dorps eenden worden volgens mij niet bedreigd. Ieder kind wil wel eendjes voeren
in de vijver, dus honger kunnen die nooit
hebben, hooguit voedselvergiftiging door
oud brood. Maar dat voeren we toch niet
aan onze vrolijke snateraars. Ik ken wel
een paar natuurlijke vijanden van de eend.
Onze eigen zwarte kraai is een liefhebber
van eendenkuikentjes. Bij een duikvlucht
over de sloot pikken ze zo een eendje
mee, heb ik zelf meermalen gezien. Bij de
snoek staat een eendje ook op het menu.
Dat zijn tenminste de verhalen. Ik heb het
zelf nooit gezien. En de mens doet ook
driftig mee want de eendenkooien in de
waterrijke gebieden van ons land bestaan
nog steeds. En de jacht op eenden is nog
steeds toegestaan in Nederland. Ik denk
dat beide zaken de komende tijd kritisch
bekeken gaan worden en dat een verbod
op het vangen en het bejagen van de
wilde eend zomaar zou kunnen. Maar dat
horen we dan nog uitgebreid. Slootjes
afbranden was lange tijd een favoriete
bezigheid in het buitengebied. Makkelijk
werk want je hoeft dan het onkruid niet
uit te maaien. De kenners weten dat de
eendjes al heel vroeg broeden, dus zijn
ze zwaar de pineut als de vlammen hun
nestjes vernietigen. Het aantal eenden,
vooral de laagvliegers en overstekers, dat
in het dagelijkse verkeer sneuvelt, mag je
niet onderschatten. Echt van invloed op
de eenden stand zal het waarschijnlijk
niet zijn maar toevallig lag er vorige week
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een op de Bakelseweg. Gelukkig een
woerd(mannetje) daar zijn er genoeg van
en die broeden niet. De voortplanting lijkt
me geen probleem, tenzij er uit het onderzoek zou blijken dat daar iets mis is. Van
een vreemd eenden virus heb ik nog
niets gehoord want dan was dat al lang
gesignaleerd door de natuurliefhebbers.
Ik ben benieuwd. Genoeg over de eend.
Er is nog meer leed in de dierenwereld,
namelijk de hazen zijn het haasje door
de zogenaamde hazenpest (tularemie).
Vorig jaar is op diverse plaatsen in Friesland, Overijssel en Gelderland de ziekte
vastgesteld. In Friesland was er vorig jaar
in een gebied een uitbraak en werden in
korte tijd, tussen februari en mei, 11 dode
hazen gevonden, bezweken aan deze
pest. Dit zijn geen leuke berichten. De oplettende voorbijganger heeft ze de laatste
weken zien staan in de weilanden langs
de Helmondseweg. De witte spiegels
vallen zelfs in de schemer en mist op.
Ze hebben zich niet laten verjagen door
de rigoureuze kap in de houtsingels rond
de golfbaan. De reeën hebben zich daar
definitief gevestigd. Afgelopen zomer
graasden er drie exemplaren, nu zijn er
elke avond vier stuks te zien. Een mooi
plaatje. Ik denk dat ik binnenkort ga voetballen bij ASV want de nieuwe trainster,
zuster Bettina, heeft mijn hart gestolen.
Ik vond al langere tijd dat mijn conditie
wat te wensen overliet, dus tijd voor een
stevige aanpak. Ik geef het niet graag toe
maar zoals bekend is het Duitse voetbal
bijna altijd net iets beter dan het onze.
Dus moet ik aannemen dat hun aanpak
op een hoger niveau staat en dus is
zuster Bettina mijn vrouw. Ik onderwerp
mij graag aan haar trainingsmethoden,
zelfs al zouden die wat Spartaans zijn. Ze
was wel duidelijk over haar aanpak. Heb
je het koud, dan loop maar wat harder.
In de kelder van het klooster staat haar
racefiets. Mocht je deze zomer iets zwarts
voorbij zien flitsen. De vliegende non uit
Aarle. Weer voorpagina nieuws.
De meikever
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winkel wordt tijdens de Boekenweek dit
Boekenweekgeschenk cadeau gegeven
bij besteding van een bedrag van € 12,50
aan Nederlandstalige boeken. Diegenen
die daarvoor naar Bruna Wijn in Gemert
Word lid in de bibliotheek in gaan maken ook nog eens kans op 2
Aarle-Rixtel kaartjes voor de ontmoeting met Bert
en ontvang 10 euro korting Wagendorp op donderdag 17 maart in de
Eendracht. Op zondag 20 maart is dit BoeBibliotheek Aarle-Rixtel is op dinsdag 16 kenweekgeschenk ook je treinkaartje. Op
februari feestelijk geopend op de nieuwe vertoon van het Boekenweekgeschenk
locatie in de Dreef. Met trots nodigt Bi- reis je gratis door heel Nederland.
bliotheek De Lage Beemden alle inwoners van Aarle-Rixtel uit om een kijkje te
nemen in deze prachtige bibliotheek.
De bibliotheek geeft iedereen die lid wordt
in Bibliotheek Aarle-Rixtel € 10,00 korting
Harmonie De Goede Hoop
op een jaarabonnement. Ook leuk om cahoudt oudijzeractie
deau te geven of te krijgen! De actie loopt
tot en met april 2016 en de korting is niet
van toepassing op het vriendenabonne- Op zaterdag 19 maart is het mogelijk
oude metalen in te leveren ten behoeve
ment.
van harmonie De Goede Hoop. Tussen
en 11.00 uur kunt u daarvoor teBoekenweek 09.00
recht op het terrein tussen de Boerenbond
2016 met als en grand-café Stout aan de Dorpsstraat.
thema Duitsland Leden van de harmonie zijn daar dan
aanwezig om de materialen in ontvangst
te nemen. Alle soorten oude metalen zijn
Nederland en Vlaanderen zijn in 2016 welkom. Daarnaast ook: elektrakabels,
gezamenlijk gastland op de Boekenbeurs witgoed en oude computers.
in Frankfurt. De Boekenweek 2016, van Indien uw spullen te zwaar of te omvangzaterdag 12 maart t/m zondag 20 maart, rijk zijn om ze te brengen, dan komen we
richt zich daarom op ons buurland Duits- ze op die dag na 11.00 uur ook graag
land, onder het motto Was ich noch zu ophalen. Bel daartoe Willem Verhoeven
sagen hätte. En natuurlijk wordt ook in de 06-38900299. Grotere partijen komen we
bibliotheek aandacht besteed aan Duits- ook graag tussentijds wel ophalen. Als u
aan het opruimen bent en u wilt direct van
land en haar literatuur.
Exclusief voor bibliotheekleden is vanaf uw spullen af, dan kunt u die deponeren
zaterdag 12 maart het Boekenweekma- op het eerder vermelde terrein tussen
gazine verkrijgbaar in de bibliotheek. de Boerenbond en Stout aan de DorpsVoor volwassenenleden en zolang de straat, op het verharde stukje tussen de
voorraad strekt. Het is een magazine vol platglasbak en de beukenhaag.
boekentips, interviews en achtergrondar- Het oud ijzer kan elke derde zaterdag
van de maand worden ingeleverd. De voltikelen bij het thema Duitsland.
Esther Gerritsen schreef dit jaar het Boe- gende keer is dit mogelijk op zaterdag 16
kenweekgeschenk Broer. In de boek- april.
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Educatieve Avond bij Cendra
voor Kinderen en Ouders/Opvoeders,
Op 23 Maart 2016 organiseert Cendra
kosteloos een interactieve avond over het
herkennen en de omgang met genotsmiddelen bij jongeren. In samenwerking met
Novadic-Kentron en Vierbinden geven
we een educatieve avond voor alle Laarbeekse kinderen vanaf Groep 8 van basisschool. Dus ; ook alle Kinderen welke
op het Middelbaar of speciaal onderwijs
zitten ….. Wij nodigen ook jullie van Harte
Uit !!
Tijdens deze avond zijn jullie ouders/opvoeders meer dan welkom (Graag zelfs )!
Maar let op ; ook voor iedereen die Vrijwillig Werkt met Kinderen / Jongeren
organiseren wij deze avond. Wij hopen
zeker ook op jullie komst!
De avond start om 19.30 uur, de inhoud
van deze avond zal betrekking hebben
op de verleidingen waar kinderen voor
kunnen komen te staan, hierbij valt vooral
tijdens deze avond te denken aan alcohol
en drogerende middelen. We gaan tijdens deze avond interactief aan de slag,
dit betekend dat we jullie niet gaan lastig
vallen met saaie, lange verhalen maar dat
we zowel met de jongeren als de ouders/
opvoeders actief aan de slag gaan! We
gaan een aantal workshops geven waar
aan deelgenomen kan worden en van
deze workshops wordt gegeven op een
wel heel bijzondere plek, namelijk in DE
BUS van Novadic-Kentron.
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Tijdens deze avond zijn er professionals
aanwezig van Novadic-Kentron en Vierbinden (Jongerenwerk) welke al je vragen
kunnen beantwoorden. Er is op deze
avond ook voldoende ruimte om een individueel gesprek aan te gaan, of een
afspraak te maken voor een later tijdstip.
Jullie zijn allemaal van harte welkom
vanaf 19.00 uur bij Jongeren Centrum
Cendra aan de Duivenakker 72a te Aarle-Rixtel.
We vinden het prettig om te weten hoeveel mensen er ongeveer komen, derhalve vragen wij of u zich voor deze
avond aan wil melden via email of facebook voor 16 Maart ; info@cendra.net of
op cendra facebook.
Mocht je vergeten zijn om je op te geven,
geen stress…..je bent altijd welkom !
Heb je vooraf al vragen of opmerkingen,
bel of mail ons gerust.
Telefoonnummer: 06-46862102.
Email: info@cendra.net.
Heel graag tot dan, Team Cendra !

Garagesale in de wijk Strijp
en omliggende straten
zaterdag 19 maart.
Garagesale Aarle-Rixtel in en rond de
wijk Strijp. Een 50-tal bewoners van de
wijk Strijp en omliggende straten houden
voor de zevende keer een garage-sale,
een soort rommelmarkt aan huis. De
rommelmarkt vindt plaats op zaterdag19
maart van 9.00 tot 13.00 uur en is gratis
te bezoeken. Niet alleen alle straten in de
wijk Strijp doen mee maar ook de Janssensstraat, Barthold van Heesselstraat,
Biermansstraat, Langeakker, Valkendijk,
Buizerdstraat, Rode en Blauwe Schutplein en een stukje Bosscheweg. Een
deelnemerslijst met wijkplattegrond is
op19 maart gratis af te halen op Piushof
19 in Aarle-Rixtel. De deelnemers zijn ook
te herkennen aan de gekleurde ballonnen
en deelnameposter.
21
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De Hersenstichting bedankt
gevers en vrijwilligers
Van 1 t/m 6 februari werd in Aarle-Rixtel
gecollecteerd voor de Hersenstichting.
Collectanten zijn op pad gegaan om geld
in te zamelen voor al de mensen met een
hersenaandoening.
De 12 collectanten hebben door hun enthousiaste inzet €1.001,94 opgehaald.
Deze prachtige opbrengst wordt besteed
aan wetenschappelijk onderzoek en voorlichting, om zo een bijdrage te leveren
aan betere toekomst voor mensen met
een hersenaandoening.
Namens de Hersenstichting hartelijk bedankt voor uw bijdrage (in geld danwel
tijd).
Heeft u de collectant gemist? Uw gift is
nog altijd welkom op NL 18 INGB 0000
0008 60 t.n.v Hersenstichting Nederland,
Den Haag.
Voor meer informatie kijk op de website
www.hersenstichting.nl.
Tom van der Lugt, collecte-organisator
Aarle-Rixtel

Laarbeekvoorelkaar.nl zoekt
vrijwilligers
www.laarbeekvoorelkaar.nl is voor een
bewoonster binnen de Regt in Beek en
Donk op zoek naar een bezoekmaatje
die vloeiend de Duitse taal spreekt en begrijpt. De bewoonster leeft door de taalbarrière een eenzaam bestaan.
In de week van 21 t/m 27 maart vindt
de collecte van het Reumafonds plaats.

Gemeenschapsblad Aarle-Rixtel

Wij zoeken nog minimaal 2 collectanten
voor Aarle-Rixtel waarvan eentje voor het
buitengebied en een voor de omgeving
Schoolstraat/Phaffstraat. Heeft u in die
week 1 avond over en wilt u ons helpen?
Meer informatie:
Voor meer informatie over bovenstaande
of andere vrijwilligersvacatures kunt u
contact opnemen met Suzan de Koning
van ViERBINDEN Vrijwilligerswerk Laarbeek via 0492-328 807 of mailen naar:
vrijwilligerswerk@vierbinden.nl. De vacatures zijn ook te bekijken op de website:
www.laarbeekvoorelkaar.nl.

I.V.N. Laarbeek.
Nog enkele dagen en de lente begint.
Voor veel mensen een fijn vooruitzicht.
De dagen zijn al aan het lengen, het zonnetje begint al wat warmer te worden en
als je goed naar de bomen en struiken
kijkt zie je ook hier al dat de knoppen en
de blaadjes zich al voorzichtig laten zien.
Als je bij het krieken van de dag wakker
wordt hoor je de vogels alweer fluiten, en
overdag zie je ze al flink heen en weer
vliegen om hun nestjes te bouwen.
Een mooi moment om een avond te presenteren over vogels in de lente om nog
meer te weten te komen over hun gedrag.
Hiervoor hebben wij Gerard Compiet uitgenodigd. Gerard is bij I.V.N. Laarbeek
een bekende spreker. Wij weten dan ook
dat hij heel veel kan vertellen en prachtige
beelden heeft over dit onderwerp. Ook zal
Gerard geluiden laten horen.
U bent voor deze avond welkom in ons
clubgebouw “de Bimd”aan de Beekseweg
in Aarle Rixtel.
Start 20.00 uur. Onze ervaring is dat lezingen over dit onderwerp druk bezocht
worden, dus kom op tijd want vol is vol.
23

24

Bericht van:

Gemeenschapsblad Aarle-Rixtel

aan (financiële) middelen bij beOp 23 maart lopen kinderen tekort
paalde activiteiten moeten afhaken bevoor kinderen staat er voor hen een dreiging van sociaal
Stichting Leergeld organiseert in samenwerking met de basisscholen De
Driehoek, de Heindert en Brukelum op
woensdag 23 maart een grote sponsortocht. Naast de scholen in Aarle-Rixtel
nemen nog 11 andere basisscholen in het
werkgebied van de Stichting Leergeld t.w.
Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel aan
de sponsorloop deel.
Voorafgaande aan de periode dat de kinderen van de basisscholen op pad gaan
om geld in te zamelen worden er voor de
leerlingen op de deelnemende scholen
presentaties gegeven. Vrijwilligers van
de Stichting Leergeld geven tijdens deze
presentaties uitleg over het doel van de
Stichting Leergeld. Tevens wordt aan de
kinderen verteld wat er met het ingezamelde geld gebeurd. Er is nog steeds
een groep kinderen in de leeftijd van 4
tot 18 jaar voor wie er financiële belemmeringen zijn om tijdens hun schoolperiode volwaardig mee te kunnen doen
aan sport, onderwijs en cultuur. Leren en
mee kunnen doen met leeftijdsgenoten is
in deze ontwikkelingsperiode van groot
belang. Omdat deze kinderen door een

isolement. De Stichting Leergeld wil hen
helpen zodat:
• deze kinderen weer gewoon mee
kunnen doen met schoolse en buitenschoolse activiteiten.
• deze kinderen in staat zijn om hun mogelijkheden te vergroten en erbij blijven
horen.

Stichting Leergeld is het laatste vangnet
voor ouders/verzorgers die onvoldoende
middelen hebben om de ontwikkeling van
hun kind(eren) te bekostigen. Meer informatie over de Stichting Leergeld is te
vinden op de site: www.leergeld.nl/gemert
Zowel de scholen als de Stichting Leergeld stellen het op prijs als u de kinderen
wilt sponsoren als zij bij de inzamelingsactie bij u aan de deur komen.

Klokje

Taxatierapport:
U wilt een taxatierapport van uw woning
en daar echt niet te veel voor betalen?
Bel Gerard Roefs Taxaties tel: 383566,
ook buiten kantoortijden.
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Het is en blijft een
kwestie van gunnen...
www.BBig-Design.com

Leverancier alle
ziektekosten verzekeraars

Pierre v.d. Vorst Optiek

Dorpsstraat 40D, Stiphout | Tel.: (0492) 38 60 78 | ’s maandags gesloten

www.twanvanhout.nl
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Week
van de
Lentekriebels van start
Maandag 14 maart start de Week van
Lentekriebels op basisscholen in heel
Nederland. Tijdens deze week geven basisscholen in groep 1 t/m 8 les over de
thema’s het lichaam, relaties, omgaan
met social media, zelfbeeld en seksuele
weerbaarheid, passend bij de leeftijd en
belevingswereld van de kinderen. De
GGD Brabant-Zuidoost ondersteunt ook
dit jaar basisscholen in de regio.
Bewuste keuze
Het is belangrijk om kinderen van jongs
af aan bewust te maken van hun eigen
wensen en grenzen en hen met de juiste
kennis en vaardigheden te begeleiden bij
een gezonde en veilige seksuele ontwikkeling. Kinderen worden zo weerbaarder
en stellen makkelijker vragen. Als kinderen beter zijn voorbereid op de puberteit, relaties en seksualiteit, maken zij op
latere leeftijd bewuste, weloverwogen en
veilige keuzes.
Rol van ouders
In deze elfde editie staat de rol van ouders centraal. Kinderen hebben vragen
over seksualiteit en zijn nieuwsgierig.
Soms vinden ouders het lastig om hun
kinderen hierin te ondersteunen of starten
ze te laat met seksuele voorlichting. Ook
hebben ouders zelf vragen over wanneer
en hoe je onderwerpen bespreekbaar
maakt met je kind en willen ze weten
wat de rol en het aanbod van de school
is. De Week van de Lentekriebels 2016
biedt ouders veel praktische tips en informatie: 10 feiten en fabels over seksuele
ontwikkeling en voorlichting, 10 redenen
om seksuele voorlichting te geven, 10 tips
hoe te praten over seks met pubers en 10
smoezen waarom ouders dat niet doen.
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Lees meer op
www.weekvandelentekriebels.nl/10
Het is belangrijk dat school en ouders
samen optrekken bij de seksuele vorming
van kinderen. De GGD verzorgt daarom
ook ouderavonden.
Over de Week van de Lentekriebels
In Nederland is seksualiteit en seksuele
diversiteit sinds 2012 in de kerndoelen opgenomen voor het primair en voortgezet
onderwijs. Scholen zijn vrij om hier zelf
invulling aan te geven. Tijdens de Week
van de Lentekriebels gaat het in groep
1 t/m 8 over onder meer over kriebels in
je buik, vriendschap, weerbaarheid, respect voor een ander en waar baby’s vandaan komen. Dat gebeurt op een manier,
die bij de leeftijd en de belevingswereld
van de kinderen past en aansluit bij hun
relationele en seksuele ontwikkeling.
Scholen en ouders zijn enthousiast over
de school-brede aanpak, het lesmateriaal
en de ondersteuning van de GGD.

Start zelfhulpgroep voor
mannen die ongewild
kinderloos zijn.
Het is O.K. om verdriet te mogen
hebben…
Voor mannen die ongewenst kinderloos
zijn en het verdriet hierover geen plek
kunnen geven, is er weinig tot geen hulpverlening. Contact met lotgenoten kan
hierbij helpen. Je staat niet alleen!!!
Daarom start er in maart een zelfhulpgroep met als naam O.K. Deze groep
wordt begeleid door een man die uit eigen
ervaring weet wat het is om ongewenst
kinderloos te zijn.
Heb je interesse of wil je meer informatie?
Neem dan contact met :
Stichting Zelfhulp Netwerk Zuidoost Brabant eindhoven@zelfhulpnetwerk.nl
040-2118328
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Obresa zet u op
voorsprong!
Obresa is een moderne dienstverlener voor
administratie, belastingadvies en Interim
controlling.

Ondernemen
is topsport!

U weet precies waar u aan toe bent. U krijgt bij
ons een begrijpelijk, betrouwbaar en gedegen
advies. Onze aanpak is geschikt voor iedere
onderneming ongeacht uw branche of (online)
boekhoudsysteem.
Obresa heeft zowel regionaal als landelijk
een uitstekend netwerk en werkt samen met
zorgvuldig geselecteerde partijen!

Obresa Administratie & Advies | Molenstraat 17 | 5735 BJ Aarle-Rixtel | www.obresa.nl
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LIEDERENTAFEL
“’T ZONNETJE” IN ZONNETIJ
AARLE-RIXTEL.

WILT U OOK MEEPRATEN
OVER VERKEER
IN AARLE-RIXTEL? De volgende liederentafel staat al weer
Woensdag 16 maart kunt u weer meepraten over zaken aangaande verkeer in
Aarle-Rixtel in de voorjaarssessie 2016
van de Werkgroep Verkeer Aarle-Rixtel,
onderdeel van het Dorpsplatform Aarle-Rixtel. De bijeenkomst is in De Dreef
en begint om 20:00 uur.
De bijeenkomst is het vooroverleg waarin
iedereen die belangstelling heeft mee
kan praten over verkeerssituaties in Aarle-Rixtel. Het resultaat van het overleg is
een lijst die aan de gemeente wordt gestuurd.
Op dit moment zijn er 27 openstaande
punten. Wilt u weten welke punten dit zijn
vraag dan via info@dorpsplatform.nl het
verslag van de laatste bijeenkomst aan.
Naar bovenstaand e-mailadres kunt u
ook nieuwe punten aangaande verkeerssituaties sturen.
De tweede bijeenkomst, het overleg met
gemeente, staat gepland voor woensdag
13 april en is eveneens in De Dreef.
Dus wilt u inspraak hebben over het verkeer in Aarle-Rixtel laat dan van u horen
of kom naar de bijeenkomsten van Werkgroep Verkeer Aarle-Rixtel.

Klokje

voor de deur.
Noteer donderdagavond 31 maart 2016
in uw agenda.
De samen met ViERBINDEN georganiseerde liederentafel wordt gehouden in
de ontmoetingsruimte van “ ZONNETIJ “
aan de Heindertweg 87 in Aarle-Rixtel.
Samen gaan we zingen onder begeleiding van “ Sun Shine”, het eigen orkest,
uit liederenbundels die voor u aanwezig
zijn.
De avond begint om 19.30 uur en iedereen is van harte welkom.
De zaal is open vanaf 19.00 uur en de
toegang is gratis.
We gaan er deze avond weer een gezellige avond van maken.
Voor meer informatie bel 0492-534726 of
via e-mail: frans.raaijmakers@upcmail.nl
Aarle-Rixtel bloemendorp van Laarbeek,
de plannen zijn heel concreet,
je zult er nog alles over lezen,
goed dat u het toch al weet.
Kunnen we ook afspreken;
gooi geen rommel in de bermen,
verpak het papier goed
als het wordt opgehaald,
laat ‘t hondje op de juiste plaats uit,
dan wordt het heerlijk genieten,
als de lente echt ontspruit!!

NIEUW BIJ Jong-LEREN
Is het voor uw kind moeilijk zich thuis te
concentreren op het maken van huis- RD
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 informatie op de website www.jong-leren.com
of bel me, 0492 382668. Graag tot ziens,
www.gemeenschapsblad.nl
Louise de Jong.
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Torenakkerweg 3a
5735 BG Aarle-Rixtel
Tel 0492-381383
mobiel 06-51162419

Voor tegels en sanitair
bezoek showroom
of kijk op onze website:
www.vanrooydasmooi.nl
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Openingstijden showroom
wo-do-vrij :13.30-18.00 uur
za: 09.00-16.00 uur
Of volgens afspraak
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Nizozemska’s Oberkrainer tot Alpenoberkrainer, Miro Klinc, HauskaAvsenik en eigen werk.
Muziek Feest Aarle-Rixtel pelle
Datum: 3 april 2016 Begin: 14.00 uur
Alpensfeer, melodieuze walsen, pittige
polka’s, Sloveense zang, makkelijk in het
gehoor liggend, met een vleugje humor:
in het kort is dat Oberkrainer Ensemble
Nizozemska.
Op 3 april 2016 is het weer tijd voor het
jaarlijkse Oberkrainer feestje van Oberkrainer Ensemble Nizozemska
Nizozemska maakt Sloveense volksmuziek, zoals die door Slavko Avsenik bekend is gemaakt. Wie niet bekend is met
de naam ‘Oberkrainer’ zal snel denken
aan Tiroler muziek, al zal een Oberkrainerfan dat altijd ontkennen! Nizozemska
is een Brabantse groep van amateurmuzikanten die deze muziek op hoog niveau
en met veel plezier brengt. Al jarenlang
treedt Nizozemska op in binnen en buitenland en zo is de traditie ontstaan om
een keer per jaar een gratis toegankelijke
middag te organiseren voor alle liefhebbers van deze lekkere muziek,
Dit jaar bent u van harte welkom bij
Dorpscafé Bij van Dijk ( voorheen De
Vrienden) in AarleRixtel voor een ruime
portie Oberkrainer muziek. Van Avsenik

Einde: 16.30 uur Locatie: Dorpscafé Bij
van Dijk. Adres: Dorpsstraat 18, 5735
ED, Aarle-Rixtel Toegang: gratis, reserveren niet mogelijk Meer info op:
www.nizozemska.nl
Of bezoek ons op Facebook!

Bedankt Organisatie Ganzegat.
Dit jaar heb ik het genoegen mogen
smaken om Opper Ganzentrekker van
Ganzegat te mogen zijn. De uitverkiezing
was al een hele verrassing, maar samen
met Jeanne achter de schermen van Organisatie GANZEGAT te kijken en deze te
beleven tijdens de carnaval, samen met
Prins Sjonnie en zijn Princes Marianne,
was helemaal geweldig.
Ik wil dan ook langs deze weg mijn waardering voor deze vereniging uitspreken:
waardering voor de begeleiding, de opvang, de gemoedelijke sfeer en de goede
verzorging. Het was gewoon geweldig en
heel plezierig om mee te maken.
Heel veel dank daarvoor.
Jan en Jeanne Dekkers
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Voor uw schilderwerk, binnen en buiten
A DV I S E R I N G
SERVICE
ONDERHOUD
RINI VAN BERLO Mob. 06 48 867 753
www.vanberlo-woonservice.nl, info@vanberlo-woonservice.nl
Molenstraat 32, 5735 BM Aarle-Rixtel, tel. 0492 - 38 35 68

Café van Bracht

Van oudsher uw vertrouwde adres voor:

* Koffietafels
* Feesten en Partijen
* Vergaderingen
Kerkstraat 9, 5735 BW Aarle Rixtel Telefoon 0492-381221
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De Jeugd3daagse;
collecteer voor het leukste
kinderfeestje van het jaar!
Vind je het ook belangrijk dat kinderen
lekker kunnen spelen? Dat ze actief bezig
zijn, lekker buiten spelen met leeftijdsgenootjes en andere kinderen leren kennen?
De Jeugd3daagse in Aarle-Rixtel maakt
dat mogelijk! Tijdens de laatste week van
de zomervakantie - dit jaar van 31 augustus t/m 1 september - zijn zo’n 300 kinderen te vinden in en om het grasveld bij
De Dreef waar ze onder begeleiding van
volwassenen en jongeren meedoen aan
leuke spellen, hutten bouwen en dansen
en zingen. En dat doen de kinderen met

Gemeenschapsblad Aarle-Rixtel
heel veel enthousiasme en plezier!
Een club van vele vrijwilligers maakt
de Jeugd3daagse mogelijk. Daarnaast
sponsoren veel ondernemers ons. Maar
dat is helaas niet genoeg. Daarom gaan
we collecteren van 3 t/m 9 april. Hiervoor
zoeken we nog collectanten die in deze
periode in Aarle-Rixtel langs de deur
willen gaan. Dus als je de kinderen van
Aarle-Rixtel een warm hart toedraagt en
graag iets voor hen wil doen, geef je dan
op als collectant. Stuur een mail naar
info@jeugd3daagse.nl, of stuur een persoonlijk bericht via onze facebookpagina
www.facebook.com/jeugd3daagseaarlerixtel. Je kunt ook contact opnemen met
Esther Martens via 06-14899295. Wij
hebben je hulp hard nodig!

33

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
vraagprijs € 265000.- kk
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De eerste zondag van het zomerseizoen
begon kil en nat, maar het zal ongetwijfeld beter gaan worden de komende
weken. Op zondag 20 maart staan de
Reekseheidetochten op het programma
afstanden 90 of 72 km. en op 2e Paasdag
de Achelse Kluistocht van 80 km. en de
Vliegveldroute van 72 km.. Op beide data
is de start om 09.00 uur vanaf het kerkplein. Op zondag 3 april rijden we onze
eerste tocht van het jaar die op de landelijke kalender van de NTFU staat. Deze
Tante Jettocht is 100 km. lang, inschrijven
en vertrekken voor deze tocht kan men bij
grand-café Stout aan de Dorpsstraat 86.
De groep die 25 km. per uur rijdt start om
08.00 uur en de andere groepen van 28
en 30 km. per uur tussen 08.30 en 08.40
uur.
Na het ingaan van de zomertijd, in het
weekend van Pasen, starten we weer met
de wekelijkse fietsavonden op dinsdag
en donderdag. De eerste twee weken is
de start om 18.30 uur op de hoek van
de Dorpsstraat en het Kouwenbergplein.
Daarna om 19.00 uur. De dinsdag is voor
recreanten die onder begeleiding steeds
andere routes rijden van ongeveer 30 km.
De snelheid ligt tussen de 18 en de 20
km. per uur en mensen met een e-bike
zijn ook van harte welkom. Op donderdagavond wordt er gefietst met racefietsen met afstanden tussen de 50 en
de 60 km.

email redactie@gemeenschapsblad.nl
www.gemeenschapsblad.nl
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Hulp nodig bij het invullen van
uw belastingaangifte?
Heeft u hulp nodig bij het invullen van uw
belastingpapieren? De Stadswinkel van
de gemeente Helmond houdt samen met
de Belastingdienst speciale spreekuren
voor inwoners van Helmond, Laarbeek,
Gemert-Bakel, Deurne, Asten en Someren. De spreekuren zijn op afspraak.
Aanmelden via belastingtelefoon
Wilt u zich aanmelden?
Bel dan de belastingtelefoon 0800 0543.
Heeft u al een afspraak ingepland in Eindhoven? Dan kunt u die alsnog omzetten
naar Helmond.

Klokje
Jong-LEREN
Niet tevreden over je cijfers? Verander
dan de aanpak van het maken van je
huiswerk. HOE?
Bij Jong-LEREN kun je het leren. Kijk
voor meer informatie 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 huishoudelijke 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 afspraak om kennis te maken.
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Als ondernemer beveilig je natuurlijk je zaak. Maar bij sommige ondernemers schiet de beveiliging
erbij in. Bijvoorbeeld omdat er geen geld voor beveiliging is, de ondernemer geen verstand van
beveiliging heeft of deze er simpelweg het nut niet van inziet. Ook thuis niet. Onverstandig, want de
misdaadcijfers laten zien dat zowel stedelijke gebieden als dorpen in Brabant meer criminaliteit
kennen dan in andere provincies. Bovendien worden acht op de tien misdrijven nooit opgelost.
Verkeerde zuinigheid wordt mogelijk duur betaald.

Security Professionals bevindt zich op nog geen 10 minuten van de Aarle-Rixtelse dorpskern. Deze
beveiligingsspecialist maakt van de veiligheid van uw mensen en eigendommen haar beleid. Ook
collega-beveiligingsbedrijven nemen diensten af bij Security Professionals. Zij vertrouwen op de
(inter)nationale kennis en kunde van deze lokale speler.
Vanuit het Helmondse veiligheidsatelier blijft Security Professionals de ontwikkelingen voor. Ruim 90
security professionals beveiligen dagelijks kantoren, onderwijsinstellingen, productielocaties, winkels,
publieke ruimtes en ziekenhuizen. Bij Security Professionals hoeft u geen verstand te hebben van
beveiligen. Deze vakkennis brengen de Security Professionals namelijk zelf in. Dat doen zij met
kennis van de lokale situatie in Aarle-Rixtel en met aandacht voor uw specifieke situatie.
De Security Professionals zijn u graag individueel van dienst. Maar: samen beveiligen is beter
beveiligen. Samen beveiligen is ook voordeliger. Kosten worden dan namelijk over meerdere partijen
verdeeld. Daarnaast profiteert eenieder van informatie over actuele veiligheidsrisico’s in Aarle-Rixtel
en van advies over slimme preventiemaatregelen. Aarle-Rixtel wordt zo minder aantrekkelijk voor
personen met kwade bedoelingen.
Wist u dat u met aantrekkelijke korting door Security Professionals kunt laten beveiligen?
Opdrachtgevers die een klant introduceren, ontvangen namelijk een jaar lang 10% korting op het
termijnbedrag voor mobiele surveillance en alarmopvolging. Iedere volgende klant is 10% korting
waard. Brengt u 10 klanten aan bij Security Professionals, dan ontvangt u dus 1 jaar lang kosteloos
mobiele surveillance en alarmopvolging. Bovendien voert Security Professionals in de eerste 3
maanden kosteloos mobiele surveillance en alarmopvolging bij de nieuwe klant uit.
Niet alleen u profiteert, iedereen profiteert! En dat blijven u en uw collega-ondernemers ook na het
eerste contractjaar doen. Hoe meer collectiviteit, hoe lager de tarieven.
Ondernemend Aarle-Rixtel: kies voor veiligheid, kies voor scherpe tarieven. Neem vandaag
nog contact op met Security Professionals via: 088-911 27 27.

36

Bericht van:

Bijzonder optreden
muziekgroep ‘Nooit Gedacht’
met Muziekvereniging Muzikale.
Zondag 20 maart treedt de Aarle-Rixtelse
muziekvereniging Muzikale op in MFC
De Dreef. Te gast is muziekgroep “Nooit
Gedacht” uit Gemert. Muziekgroep “Nooit
Gedacht” is opgericht in 1987 en telt momenteel 40 enthousiaste muzikanten en
24 vrijwilligers. “Nooit Gedacht” is een
voorbeeld van integratie en acceptatie
van mensen met een functiebeperking
op het verstandelijke vlak. De samenwerking van iedereen binnen de groep is heel
hecht en zorgt ervoor dat deze muzikanten
het gevoel hebben dat ze iets betekenen
voor de samenleving. Ze zijn muzikaal en
hebben veel succes bij het publiek, dat
vaak van beide zijden ontroerende reacties teweeg brengt. Plezier in het samen
muziek maken staat dan ook hoog in het
vaandel. ”Nooit Gedacht” heeft ongeveer
5 keer per jaar een optreden in diverse
regio’s en heeft al veel evenementen muzikaal opgeluisterd, zowel met het Groot
Orkest als met de drumband.
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Een optreden van “Nooit Gedacht” heeft
dan ook al vele harten sneller doen
kloppen.
Nooit Gedacht en Muzikale zullen ook
gezamenlijk een nummer ten gehore
brengen.
Het optreden begint om 14.00 uur in MFC
De Dreef en is gratis toegankelijk.

Beste inwoners
van Laarbeek,
In de week van 21 t/m 27 maart vindt
zowel de collecte plaats voor het Reumafonds als voor de vastenactie.
Normaal gesproken zijn er geen 2 collectes in 1 week. Omdat Pasen echter zo
vroeg valt dit jaar komt dit nu precies zo
uit.
Het Reumafonds is een landelijke actie
die jaren vooruit wordt gepland, daarom
is dit niet te wijzigen en ook Pasen laat
zich helaas niet herplannen.
Het kan dus zijn dat u die week 2 keer
een collectant aan de deur treft.
Wij hopen gezamenlijk op uw steun voor
onze doelen.
Nicole van Hooy: Reumafonds
Elly Wijnen: Vastenactie
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50 jaar geleden

3 maart Gemengd koor
Op de jaarvergadering van het Aarle-Rixtelse gemengd koor “De Klokkengieters
van 1660”, de volgende week maandagavond, zullen onder andere de volgende
plannen voor dit jaar worden bekend
gemaakt. De secretaris van het koor, de
heer H. van Hoof is herkiesbaar, de penningmeester, de heer J. van Roy stelt
zich niet meer herkiesbaar, wegens werkzaamheden elders. Door het vertrek van
commissaris W. van de Ven naar Canada,
zal ook in deze vacature moeten worden
voorzien.
4 maart Heemkunde
De Heemkundekring “Barthold van
Heessel” heeft volgende week dinsdag
8 maart om 8 uur in clubhuis café van
Bracht een belangrijke ledenvergadering.
De heer Th. Sprengers uit Aarle-Rixtel zal
op deze avond een lezing houden over
het postzegelnieuw aangaande de ruimtevaart, onder het motto: “Van Icarus tot
heden”.
5 maart Opening “Ganzibar”
In de Dorpsstraat te Aarle-Rixtel vond
vrijdagmiddag de opening plaats van de
nieuwe “Ganzibar” , annex cafetaria, die
beheerd wordt door de heer B. van der
Wielen. Deze gezellig ingerichte bar, die
opvalt door haar vakkundig gekozen interieur en sfeervolle verlichting, werd bij
de opening druk bezocht, onder meer
toonden hun belangstelling: burgemeester Janssens en secretaris M. van
Zutphen.
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aan de komende gemeenteraadsverkiezingen in Aarle-Rixtel deel te nemen met
een eigen lijst. Dezer dagen is de naam
van de door de heer Bosch gevormde lijst
ingeschreven op het gemeentehuis. De
partij moet heten: “Algemeen Christelijke
Sociale Lijst”. De heer Bosch, die werkzaam is geweest op de secretarie in Aarle-Rixtel en thans op het gemeentehuis
te Helmond, zal na de verkiezingen voor
de Provinciale Staten zo spoedig mogelijk
komen met een programma, waarin de
beginselen van zijn partij nader worden
uiteen gezet. De heer Bosch ontkende
dat hij kritiek heeft op de werkzaamheden
van de zittende raad, maar hij meende
dat er wel plaats is voor een partij, die
een constructieve en opbouwende politiek volgt. De sociale gerechtigheid staat
in deze politiek voorop. Een politiek, die
verder stoelt op de Christelijke beginselen en algemeen aanvaardbaar is, dat
wil zeggen: voor iedereen.
22 maart Na val overleden
Zondagmiddag is de 42 jarige heer Th.
Nissen uit Aarle-Rixtel in het ziekenhuis
te Tilburg overleden aan de verwondingen, die hij had opgelopen, toen hij
vorige week in Helmond van een dak viel.
De man was vader van twee kinderen.
De heer Th. Nissen was, vorige week, in
Helmond in de Advocaat Botsstraat bezig
met timmerwerkzaamheden aan het dak
van een huis. Door onbekende oorzaak
viel de man van het dak met het hoofd
precies op de scherpe rand van een omgekeerde teil. Met ernstige verwondingen
en onder andere een schedelbasisfractuur, werd de man overgebracht naar het
ziekenhuis in Helmond. Toen zijn toestand
verslechterde, vervoerde men de Aarlese
timmerman naar het specialistische ziekenhuis in Tilburg, waar de man tenslotte
toch overleed.

19 maart Nieuwe partij voor gemeenteraad in Aarle-Rixtel
De heer M. G. M. Bosch, 24 jaar oud en
HELMONDS DAGBLAD maart 1966
woonachtig in Aarle-Rixtel, is van plan
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