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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

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: 18-4  / 2-5  /  23-5  /  6-6  / 20-6
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Oplage    2500
Jaargang     46

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

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

Zaterdag 9 april
13.00 uur Kapel - Doopviering
 Liv Hollering en Thijmen Smulders
Zondag 10 april  - 3e Zondag van Pasen
Voorganger Pastor Hasselman
09.30 uur Kerk – Eucharistieviering m.m.v. de Cantorij 
 Overleden ouders Martens - Brouwers en Frans en Jeroen
 Piet en Maria Coolen – Martens
 Jan Hendrix     (trouwdag)
 Bijzondere intentie    (fam.van Boh.)
 Voor vervolgde christenen in Syrië, Irak en Afghanistan
 Tot welzijn van de parochie
Woensdag 13 april 
19.00 uur Kapel – Rozenkransgebed

Week van zondag  17 april t/m vrijdag 22 april 

Zondag 17 april  - 4e Zondag van Pasen
Voorganger Pastoor Verbraeken
09.30 uur Kerk – Eucharistieviering m.m.v. Kerkkoor O.L.V. Presentatie 
 Frans Vogels
 Henk Vos     (buurt)
 Bijzondere intentie
 Tot welzijn van de parochie
Woensdag 20 april 
19.00 uur Kapel – Rozenkransgebed

Overleden
Thijf van Ganzenwinkel, Terlingenplein 49, 73 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.

Week van zaterdag  9 april t/m vrijdag 15 april



7

Kerk O.L. Vrouw Presentatie
Doopvieringen
De volgende doopdatum in de Mariakapel van Aarle-Rixtel is nog niet bekend.
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

Bedankt,  Bedankt.

Namens de vrijwilligers willen wij alle parochianen, Frans v.d.Heuvel groente en fruit, 
Eierhandel Verbruggen en Biscuitfabriek Jeurgens hartelijk danken voor de gulle 
gaven.
Wij hebben er 50 prachtige fruitschalen van kunnen maken voor zieke en eenzame
medeparochianen in Aarle - Rixtel.

Annie Jacobs                          
Jeanne Gijsbers

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

Inleveren kopij
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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:

Harmonie De Goede Hoop 
houdt oudijzeractie

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

Uitwisselingsconcert

Op zaterdag 16 april a.s. geeft harmonie 
De Goede Hoop een concert in samen-
werking met harmonie OBK uit Erp. Op 
uitnodiging van laatstgenoemde, wordt dit 
concert gehouden in zaal Ter Aa, Den Uil 
1A in Erp en begint om 20.00 uur.
Harmonie OBK speelt in de 1e divisie en 
staat o.l.v. Sef Pijpers (jr.) Wegens ziekte 
van Gerrit de Weerd speelt De goede 
Hoop o.l.v. plaatsvervangend dirigent 
Martijn Pepels.

platglasbak en de beukenhaag.
Het oud ijzer kan elke derde zaterdag 
van de maand worden ingeleverd. De vol-
gende keer is dit mogelijk op zaterdag 21 
mei.

Wandelen met de senioren

 A.s. donderdag 7 april gaan de senioren 
weer wandelen.  Dit keer gaan we naar 
Lieshout. Daar maken we een prachtige 
wandeling door de Ruweeuwsels, het 
Achterbosch en het “woonbos”.
We vertrekken vanaf het voormalig sluisje 
bij de brug op ’t Achterbosch en wel om 
9.30 uur.

Kom dansen in de Waterpoort!

De volgende dansmiddag staat al weer 
voor de deur. Op dinsdag 5 april aan-
staande zal er in de ontmoetingsruimte 
van de Waterpoort weer een dansmiddag 
georganiseerd worden.
Onder leiding  van onze DJ Arie Wagel-
mans zullen verschillende gezelschaps-
dansen voorbij gaan komen zoals de 
Wals, Sirtaki, Cumbia, Tango en een 
Swing. Iedereen is welkom, men heeft 
geen partner nodig. De middagen zijn 
goed voor lijf en leden en houdt je jong! 
Wegens het enorme succes van deze 
dansmiddag beginnen wij voortaan om 
13.30 uur.
Dus dinsdag 5 april dansen in De Water-
poort van 13.30 uur tot 16.00 uur. Voor 
meer informatie kun je terecht bij ViER-
BINDEN Machteld Hoebergen, mhoe-
bergen@vierbinden.nl of 06-45203227. 
Zegt het voort, op naar de Waterpoort!
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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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Gemeenschapsblad Aarle-RixtelBericht van:

Gilde Sint Margaretha
wederom succes op 
het vendeltoernooi 
te Oploo

Het gilde Sint Margaretha nam afgelopen 
zondag deel aan het indoorvendel toer-
nooi gehouden in een hal te Ledeacker.
‘s Morgens om half elf waren enkele gil-
debroeders bijeen om deel te nemen aan 
het indoortoernooi te Ledeacker georga-
niseerd door het Sint Mathias gilde uit 
Oploo. Een indoor toernooi dat gehouden 
werd voor junioren en senioren, om het 
vendelen tevens te stimuleren, daar er in 
de wintermaanden voor het gildewezen 
minder te doen is. Het aantal deelnemers 
betrof ongeveer 60 vendeliers in  6 ver-
schillende klassen.
Gilde Sint Margaretha nam hier aan deel 
met 5 vendeliers: 3 jeugdleden  en twee 
senioren.
Onze jeugdvendeliers waren er weer op-
gebrand om een prachtig resultaat neer 
te zetten.
Ondanks dat het erg koud was in de hal, 
wat de jeugd niet kon deren, zetten zij 
met een prachtige vendelgroet een prima 
prestatie neer. Later bleek dat de jeugd-
groep (Pieter Smulders, Niels van Stip-

hout en Tim van Stiphout) een mooie 1e 
prijs mee naar huis sleepte. 
In de klasse  t/m 12 jaar behaalde Niels 
van Stiphout een mooie 1e prijs. Zijn 
broer Tim van Stiphout mocht in die zelfde 
klasse een mooie 3e prijs ophalen. Toch 
knap dat deze vendeliers allebei een prijs 
in de wacht slepen met een deelnemers 
veld van 16 vendeliers.
Als klap op de vuurpijl mocht pieter Smul-
ders een 1e prijs in ontvangst nemen in 
de klasse 13 t/m 15 jaar. Een indrukwek-
kende score aangezien in deze klasse 
zeer goede vendeliers deelnamen uit 
verschillende  gilden. Jeroen Smulders 
zette voor de 1e keer in de klasse B een 
prachtige vendelgroet neer, waar hij ook 
het acrobatiek moest uitvoeren, helaas 
viel hij niet in de prijzen maar volgende 
keer gaat dit zeker lukken.
Toch weer een mooie prestatie van ons 
gilde, en zeker niet de supporters van ons 
gilde te vergeten die toch de tijd nemen 
om de vendeliers te komen aanmoedigen.
Daarbij een compliment aan de kringvoor-
zitter Henk de Hair die ook op dit toernooi 
aanwezig was om de vendeliers van kring 
Peelland  bezig te zien. Iedereen hartelijk 
bedankt voor de steun namens het secre-
tariaat van  gilde Sint Margaretha.
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Open huis 
De Driehoek, De Heindert en 

kindcentrum Klimop
vrijdag 15 april 2016 van 16.00 tot 18.30 uur

We zijn trots op ons nieuwe gebouw. Een nieuwe plek. Samen onder één dak in 
het voorzieningencluster Aarle-Rixtel. 

Het gilde St. Margaretha en het Onze Lieve Vrouwe Gilde trekken samen met 
kinderen en belangstellenden om 15.45 uur in optocht vanaf het kerkplein 
naar het nieuwe gebouw. Na een vendelgroet gaan de gildes voorop in het 
open huis, dat tot 18.30 uur duurt.

U bent van harte welkom om een kijkje te komen nemen.

Team OBS De Driehoek,             Team De Heindert,             Team KC Klimop,
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Gemeenschapsblad Aarle-RixtelBericht van:

Geef je op voor 
het leukste 

kinderfeestje van het jaar!

Het leukste kinderfeestje van het jaar wil 
je natuurlijk niet missen. Geef je daarom 
binnenkort op voor de Jeugd3daagse. 
Dit jaar vindt dit grote feest plaats van 
dinsdag 30 augustus tot en met don-
derdag 1 september.
Wie mogen er meedoen?
Tijdens de Jeugd3daagse kunnen basis- 
schoolkinderen van 4 tot 12 jaar uit Aar-
le-Rixtel drie dagen lang spelen, ont-
dekken en avonturen beleven. Al 30 jaar 
een groot succes onder de Aarlese jeugd!
Hoe kan ik mijn kind(eren) inschrijven?
Kinderen (en hun ouders) kunnen zich 
inschrijven op twee data bij De Dreef in 
Aarle-Rixtel:
- dinsdag 12 april van 18.00 – 20.00 uur
- zaterdag 16 april van 09.00 – 12.30 uur
Het inschrijven gaat via het inschrijfformu-
lier. Deze formulieren zijn op donderdag 
31 maart op ludieke wijze uitgedeeld bij 
de basisscholen in het dorp: Brukelum, 
De Driehoek en De Heindert.
Geen inschrijfformulier gekregen?
Heeft jouw kind geen formulier naar huis 
gekregen, dan kun je deze ook afhalen bij 
Els Penninx (Broekelingstraat 34, Aarle- 
Rixtel), opvragen via e-mail 
inschrijving@jeugd3daagse.nl of down-
loaden via de website 
www.jeugd3daagse.nl. 
Meer informatie Neem ook eens een 
kijkje op onze facebookpagina via www.
facebook.com/jeugd3daagse voor meer 
informatie over het Jeugd3daagse team 
en voor leuke   foto’s van het afgelopen 
jaar. 

Bestuursmutaties 
2016.

Het bestuur van Seniorenvereniging  KBO 
Aarle-Rixtel  maakt bekend dat ze Peter 
Groenendaal als bestuurslid en nieuwe 
penningmeester heeft voorgesteld. 
Dit werd bekend gemaakt door de voor-
zitter Ton Schepers tijdens de goedbe-
zochte, algemene ledenvergadering van 
de KBO, die werd gehouden op woens-
dagmiddag, 9 maart in De Dreef te Aar-
le-Rixtel. Peter Groenendaal werd bij     
acclamatie benoemd.
Hij volgt Antonet Hendriks-Strijbosch op, 
die het penningmeesterschap de laatste 
8 jaar heeft uitgeoefend. Zij was 9 jaar 
bestuurslid en dit jaar, op eigen verzoek, 
niet herkiesbaar.
Peter Groenendaal is een bekende per-
soonlijkheid in Laarbeek. Hij was tot aan 
zijn pensioenering  fysiotherapeut in Aar-
le-Rixtel en kent daarom veel mensen.
Het bestuur van de Seniorenvereniging 
KBO Aarle-Rixtel vindt het fijn dat Peter 
is toegetreden en heet hem namens alle 
leden van harte welkom.
Tijdens de algemene ledenvergadering 
werd afscheid van Antonet Hendriks ge-
nomen, waarbij zij door iedereen werd 
bedankt voor de uitzonderlijke inzet die 
zij  als bestuurslid in het algemeen en als 
penningmeester in het bijzonder pleegde.     
Zij blijft de ledenadministratie en enkele 
ondersteunende taken doen.
Tijdens deze vergadering werd John 
Pezie door de aanwezige leden bij accla-
matie benoemd voor een tweede periode 
van 3 jaar als secretaris..

Seniorenvereniging KBO
Aarle-Rixtel
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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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Controle op fout parkeren op 
groenstroken en trottoirs

De gemeente en de politie gaan extra 
controleren op het fout parkeren van au-
to’s op groenstroken en trottoirs. Zowel 
de gemeente als de politie krijgt steeds 
vaker klachten over parkeren op het trot-
toir en op groenstroken. Tegelijkertijd 
komen er klachten binnen dat er te hard 
wordt gereden binnen de bebouwde kom. 
Parkeer uw auto zoveel mogelijk op de 
rijbaan. Ze staan dan niet verkeerd ge-
parkeerd in de weg op het trottoir en het 
remt ook de snelheid af van passerende 
voertuigen. 
Parkeren op groenstroken en trottoirs 
is verboden
Omdat er per huishouden gemiddeld 
steeds meer auto’s komen, zijn parkeer-
plaatsen steeds meer en langer bezet. Au-
tobezitters moeten daardoor verder van 
hun huis of werkplek parkeren. Helaas 
gebeurt dit steeds vaker op groenstroken, 
waardoor het aangelegde groen bescha-
digt en de indruk ontstaat dat parkeren op 
de betreffende plek is toegestaan. Het is 
echter in de gehele gemeente verboden 
om in het openbaar groen te parkeren of 
hier doorheen te rijden.
Ook is het verboden om op verhoogde 
trottoirs te parkeren. Hierdoor wordt het 
trottoir geblokkeerd en moeten mensen 
met een rolstoel/kinderwagen de weg op. 
Riskeer geen bekeuring!
De BOA (buitengewoon opsporingsamb-
tenaar) van de gemeente is al begonnen 
met het uitoefenen van toezicht en het uit-
delen van waarschuwingen. En daar blijft 

het niet bij; overtreders lopen het risico 
op een proces verbaal. Vanaf 1 juli 2016 
zullen de politie en de BOA bekeuringen 
gaan uitdelen. Mensen die al eerder 
een waarschuwing hebben ontvangen, 
kunnen ook voor 1 juli 2016 al bekeurd 
worden. De boete bedraagt € 90,00 (plus 
€ 7,50 administratiekosten).

Laarbeekvoorelkaar.nl zoekt 
vrijwilligers

Voor het Tienerwerk Laarbeek zijn wij 
op zoek naar vrijwilligers om voor de 
jongeren binnen Laarbeek de leukste, 
spannendste, gaafste en coolste activi-
teiten te organiseren. Met een variërend 
programma probeert het Tienerwerk de 
jongeren te bereiken en te binden aan de 
kernen Lieshout, Mariahout, Aarle-Rixtel 
en Beek en Donk.
Voor TSO ‘t Otterke zijn we op zoek naar 
overblijfkrachten voor schooldagen van 
11.45 tot 13.05 uur. Je krijgt eerst een 
scholing van 5 bijeenkomsten van 3 uur.
Er staat een belastingvrije onkostenver-
goeding van 10,- per middag tegenover.
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.
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Bulldozer Schuivenspel 
Pusher

 Waardebon (geldig van 9 t/m 12 april 2016)

Goed voor 5 extra munten 
bij besteding € 3,50 

of 10 extra munten bij besteding € 5,00

www.fairfactory.nl  
JOUW AANBEVELING IS ONS DOEL !

Kermis Aarle-Rixtel - Waardebon - Kermis Aarle-Rixtel -  Waardebon

Winnaar actie bij Bibliotheek De 
Lage Beemden bekend

Afgelopen winter had Bibliotheek De 
Lage Beemden een winactie van Voor-
deel-met-je-biebpas, één van de diensten 
van de bibliotheek. Op de website kon 
iedereen op zoek naar de speciale bood-
schap en vervolgens een mooi gevulde 
BiebBox winnen.

Inmiddels is de winnaar bekend. Angela 
Smits uit Bakel won de BiebBox. Zij kreeg 
de Box uitgereikt in Bibliotheek Bakel uit 
handen van bibliotheekmedewerker Leny 
Smits. Bibliotheek De Lage Beemden fe-
liciteert haar van harte met deze prijs en 
wenst haar veel plezier met de inhoud 
van de BiebBox.
Ook voor iedereen die niet gewonnen 
heeft, is de bibliotheekpas heel wat waard. 
Het hele jaar ontvang je met je biebpas 
korting bij theaters, dierenparken, musea, 
pretparken, filmhuizen, lezingen, evene-
menten, workshops, festivals en nog veel 
meer. De website 
www.voordeelmetjebiebpas.nl biedt hon-
derden ideeën voor een dagje weg in heel 
Nederland. Ook in onze eigen regio is er 
altijd wel een aanbieding. Kijk voor meer 
informatie op 
www.bibliotheeklagebeemden.nl. 
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YC Atelier
Repareren en vermaken van kleding, 
gordijnen en andere textiel producten.

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

Openingstijden:
Woensdag: 18.00-21.00 u
Vrijdag: 09.00-19.00 u
Verder op afspraak
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Collecte week 17 - 23  april  Nieuwe 
campagne is,

“ Eerder herkennen 
van een hart-of vaatziekte 

redt mensenlevens ! .”

Een hart-en vaatziekte kan een mensen-
leven soms volledig op zijn kop zetten. 
Het overkomt heel veel mensen, meer 
dan je denkt. Veel mensen die plotseling 
een hartinfarct of hartstilstand krijgen, 
bleken vooraf geen duidelijke klachten te 
hebben gehad. De gevolgen zijn echter 
groot. In veel gevallen overlijdt een dier-
bare of hij of zij houdt blijvende schade 
aan het hart of hersenen. Ook het leven 
van de nabestaanden verandert drastisch 
van de een op de andere dag. 
De Hartstichting wil dat hart-en vaat-
ziekten eerder worden herkend, zowel bij 
mannen als bij vrouwen. Zo kunnen we 
deze ziekten behandelen voordat ze echt 
toeslaan. Sinds 2015 ligt de focus dan 
ook op onderzoek naar hoe we hart-en 
vaatziekten eerder kunnen opsporen.
Het onderzoek richt zich op 3 gebieden:
• Onderzoek naar erfelijkheid in de fa-
milie. Hoe kunnen mensen zelf het beste 
in kaart brengen of hart-en vaatziekten in 
de familie voorkomen ?
• Onderzoek naar klachten en voorte-
kenen die kunnen wijzen op hart-en vaat-
ziekten.
• Onderzoek naar nieuwe opsporings-
methode, zoals bijvoorbeeld een bloed-
test of scans. 
Onze doelen zijn concreet. Onderzoek 
naar het eerder herkennen van hart-en 
vaatziekten moet levens redden en voor-

komen dat mensen onherstelbare schade 
oplopen. We willen dat over 15 jaar bij een 
kwart van de mensen hart-en vaatziekten 
eerder herkend worden. Daarom staat de 
collecteweek van 17 t/m 23 april in het 
teken van eerder herkennen van hart-en 
vaatziekten. Dus vragen wij u van harte,  
geef uw bijdrage aan onze collectanten. 
Namens  comité Aarle-Rixtel , Tonnie Ver-
leisdonk, Jo kicken, Martien v.d. Heuvel, 
Wilke v. Thiel en Jeanne Smits

“DE OUWE HAP” IN ZONNETIJ

Op woensdagavond 13 april geeft  “De 
Ouwe Hap” een concert in De Zonnetij 
gelegen aan de Heindertweg 87 in Aar-
le-Rixtel. De avond vindt plaats in de ont-
moetingsruimte. 
“De Ouwe Hap”is een groep enthousiaste 
muzikanten hier uit Aarle-Rixtel.
De muziekvereniging is opgericht op 7 fe-
bruari 1973, bestaat uit 15 leden en staat 
onder leiding  van Piet Diender.
Vanaf het begin zijn zij gekleed in Bra-
bantse kledij. Het repertoire bestaat mars 
,tango, wals ,polka enz ,enz...
“De Ouwe Hap’ streeft er na om elk op-
treden tot een feest te maken.
“Als wij ons publiek zien genieten dan ge-
nieten wij ook”. “Dat is ons doel”.
De avond begint om 19:30.
De zaal is open vanaf 19.00 uur
Entree € 5,= inclusief een kop koffie en 
een consumptie.
De kaartjes voor deze avond zijn te koop 
op woensdag 6 en 13 april en donderdag 
7 april van 9.30 – 11.30 uur in de ontmoe-
tingsruimte van Zonnetij. 
Of op de avond zelf bij binnenkomst
Iedereen is van harte welkom.



20

Gemeenschapsblad Aarle-RixtelBericht van:

Laarbeekvoorelkaar.nl zoekt 
vrijwilligers

Voor zorgboogcentrum De Regt zijn wij op 
zoek naar “Transfer” vrijwilligers. Veel be-
woners maken gebruik van de maaltijden 
in de gasterij. Verschillende bewoners zijn 
afhankelijk van anderen om gebracht en 
gehaald te worden. Daarom zoeken wij 
vrijwilligers die deze personen naar het 
eetpunt en weer terug naar huis kunnen 
brengen. De tijden van deze transfers 
zijn: Voor het brengen tussen 11.15u en 
12.00u. Voor het ophalen tussen 13.00u 
en 13.30u.

Voor Woonvoorziening de Bleek zoeken 
wij een boodschappenvrijwilliger die op 
maandagavond en/of donderdagavond 
samen met een paar bewoners van de 
Bleek naar de Plus wil wandelen, even-
tueel begeleiden met boodschappen 
doen en weer samen terug wil wandelen 

naar de Bleek. We zijn op zoek naar ie-
mand die graag van wandelen houdt, die 
de veiligheid onderweg mee in de gaten 
kan houden en die kan begeleiden in het 
zoeken naar producten in de supermarkt 
de Plus.
 
Voor een licht dementerende cliënt woon-
achtig in Mariëngaarde; Aarle-Rixtel zijn 
wij op zoek naar een Buddy.
De heer wil graag een keer met iemand 
een praatje maken of gaan wandelen.

Voor de stichting a pin for your thoughts 
zoeken wij vrijwilligers, die de gasten 
vriendelijk ontvangen en betrouwbaar om 
kunnen gaan met geld. De stichting han-
teert de volgende drie pijlers:
- Mensen met vruchtbaarheidsproblemen 
steunen, begrip tonen, hoop geven en 
laten merken dat ze er niet alleen voor 
staan
- Aandacht vragen voor het bespreekbaar 
maken van vruchtbaarheidsproblematiek
- Geld inzamelen om andere initiatieven 
rondom vruchtbaarheidsproblematiek 
(bijv. support websites) en onderzoek 
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naar vruchtbaarheidsproblematiek en –  
behandelingen te steunen.
Naast de bovenstaande drie pijlers is er 
een speldje ontworpen. 
Het speldje wordt verkocht, waardoor alle 
mensen in Nederland hun steun kunnen 
betuigen voor mensen met vruchtbaar-
heidsproblemen.
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.

Cursus Leren omgaan met 
computer en internet

Veel landelijke instanties en ook lokale 
organisaties richten steeds vaker hun 
dienstverlening digitaal in. In deze digitale 
maatschappij ondervinden mensen die 
moeite hebben met de computer daarvan 
dagelijks problemen. Maar er is goed 
nieuws, er is wat aan te doen! Bibliotheek 
De Lage Beemden start met de cursus 
‘Klik en Tik’ voor iedereen die wil oefenen 
met de computer.

Zoeken op internet, e-mailen, online for-
mulieren invullen, downloaden, het komt 
allemaal aan bod. De cursus wordt ge-
geven in kleine groepjes van maximaal 
acht deelnemers op maandagochtend 

van 10.00 – 11.30 uur in Bibliotheek Ge-
mert. Tijdens zes bijeenkomsten wordt 
stap voor stap geoefend op computers 
van de bibliotheek en iedereen werkt in 
zijn eigen tempo. Indien er plek is kan op 
ieder willekeurig moment worden inge-
stroomd. 

Bibliotheek De Lage Beemden, KBO/Se-
niorWeb Gemert en Goed Wonen vinden 
het van groot belang dat hun leden en 
huurders goed de weg vinden op com-
puter, internet en in onze digitale samen-
leving. Kosten voor deelname voor leden 
bibliotheek/kbo/seniorweb en huurders 
van Goed Wonen bedragen dan ook         
€ 15,00, voor niet-leden zijn de kosten          
€ 25,00.
Wilt u zelf op les of kent u mensen in uw 
omgeving die daarmee geholpen zouden 
zijn? Kom dan voor meer informatie naar 
de inloopochtend op maandag 18 april 
van 
10.00 – 11.30 uur in Bibliotheek Gemert. 
Direct aanmelden voor de cursus kan na-
tuurlijk ook, via mail 
contact@bibliotheekdlb.nl of telefoon 
0492 – 323245.  

www.gemeenschapsblad.nl
email redactie@gemeenschapsblad.nl
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Nederlaag-toernooi Neerlandia 
Bakel-   HBV De Eendracht.

De Eendracht heeft op donderdag 17 
maart deelgenomen aan het Nederlaag 
toernooi van Neerlandia Bakel.  
De Eendracht was met 10 schutters  aan-
wezig  in Bakel, op hun jaarlijkse toernooi.
In totaal hadden de schutters uit Aar-
le-Rixtel 2032 punten geschoten.  Dat is 
gemiddeld 203 per schutter.  Net iets meer 
als 8 gemiddeld, en dat is niet slecht.  Als 
alle verenigingen hebben deelgenomen 
krijgen we de uitslag van het toernooi en 
weten we wat onze score waard is.
Zoals altijd was het een gezellige wed-
strijd in Bakel en tussen de schiet beurten 
in werd er volop gelachen.  En dat is ook 
belangrijk.
Uitslag  toernooi:
1 Frank Schepers    225
2 Erwin Wijnhoven    224
3 Jan van Rooy    209
4 Henk Verachtert    205
5 Jo Maas     202
6 Walter Jansen    202
7 Paul van Bakel    199
8 Arno Donkers    192
9 Martijn vd Heijden    192
10 Geert van Ganzewinkel   182
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.

De afgelopen weken hadden we zeer 
wisselende omstandigheden bij aanvang 
van het zomerseizoen. Dan komt ook 
naar boven hoe men overwinterd heeft, 
maar als het echt voorjaar wordt en de 
zon de beenspiertjes lekker opwarmt, is 
het zeker genieten geblazen en zal de 
conditie verder optimaliseren. Op onze 
site kunt u het fietsprogramma voor de 
komende weken bekijken, wij bieden voor 
elk wat wils. 
Het aantal inschrijvingen voor onze IJs-
selmeertocht in september is boven de 
50 uitgekomen. Voor de Eifeltocht in juni, 
het Happen en Trappen in juli en het re-
creantenweekend in de tweede helft van 
september, is nog opgave mogelijk.
Zoals u wellicht hebt gelezen doen wij ook 
mee met de Gezondheidsrace in Laar-
beek, de plannen daarvoor zijn wij aan 
het uitwerken, daar krijgt u de komende 
maanden uitvoerige informatie over.

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. 

Woning
Bent u op zoek naar een zelfstandige 
woonruimte, maar heeft u niet de be-
hoefte aan een volledige woning? We 
bieden u een appartement in een mooie 
omgeving aan de rand van Aarle-Rixtel. 
Voor info. Tel. 06-53697823

Klokje                                               
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Quiznight Aarle-Rixtel 
afgesloten met een feestje!

De quiznight van de dorpsfeesten in Aar-
le-Rixtel gaat afgesloten worden met een 
mooi feestje verzorgd door onze eigen 
DJ Jorg en Rico! Beide weten perfect 
hoe je een feest kunt bouwen in een tent. 
Na afloop van een avond vol spanning, 
strijd en sensatie is er dus alle ruimte om 
nog even lekker stoom af te blazen op de 
dansvloer.
Zoals inmiddels wel bekend, komt de 
dorpsfeesten in Aarle-Rixtel er weer aan, 
in het weekend van 6 mei gaat dit eve-
nement weer plaatsvinden. Al enkele 
jaren is het mogelijk om los van de dorps-
feesten enkel mee te doen met de qui-
znight op vrijdagavond, je doet dan dus 
niet mee met de andere onderdelen van 
de dorpsfeesten. 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 geheel gratis en 
voorbereiding vergt het niet. Het 
enige dat je hoeft te doen is je 
opgeven 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 af-

Verhuizen doen de meesten niet zo 
vaak,
maar als je het doet,
doe je het uit noodzaak
of je zoekt iets anders,
vanwege een veranderde smaak.
Meestal naar een ander dorp of stad,
dichterbij je werk
of omdat je het in je oude plaats
wel hebt gezien en er genoeg van had.
Zelden zal het gebeuren,
dat je straat dan dezelfde naam heeft
en ook nog hetzelfde huisnummer.
Doch afgelopen week sprak ik een 
dorpsgenoot,
toevallig van hetzelfde bouwjaar,
die binnenkort verhuist in onze Ge-
meente, 
maar wel naar een ander dorp,
en het is echt waar,
ze hebben daar dezelfde straatnaam
en houden óók hun bestaande nr.9.
Dat mag wel in de krant
of is wellicht iets voor Hart van Neder-
land.

RD

sluiten!
Hopelijk tot in de tent…
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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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Seizoen weer begonnen voor 
Laarbeekse schutters

Het seizoen voor de gildeschutters is na 
een winterstop weer begonnen.
Op 13 Maart was het de beurt aan het Sint 
Joris gilde uit Someren om het seizoen af 
te trappen met de 1e kringwedstrijd.
Helaas waren onze Laarbeekse schutters 
nog niet helemaal opgewarmd na de win-
terstop, en wisten maar 2 prijzen mee te 
nemen.

Gerard v/d Linden van het Sint Servatius 
gilde uit Lieshout wist de 3e prijs op het 
onderdeel ‘vrije hand’ te bemachtigen en 
Henk van der velden van het Onze Lieve 
Vrouwe gilde uit Aarle-Rixtel wist de 6e 
plaats te bemachtigen op het onderdeel 
‘personeel’.
Het Sint Servatius gilde uit Lieshout hield 
op zondag 20 maart de 2e kringwedstrijd.
Ondanks het koude weer was deze kring-
wedstrijd een succes voor de Laarbeekse 
schutters,
maar liefst 13 prijzen bleven in Laarbeek. 
De uitslag van de Laarbeekse schutters 
is;
Kampioen: 2e prijs Gerard vd Linden 
Personeel: 1e prijs Bert Vorstenbosch, 
2e prijs Henk van der Velden, 5e prijs 
Berry Vorstenbosch,
 6e prijs Gerard vd Linden.
Vrije hand: 4e prijs Gerard vd Linden.
Bejaarden: 1e prijs Jos Kuipers, 2e prijs 
Jan Rovers
Puistprijzen: 1e Frits Vorstenbosch,  
2e Frans Manders , 3e Jan Rovers, 
4e Frits Vorstenbosch, 
6e Klaas vd Zanden.
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Obresa Administratie & Advies | Molenstraat 17 | 5735 BJ Aarle-Rixtel | info@obresa | 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.

Obresa heeft zowel regionaal als 

landelijk een uitstekend netwerk 

en werkt samen met zorgvuldig 

geselecteerde partijen!

 Administratie

 Belastingadvies

 Interimcontroling
Pieter van den Reek
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zelfhulpgroep voor vrouwen 
die te maken hebben 

met seksueel misbruik

Op 5 april is er weer een bijeenkomst 
van de zelfhulpgroep voor vrouwen die te 
maken hebben of hebben gehad met sek-
sueel misbruik en behoefte hebben om er 
met lotgenoten over te praten. Praten met 
lotgenoten draagt bij aan het (verdere) 
herstel tijdens of na de professionele 
hulpverlening.
De groep is geschikt voor vrouwen die  
professionele ondersteuning krijgen of 
hebben gehad. We komen iedere eerste 
dinsdagochtend van de maand bij elkaar.
De groep is er om te kunnen luisteren naar 
elkaars ervaringen en gevoel. Hierdoor 
weet je dat je er niet alleen voor staat en 
werken we samen vanuit onmacht naar 
kracht!
Voor meer informatie en/of aanmelding 
kunt u contact opnemen met: 
Stichting Zelfhulp Netwerk Zuidoost Bra-
bant  040-2118328
eindhoven@zelfhulpnetwerk.nl
www.zelfhulpnetwerk.nl    
                                                     

Kind of partner 
met een eetstoornis?

Ouders van een kind met een eet-
stoornis delen hun ervaringen elke eerste 
woensdag van de maand in D’n Heuvel 
in Gerwen. 
De eerstvolgende avonden zijn op 6 
april, 11 mei, 1 juni en 6 juli. Altijd van 
19.30 -22.00 uur. Ook partners van ie-
mand met een eetstoornis zijn welkom.                                                                                                
Voor meer informatie of aanmelden: 040-

2118328 of 
eindhoven@zelfhulpnetwerk.nl                             
Praat deze avond met lotgenoten, die je 
begrijpen en je gevoel herkennen. Om 
verhalen uit te wisselen en van elkaar te 
leren. Twee ervaringsdeskundige moe-
ders die weten hoe hard die steun nodig 
is, begeleiden de avond. 
                                

Het Kouwenbergs kerkje 
presenteert: 

Zondag 17 april: “Op Zoek Naar 
Johan” Aanvang 14.30

Op zoek naar Johan is een collectief, een 
groep muzikanten die kleine akoestische 
folkliedjes afwisselt met stevige Coun-
try-blues (Americana) songs die één ding 
gemeen hebben: Een goed verhaal! 
De eerste single “Als de Muziek begint”, 
is een mooi voorbeeld van zo’n (waar-
gebeurd) verhaal. Het gaat over Toos 
Vereijken uit Aarle-Rixtel, bewoonster 
van verzorgingstehuis Mariëngaarde in 
Aarle-Rixtel. Toos heeft Alzheimer en kent 
haar eigen man niet meer. Ze heeft nau-
welijks contact met haar omgeving, maar 
bij het horen van muziek leeft ze op, krijgt 
een lach op haar gezicht en beweegt en-
thousiast mee op de melodie. Maar het 
liedje gaat ook over haar man Berrie die 
ondanks de vervreemding van zijn vrouw, 
onbaatzuchtig en liefdevol haar steun en 
toeverlaat blijft. Toos en Berrie zijn, met 
diverse  andere bewoners van  Mariën-
gaarde, te zien in de videoclip van dit 
liedje. Kijk maar op de website 
www.wijzijnopzoeknaarjohan.nl 
Entree: 5 euro incl. koffie/Thee kaartjes 
reserveren? Dat kan via 0492 382943
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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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Bedplassen, 
daar wil je toch vanaf!

‘s Ochtends of ‘s nachts natte lakens, niet 
durven logeren bij vriendjes, de vakantie 
of een schoolkamp dat in het water be-
landt. Daar wil je toch vanaf, als kind én 
als ouder!
Daarom organiseert de GGD Bra-
bant-Zuidoost op dinsdag 12 april een in-
formatieavond voor ouders van kinderen 
in de basisschoolleeftijd die regelmatig in 
bed plassen. 
Zindelijk worden is een leer- en rijpings-
proces, dat bij ieder kind in zijn eigen 
tempo plaatsvindt. De meeste kinderen 
zijn tussen twee en vijf jaar zindelijk. 
Ongeveer honderdduizend kinderen in 
Nederland plassen nog in bed. Deze 
kinderen doen dit niet met opzet. Ze 
vinden het zelf meestal verschrikkelijk en 
schamen zich ervoor. Heel vaak is een 
kind moeilijk wakker te krijgen. 
Bedplassen is een onbewust verkeerd 
aangeleerde gewoonte, die u samen met 
uw kind kunt veranderen.
De GGD Brabant-Zuidoost organiseert 
in samenwerking met gastsprekers van 
gespecialiseerde ziekenhuispoli’s een 
aantal informatieavonden over bed-
plassen. Op deze avond krijgt u achter-
grondinformatie over dit probleem. Ook 
bespreken we uitgebreid de verschillende 
manieren en praktische tips om het bed-
plassen aan te pakken. 
Op 12 april organiseren we een informa-
tieavond in Helmond. Deze vindt plaats in 
de Rooseveldtzaal op het terrein van het 
Elkerliekziekenhuis in Helmond. Vanaf 

19.45 uur is de inloop en om 20.00 uur 
start de avond, die tot ongeveer 22.00 uur 
duurt. De kosten voor deze avond, inclu-
sief het informatiemateriaal, zijn 3 euro.
Aanmelden
Wilt u de informatieavond bijwonen? Meld 
u dan aan via onze website www.ggdbzo.
nl. Hier vindt u ook meer informatie over 
bedplassen. 

Lezing Heemkundekring in zaal 
Van Bracht

Op maandag 11 april om 20.00 uur zal 
in  zaal van Bracht een lezing gegeven 
worden door Johan Hendriks met als titel:
“Zichtbare voorouders, begravingen 

onder heuvels””
Neanderthalers zijn de eerste mensen 
waarvan we weten dat ze hun overle-
denen begroeven.
We weten meer over begrafenisprak-
tijken vanaf het moment dat de jagers 
overgingen op landbouw en veeteelt. In 
West Europa is dat ongeveer 7500 jaar 
geleden. Er werden heuvels op de begra-
vingen opgeworpen en vaak was dat op 
een heuvel. De constructie van het graf 
varieerde naar gelang tijd, regio en voor-
handen materialen.
In de bronstijd werden de graven weer 
wat kleiner omdat crematies in zwang 
kwamen. De Romeinen begroeven hun 
crematies vaak onder grafheuvels, maar 
zij kenden ook andere vormen zoals graf-
pijlers en sarcofagen. In de vijfde eeuw 
kwamen hier de lijkbegravingen weer 
terug onder grafheuvels.
Johan hendriks zal over al deze zaken en 
nog veel meer  een boeiende presentatie 
leveren!
Iedereen is van harte welkom. Niet-leden 
betalen een kleine bijdrage van 2,50 euro
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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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Kruisboog en luchtbuks 
schieten voor Aarlese jeugd

op Jan van Dooren paviljoen.

Om meer jeugd te inspireren voor het 
gilde organiseert het Onze Lieve Vrouwe 
gilde in samenwerking met het Sint Mar-
garetha gilde uit Aarle-Rixtel het “jeugd-
schieten”. Dit zal plaatsvinden op het Jan 
van Dooren paviljoen voorbij Torenak-
kerweg 12 , nabij het hagelkruis in Aar-
le-Rixtel.
Alle jeugd uit Aarle-Rixtel vanaf 8 jaar 
tot 16 jaar is van harte welkom om eens 
kennis te komen maken met beide gildes 
en de bijbehorende schietsport “het Bra-
bants wipschieten”. Het “jeugdschieten” 
met kruisboog en/of luchtbuks zal starten 
op zaterdagmiddag 16 april van 16.00 uur 
tot 18.00 uur op het Jan van Dooren Pa-
viljoen.
Om onder de deelnemende jeugdschut-
ters een competitie te houden, wat leidt 
tot een dag jeugdkoning(in) in het najaar, 
wordt er in de oneven weken geschoten 
van 16:00 uur tot 18:00 uur, Namelijk de 
volgende data:16-4/30-4/14-05/28-5/11-
6/25-6/9-7/23-7/3-9.

Cursisten 
behalen certificaat 

Reanimatie en AED

De cursisten die in maart bij de 
EHBO-vereniging Aarle-Rixtel de cursus 
Reanimatie en AED hebben gevolgd, 
hebben deze met het verkrijgen van een 
certificaat afgesloten. In twee lesavonden 
hebben zij geleerd wat te doen bij een cir-
culatiestilstand (hartstilstand).
Dagelijks sterven mensen thuis, op het 
werk of tijdens het sporten aan een hart-
stilstand. Bij een hartstilstand is het van 
levensbelang zo snel mogelijk te han-
delen. Daarbij zijn de eerste minuten cru-
ciaal. De cursisten weten na het volgen 
van deze cursus wat te doen in zo’n si-
tuatie. Op maandag 6 en 13 juni start de 
EHBO-vereniging in De Dreef met een 
nieuwe cursus Reanimatie-AED . 
Want….   Reanimeren kun je leren.
Bestuur EHBO-Aarle-Rixtel

Het schieten zal onder 
toeziend oog van er-
varen schutters begeleid 
worden en bij deelne-
ming zijn er geen kosten 
aan verbonden.

Graag zien wij de jeugd 
uit Aarle-Rixtel op zater-
dagmiddag 16 april om 
16.00 uur op het Jan van 
Dooren paviljoen.
Heb je nog vragen of zou 
je graag meer informatie 
willen, neem dan contact 

met ons op:
Gerard Maas: • 0492-831203
Bjorn Kerkhof: 06-49116390
jeugdschietenaarlerixtel@outlook.com 
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De Meikever

Op het moment dat hij komt aanvliegen 
weet ik het zeker, de lente is begonnen. 
De pimpelmees is niet  gek, zijn snaveltje 
vol met mosjes, haartjes en ander spul. 
De bouw van het nestje is begonnen. 
Echter niet in zijn vertrouwde vogelhuisje 
onder de kiwi, maar tot mijn verbazing in 
het mussenhotel onder de dakgoot. Dit 
klopt niet volgens de regels der natuur. 
De mees zoekt een nestkastje met een 
passende opening, die van het mussen-
hotel zijn te groot voor een mees. Dan 
moet er iets anders aan de hand zijn. 
Och, ik weet het al. Ik heb ze de hele 
winter aan de vetbollen zien hangen en 
regelmatig kregen ze wat zonnebloem-
pitten en walnoten op de voederplank. Ze 
zijn een maatje groter geworden dan de 
doorsnee mees. Ze passen niet meer in 
de normale mezenopeningen. Alles dui-
delijk, broeden maar daarboven. Ik had 
de laatste maanden niet te klagen over 
het vogelbezoek in de tuin. Tot op de dag 
van vandaag komen ze elke morgen en 
namiddag even peuzelen. Twee glan-
zende groenlingen. En zo brutaal als de 
nacht want ze jagen de mussen gewoon 
weg van de voederbakjes. Een paar 
weken geleden was er een paar dagen 
bezoek van wat sijzen en enkele haffels 
staartmezen. Slechts een keer hing er 
een matkop aan een vetbol. Die vond hij  
blijkbaarniet zo lekker want ik heb hem 
daarna niet meer gezien. De restjes op 
de grond zijn voor de roodborstjes, heg-
genmussen en het winterkoninkje. Op 
paaszaterdag fladderden de eerste twee 
citroenvlinders door de tuin, heel even 
maar. Er was nog niks te halen maar het 
zijn onherroepelijk de eerste voorboden 

van de nieuwe lente. En anders laat de 
merel het in de avonduren nog wel even 
weten. Prachtige zang vanaf de nok van 
het dak, in de morgen doet hij het nog 
eens dunnetjes over. We gaan weer ge-
nieten. Van alle voorjaarsbloeiers en in de 
komende weken en van alle nieuwe ak-
kerranden die vol gezaaid gaan worden 
met wilde bloemen. Nog meer dan de 
afgelopen jaren want de vogels moeten 
wat kunnen snoepen en de mens mag 
er ook nog wat van plukken, las ik in de 
krant. Dan mag je wel wat extra randjes 
zaaien. Op meerdere plaatsen in het dorp 
zijn plantsoentjes en groenstroken aan-
geplant met nieuwe planten en bloemen. 
Dat gaat een fleurig geheel worden. De 
ondernemersvereniging is ook druk met 
een bloemenproject bij de winkels. Veel 
bloemetjes in veel bloembakken. Ik ben 
reuze benieuwd. Straks vallen we nog in 
de prijzen als het mooiste bloemendorp 
van Brabant. Dan moeten we nog wel 
even het afval- en hondenpoepprobleem 
aanpakken. De gemeente heeft al aange-
kondigd dat er een nieuwe aanpak komt. 
Alweer, denk ik dan. En dan blijkt het toch 
een beetje oude wijn in nieuwe zakken, 
of om in de materie te blijven, oude poep 
in dezelfde zakjes. Dit probleem krijg je 
volgens mij niet onder controle met een 
strengere milieuwachter(hebben we die 
nog wel?) of een nieuw dringend verzoek 
om mentaliteitsverandering bij de honden-
bezitter, de goede niet te na gesproken. 
Ik heb wel een idee. Elke hond met zijn 
baasje op de foto. Daar maken we een 
fotoboek van zodat iedereen kan zien wat 
bij wie hoort. Dan de verplichting om een 
selfie te maken van het moment suprême 
en vooral de plaats waar de drol terecht is 
gekomen. Verplichte inzending naar het 
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ROTSPLANTEN 
en ROTSTUINEN

Via een diapresentatie over ROTS-
PLANTEN en ROTSTUINEN door Frans 
Hoefnagels kunt U kennis maken met 
rotsplanten en hun natuurlijke groeiom-
standigheden. 
Aanleg en beplanting van de rotstuin 
zullen worden behandeld. Evenals het 
gebruik van verschillende steensoorten 
zoals: Silax, tufsteen, rode vulkaansteen, 
maansteen en lavasteen.
Verder passeren een groot aantal rots-
planten de revue. Verder komen be-
grippen ter sprake zoals: De stobbentuin, 
de voegentuin, de recyclingtuin, het ver-

nieuwe loket COHOLA( controle honden-
poep Laarbeek.) Ik geef toe, het is wat 
omslachtig maar het zijn toch weer een 
paar arbeidsplaatsen bij de gemeente en 
de mogelijkheden van een goede foto op 
internet zijn ongekend. Ik zou het gewoon 
proberen. En anders toch maar gewoon 
de poepklok invoeren, zoals afgelopen 
vrijdag 1 april de bedoeling was. Daar ben 
ik gelukkig niet ingetrapt, stel je voor dat 
ik gebeld zou hebben  naar het speciale 
nummer van de gemeente. Dan hadden 
ze die klacht ook weer moeten noteren en 
behandelen. Wat een werk.  En de Heer 
aan de Bosscheweg in zijn oranje lenden-
doek zei: Vergeef het hun, ze weten niet 
wat ze doen. Ik hoop dat Wim nog wat 
witte verf over heeft. Zijn gebed werd ge-
lukkig verhoord. 
De meikever
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hoogde bed, de screegarden en de slab 
garden. 
Via een begeleidende info is e.e.a. te 
volgen. De avond wordt gehouden op 
dinsdag 19 april om 20.00 u. te Helmond 
in De Fonkel. Leden van Groei & Bloei 
gratis niet-leden betalen € 3,- entree

WERKGROEP VERKEER 
AARLE-RIXTEL OVERLEGT 

MET DE GEMEENTE

Woensdag 13 april overlegt de Werk-
groep Verkeer Aarle-Rixtel, onderdeel 
van het Dorpsplatform Aarle-Rixtel, met 
de gemeente. De bijeenkomst in De Dreef 
begint om 20:00 uur.
Op 16 maart, tijdens het vooroverleg 
hebben de 20 aanwezigen het actie-
schema doorgesproken. Regelmatige 
overschrijding van de 30 km in Dorps-
straat en Bosscheweg en inrichting 
schoolzones bij de 2 basisscholen waren 
“hete hangijzers”.
Op dit  ogenblik staan er 30 punten open. 
Het aangepaste actieschema is aan de 
gemeente en politie gestuurd.
In de bijeenkomst van 13 april zal met de 
gemeente (en evt. de politie) besproken 
worden hoe deze knelpunten aangepakt 
kunnen worden. 
Wilt u weten welke punten er op de lijst 
staan vraag dan via info@dorpsplatform.
nl het verslag van het vooroverleg aan. 
Naar dit email-adres kunt u ook nieuwe 
punten aangaande verkeers¬situaties 
sturen.
Graag nodigen wij u uit om mee te praten 
over dit soort zaken en kom naar de bij-
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Boeken voor boekenmarkt

Het Kouwenbergs kerkje organiseert op 
zondag 1 mei en op Hemelvaartsdag 
5 mei weer de jaarlijkse  boekenmarkt . 
Hiervoor worden boeken ingezameld. 
Mensen die dus boeken willen schenken, 
kunnen die naar het kerkje brengen op 
maandag 18 en maandag 25 april tussen 
19.00 uur en 21 00 uur. Binnen Laarbeek 
kan men de boeken ook evt. laten op-
halen. Bel hiervoor 0492 381851

Cursus Aarlese geschiedenis 
voor senioren.

Op woensdagmiddag 20 april wordt in 
zaal Bij van Dijk ( v/h De Vrienden) een 
cursusmiddag georganiseerd met als 
thema” de geschiedenis van Aarle-Rixtel”. 
Deze cursus, die speciaal bedoeld is voor 
de senioren, wordt gegeven door Henk 
van Beek , o.a. dorps- en natuurgids. Er 
wordt gestart bij de laatste ijstijd en vanaf 
dan wordt er een reis gemaakt door de tijd 
tot in het hedendaagse. Naast de ontwik-
keling van het Aarlese landschap komen 
ook talloze andere historische ontwikke-
lingen aan de orde, waaronder de histo-
rische bebouwing, de landbouw en an-
dere bedrijvigheid, infrastructuur kerkelijk 
leven, enz. . Dit alles wordt ondersteund 
met mooie beelden. Deze cursusmiddag 
start om 14.30.
Deelname kost 5 euro inclusief een kop 
koffie en één consumptie. Geïnteres-
seerden kunnen zich vóór 15 april op-
geven per email: rikstella@outlook.com  
of telefonisch 0492 381851.

Open huis De Driehoek, 
De Heindert en 

kindcentrum Klimop

Vrijdag 15 april 2016 van 16.00 tot 18.30 
uur
We zijn trots op ons nieuwe gebouw. Een 
nieuwe plek. Samen onder één dak in het 
voorzieningencluster Aarle-Rixtel.
Het gilde St. Margaretha en het Onze 
Lieve Vrouwe Gilde trekken samen met 
kinderen en belangstellenden om 15.45 
uur in optocht vanaf het kerkplein naar 
het nieuwe gebouw. Na een vendelgroet 
gaan de gildes voorop in het open huis, 
dat tot 18.30 uur duurt.
U bent van harte welkom om een kijkje te 
komen nemen.

Kosten van de advertenties

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

1/3 pagina:€ 19,=  

Klokjes inclusief BTW: v.a. € 4,=  
Dankbetuigingen inclusief BTW: € 9,=

Bijkomende kosten, zoals verkleinen van 
advertentie zullen worden doorberekend.

www.gemeenschapsblad.nl

Inlichtingen 
voor adverteren in het 

Gemeenschapsblad 
Maria Hagelaar 
van Griensven, 

Het Klavier 4
Tel 0492 - 383293

eenkomst van de Werkgroep Verkeer 
Aarle-Rixtel woensdag 13 april om 20.00 
uur.
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4 april Vrijwillige brandweer
Dinsdagavond 5 april houdt de vrijwillige 
brandweer de maandelijkse oefening. 
Aanvang 8 uur. Verzamelen om kwart 
voor 8 aan de brandweerkazerne aan 
de Wilhelminaweg. Na afloop van de           
oefening zullen de brandweerlieden naar 
Lieshout gaan, waar wordt deelgenomen 
aan de oefening van de regionale brand-
weer. Behalve bovenstaande oefeningen 
zal het brandweerkorps in de maand april 
iedere dinsdagavond oefenen om, op de 
eerste plaats de paraatheid op te voeren 
en ter voorbereiding op de grote brand-
weerwedstrijden, welke op zaterdag 4 
juni door de vereniging van brandweer-
commandanten in de kring Eindhoven 
georganiseerd wordt.

5 april Aarle-Rixtel in beroep bij kroon 
over beslissing G. S. De burgemeester 
van Aarle-Rixtel, de heer E. Janssens, 
heeft de gemeenteraad uitgenodigd van-
avond bijeen te komen in een bijzondere 
spoedeisende vergadering. Voornaamste 
punt is het voorstel om tegen het afwijzen 
van bepaalde gedeelten van het uitbrei-
dingsplan door G.S. , in beroep te gaan 
bij de kroon. Aangezien de beslissing van 
G.S. dateert van 8 maart en beroep binnen 
één maand moet zijn aangetekend, heeft 
het dagelijks bestuur haast met de be-
spreking hiervan in de raad. Punten van 
geschil zijn: de uitbreiding ten noorden 
van de Molenstraat; de uitbreiding ten 
noorden van de Beemdweg, oostelijk van 
de Beekseweg ( gedeelte bungalows in 
complex “De Koude Maas”) en een aantal 
bepalingen of gedeelten van bepalingen 
van de bebouwingsvoorschriften.

7 april Gouden kloosterjubileum Zuster 
Bertrande ( Jeanne Verschuuren uit Aar-
le-Rixtel) zal volgende week dinsdag 12 
april haar gouden kloosterjubileum vieren 
in het Franciscanessen klooster te Oir-
schot. Na eerst een periode doorgebracht 
te hebben in Bemmel – Leeuwen , ging 
zuster Bertrande naar Valkenswaard, 
waar zij zich ruim dertig jaar verdienstelijk 
heeft gemaakt in het onderwijs.

13 april Streep onder de kwestie tussen 
“Klokkenspel” en “Petit en Fritsen”.
Het bestuur van de Nederlandse Klok-
kenspel Vereniging heeft op de gisteren 
te Amsterdam gehouden jaarvergade-
ring een schriftelijke uitnodiging van 
de klokkengieterij “Petit en Fritsen” uit 
Aarle-Rixtel aanvaard om een streep te 
zetten onder de al enkele jaren slepende 
kwestie tussen het bestuur, met name 
de voorzitter, mr. Romke de Waard, en 
de klokkengieterij “Petit en Fritsen”. Men 
zag gisteren af van een verder debat over 
deze affaire. Mr. De Waard trad, na meer 
dan tien jaar af, als voorzitter van de NKV. 
(“Dat is gezond”, zei hij) en de vergade-
ring kon concluderen dat de lucht boven 
de Nederlandse klokkentorens langza-
merhand opklaart. Er is nog één contro-
verse, die dringend uit de wereld moet. 
Dat is het conflict tussen de twee grootste 
Nederlandse klokkengieters “Petit en 
Fritsen” en “Eysbouts” uit Asten.

16 april Bevolking in februari en maart
Geboren: Martinus A.J.G. van Stiphout, 
Bakelseweg 2; Julia N.A. van den Heuvel, 
Wilhelminalaan 17; Bernadette Biemans, 
De Wolfsputten 4; Catharina G.A. Maas, 
Dr. Timmersstraat 10; Theodora H.L.E. 
Verbakel, Het Laar 7; Johannes A.H. 
Meulendijks, Albers Pistoriusstraat 7. 



39

Gemeenschapsblad Aarle-RixtelBericht van:



40

Gemeenschapsblad Aarle-RixtelBericht van:


