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STICHTINGSBESTUUR:
Ben Sibon, Nachtegaalstraat 7.
Cisca Verschuuren - Nooijen, Haffmansstraat 10.
Trees van Zutphen-Wagemakers, Bosscheweg 4.
Ad Loos, Kerkstraat 39.
Theo Schepers, Lijsterstraat 7.
Jan den Mulder, Lieshoutsewg 26
Huisartsen:
Huisartsenpost Elkerliek:
Tandartsen:
Apotheek:
Ziekenhuis:
Mariëngaarde:
Spreekuur pastorie:

T. Engels en F. Titulaer
C. Martin
P. Colen
Laarhoeve
Elkerliekziekenhuis Helmond
Bosscheweg 20, 5735 GV
zie kerkberichten Heindertweg 1

381610
382100
381487
382034
381733
382067
381253
0900 8861
381790
382727
386000
595555
385333
381215

Kosten van de advertenties

Klachten t.a.v. Gemeenschapsblad:
Ben Sibon Nachtegaalstraat 7
Tel 0492 - 381610

Exclusief BTW 19 %
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.

Inleveren kopij
Tot uiterlijk dinsdagavond voor het
verschijnen van het volgende nummer.
E-mail:
gemeenschapsblad@hotmail.com
Advertenties, dankbetuigingen en klokjes
(duidelijk leesbaar)
Adres
Kerkstraat 39, 5735 BW, Aarle-Rixtel.
Fax 0492 - 842639
Klokjes en dankbetuigingen
tegen contante betaling aanleveren op
adres Kerkstraat 39, Aarle-Rixtel
Verschijningsdata:

NR 3

Bank: Rabobank 10.14.95.048
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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Landelijk Politienummer 0900 - 8844 voor niet spoedeisende hulp

C

POLITIEBUREAU Beek en Donk, openingstijden ma t/m vr 09.00-12.00 u,
wo 18:00-19:30u tel. 0900 - 8844.
BRANDWEER Tel. 1 1 2. Overige gevallen 382038. B.G.G. 040 - 2445445.
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)
M.F. DE DREEF De Duivenakker 76, tel. 382149
STORINGSNUMMERS Storingsnr. gas en stroom 0800-9009
Waterleiding: 073-6838900. UPC 0900-1580
WONINGSTICHTING LAARBEEK: Heuvel 1, Lieshout, tel. 0499-423370.
Open: Ma. t/m vr van 8.30 - 12.30 u. Tel ma t/m do 8.30-17.00 vr 8.30-12.30 uur
Spreekuur Aarle-Rixtel:do van 15:00 - 16:00 u in Mariëngaarde, Bosscheweg 20
SCHULDHULPVERLENING LAARBEEK voor hulp bij schulden: Budgetwinkel, Smalstr. 2,
Helmond tel. 0492 - 587878, toeleiding via het spreekuur van maatschappelijk werk.
VERLOSKUNDIGEN Gemert-Bakel en Aarle-Rixtel. St Annastr 69. Gemert.
Afspr. maken, ma, di en do van 9.00 u tot 12:00 u. 0492-367703
Dienstdoende verloskundige:0492 — 367703
FYSIOTHERAPEUTEN Fysiotherapie en Manuele Therapie. P. J. Groenendaal en
Mw. Groenendaal-de Waard, en Mw. L. Mcnab. Koude Maas 16, tel. 382156.
Fysiotherapie en Training Th Kemps,R. Rijf,C. Rijf,H. Pluym, M. v Veggel).
Molenstr. 9a tel.382120
ERGOTHERAPIE Van der Muuren-Paramedisch Centrum Laarbeek-Molenstr 9B Aarle-RixtelTel:06-19718264
CESAR-THERAPEUTE Mw. B.M. Verwijmeren, Klokstraat 16, tel. 383081
LOGOPEDIE BTC vd Heijden Paramedisch Centrum Laarbeek Molenstraat 9b Tel381524
DE ZORGBOOG KRUISWERK: Mariëngaarde, Bosscheweg 20 en Gezondheidsservice.
Info kantooruren 0900-8998636 Thuiszorgwinkel Helmond verpl.huis Keyserinnedael, Kanaaldijk NO 18, tel 0492-348782 ma t/m vr 10.00-17.00u za 12.00-16.00
STICHTING WELZIJN OUDEREN LAARBEEK: Otterweg 27, Beek en Donk, tel. 328800
ma. t/m vr. 09.00-12.00 uur. Secretariaat 0499-421733.
OUDERENADVISEUR Voor vragen over zorg, wonen en welzijn ouderen tel. 06 - 51207270
CENTRAAL INFORMATIEPUNT: Bosschew. 20, tel.383959. ma en wo t/m vr: 09.30-11.00u
COÖRDINATIEPUNT VRIJWILLIGE THUISZORG REGIO HELMOND: Stationplein 15-21
Helmond. tel 554586. ma t/m do 9:00-17:00u. www.vrijwilligethuiszorghelmond.nl
MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING HELMOND DE PEELZOOM :
Bosscheweg 20, tel. 382109. ma en di. 13.30-14.30. wo en vr 9.00-10.00 Centraal
kantoor: Penningstr 57, Helmond.tel. 0492-598989. Open ma t/m vr 9.00 tot 17.30 u
Na 17.30u. en in het weekend:Bereikbaar: 040-2530350
THUISZORG: SAVANT, ORGANISATIE VOOR ZORG, Steenovenweg 4 Helmond
Tel 0492-572000. ma t/m vr 8:00 - 17:00uur. Acute 24 uurs zorg, 7 dgn per week.
www.savant-zorg.nl, info@savant-zorg.nl. Nieuwe meldingen CIZ 040-2459999
GGZ OOST BRABANT Regio Helmond. ‘t Warant Wesselmanlaan 25a tel. 0492 - 848000
KINDERTELEFOON Zuidoost-Brabant: 0800-0432 (gratis) van 2 tot 8 uur
SOS Telefonische Hulpdienst Noord-Brabant: 0900-0767 dag en nacht bereikbaar.
POSTAGENTSCHAP Kouwenberg, tel 382984. Open ma, wo t/m vrij 9.00-12.00 en
14.00-17.00 u, di en za 9.00-12.30u.
RABOBANK: Dorpsstraat 10, tel. 467467. Open ma t/m vr van 9.30-12.30 u 13.30-16.00u.
Advies op afspraak 9.00-21.00 uur.
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: Bosscheweg 14a, tel. 383553 of 382763
Open: di 20 tot 22 uur en 1e zondag van de maand van 14 tot 17 u of volgens afspraak.
DIERENOPVANG vd Voorste Grootel Grotelseheide 11 Bakel melden zwerfdieren 384750.
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Parochie O
O...L. Vrouw Presentatie
Week van zaterdag 23 februari t/m vrijdag 1 maart
Zaterdag 23 februari
18.30 uur Kerk – Eucharistieviering - Samenzang
Jan van den Bogaard
Wim en Corrie van den Boogaard – v. d. Elsen
Karel van Hoof
Overleden ouders Migchels – Nooyen
Jan en Marc van Stiphout
Overleden ouders Verbakel – van Lieshout
Nelly Sterken – van Ravensteijn
René Cooymans
Tot welzijn van de parochie
Bijzondere intentie
Zondag 24 februari– 3e Zondag van de Vasten
10.00 uur Kerk – Eucharistieviering – Herenkoor
Jan van Woensel
Joke Smits
Frits van Rixtel
Overleden ouders van Dommelen – Nooijen
Miet van Boxmeer – van Duijnhoven
(j. get.)
Anneke Verbakel - van Dommelen
Overleden ouders van Boheemen – van Grieken
Overleden ouders van Rixtel, Bertus en Frits (fund.)
Cor en Mia Arts – Sterken
Leo van den Heuvel
Overleden ouders van Dooren – van Vlerken en Jan
Truus Verkuijlen-Beniers
Maandag 25 februari
10.15 uur Mariëngaarde – Eucharistieviering
Dinsdag 26 februari
10.15 uur Mariëngaarde – Eucharistieviering
Woensdag 27 februari
10.15 uur Mariëngaarde – Eucharistieviering
19.00 uur Kapel - Rozenkransgebed
Donderdag 28 februari
10.15 uur Mariëngaarde – Eucharistieviering
Vrijdag 29 februari
10.15 uur Mariëngaarde - Eucharistieviering

(par.)
(verj./buurt)
(par.)
(verj./ j.get.)
(buurjongen)

Week van zaterdag 1 maart t/m vrijdag 7 maart
Zaterdag 1 maart
18.30 uur Kerk – Eucharistieviering -Dameskoor
Piet van der Velden
Tot welzijn van de parochie
6

(verj.)

Zondag 2 maart – 4e Zondag van de Vasten (“Laetare”).
10.00 uur Kerk – Eucharistieviering - Herenkoor
Adriaan Donkers
(1e j.get./par.)
Christel van Ras
Sien Nooijen
(fund.)
Piet Coolen en Martien van Eindhoven
Familie v. d. Kerkhoff/ van Roij/ van Alphen
Overleden ouders Loomans – Noijen
Overleden ouders J. Jansen – Bens en dochter Antonette
Nelly Sterken – van Ravensteijn
(KBO)
12:00 uur Kapel – Doopviering
Tim Lijten, de Malthezer 7.
13:00 uur Kapel – Doopviering
Lin-Mei-Liu– De Malthezer 28
Maandag 3 maart
10.15 uur Mariëngaarde – Eucharistieviering
Dinsdag 4 maart
10.15 uur Mariëngaarde – Eucharistieviering
Woensdag 5 maart
10.15 uur Mariëngaarde – Eucharistieviering
19.00 uur Kapel - Rozenkransgebed
Donderdag 6 maart
10.15 uur Mariëngaarde – Eucharistieviering
Josina Koonings – v. d. Boogaard
Vrijdag 7 maart
10.15 uur Mariëngaarde - Eucharistieviering
OVERLEDEN
Ben van Rixtel, 68 jaar, Lieshoutseweg 1a.
Annemarie Jacobs, 43 jaar, Kouwenberg 23.
Jo van Berne-Lennarts, 85 jaar, Bosscheweg 20 ( Mariëngaarde).
Spreekuren Pastorie
Op MAANDAG is de pastorie altijd gesloten. Wilt u op Maandag alleen in
dringende gevallen naar de pastorie bellen? Pastor Deli kunt u persoonlijk spreken
op: donderdag- en vrijdagochtend van 10.30 tot 11.30 uur. Wilt U op een ander
tijdstip een persoonlijk gesprek met de pastor, dan kunt u daar tijdens de spreekuren
voor bellen. Op dinsdag en vrijdag, woensdag- of donderdagochtend van 9 tot
12 uur is er een medewerkster aanwezig op de pastorie. U kunt dan terecht met
vragen over: dopen, huwelijken, jubilea en misintenties. Voor dringende gevallen zoals
uitvaart of ziekenzalving, kunt u de pastor bereiken op de pastorie tel.:381215.
Doopvieringen
De eerstvolgende doopvoorbereidingsavond is op 20 februari a.s. van 20.00 tot
21.30 uur in de sacristie van onze kerk. Deze avond is bedoeld als voorbereiding voor
de gemeenschappelijke doopviering van 2 maart a.s. Voor deze avond en voor de
doop van uw kindje kunt u zich opgeven tijdens de spreekuren van de pastorie:tel.
381215.
7
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Vanuit de Pastorie
Belgisch Klokje nr. 3
Kort woordje van Pastor M. Deli

waal. Wat was het druk in de kapel!
Ons Dameskoor, waar we dan ook heel
fier op zijn, zette hun beste beentjes voor;
mede omdat Annie lid is van het koor.
Samen op weg naar Pasen
Zoals Jezus zich teruggetrokken heeft op
de berg Tabor met drie van zijn vrienden,
even weg van het leven van alledag met
zijn zorgen, onrust en haast, zo moge
ook wij ons in deze Veertigdagentijd
terugtrekken om Gods woord te overwegen, om moed te verzamelen, om
nieuwe hoop te zien, om kracht op te
doen om te kunnen leven volgens de
roeping die wij zelf met ons meedragen.
Moge het ons in deze Veertigdagentijd op
weg naar Pasen gegeven zijn om net als
Jezus onze plaats te vinden in Gods
verhaal met de mensen; dat wij kunnen
loslaten waar dat nodig is in het vaste
vertrouwen dat God altijd met ons
meegaat.
Tot binnenkort,
Pastor Michaël Deli

Ganzegat opnieuw Aarle
Langs deze weg wil graag het gelegenheidskoor bedanken voor de uitstekende
zang ter gelegenheid van de Carnavalsmis. De carnavalsdagen zijn voor velen
weer heel plezant geweest en overal
werden er veel pintjes getapt.
Ik feliciteer ook Nellie van Rosmalen, die
dit jaar zeer terecht de ‘Opperganzegattrekster’ van het jaar werd!
Maar het was niet alleen vreugde die
dagen. Er was ook veel verdriet bij ons in
Aarle. Zo moesten we afscheid nemen
van Ben van Rixtel, van Annemarie
Jacobs, van Jo van Berne en van Nol
Roijackers. Velen van ons leefden heel
intens met de bedroefde families mee.
Gouden huwelijk
Als nog onze gelukwensen aan het
gouden bruidspaar Jan en Annie van
Duijnhoven – van Deursen, uit de Wiele-

Dankbetuiging
Wij danken iedereen voor de overweldigende hoeveelheid
belangstelling, mooie woorden, prachtige bloemen, fijne brieven en
kaarten die wij mochten ontvangen na het
overlijden van onze zoon / broer,

Wilhelm Walravens
Onze dank gaat speciaal uit naar dokter Engels en Titulaer, pastor Tilman,
familie, vrienden, buren, het Radbout en Maxima ziekenhuis, fam. vd Goor en
fam. van Herten, Paul, Rob en Sofie.
De leegte blijft nog moeilijk te aanvaarden, maar zoveel betrokkenheid verzacht
het verdriet en vergroot de moed om verder te gaan.
Familie Walravens-Maas, kinderen en kleinkinderen.

9

1234567890123456789012345678901212345678901234567
1234567890123456789012345678901212345678901234567
G emeenschapsblad
Bericht van:
A arle-R ixtel
1234567890123456789012345678901212345678901234567
Vrijstelling
afvalstoffenheffing mogelijk
Neem contact op met de gemeente bij
problemen

Storing aan de drukriolering?
Als uw woning aangesloten is op
drukriolering en er zijn problemen met de
afvoer van uw afvalwater, neem dan altijd
eerst contact op met de gemeente. In de
praktijk is namelijk gebleken dat problemen met de afvoer van afvalwater
vrijwel altijd veroorzaakt worden door een
storing aan het drukrioleringsgemaal.
Contact opnemen
Dit soort storing wordt in principe
zichtbaar gemaakt door het branden van
de rode lamp op de bedieningskast van
het gemaal. De praktijk heeft echter
geleerd dat de storingslamp niet altijd
100% betrouwbaar is. Daarom dient u bij
problemen met de afvoer van uw
afvalwater altijd als eerste contact op te
nemen met de gemeente.
Storingen meldt u tijdens kantooruren bij
de afdeling Openbare Werken, telefoon
0492 469 809. Buiten kantooruren kunt u
bij ernstige problemen met de afvoer van
afvalwater en bij grote overlast altijd
contact opnemen met de calamiteitendienst van de gemeente Laarbeek. Op
het antwoordapparaat van de gemeente,
telefoon 0492 469 700, wordt het GSMnummer van de dienstdoende medewerker opgegeven. Als er problemen zijn
met het drukrioleringsgemaal zal de
calamiteitendienst de storing (laten) oplossen. Werkt het drukrioleringsgemaal
naar behoren, dan zal de calamiteitendienst u daarover informeren en aangeven
wat u verder kunt doen.

De aanslagen Afvalstoffenheffing en
Rioolrecht over het 4e kwartaal 2007 zijn
verstuurd (dagtekening 31 januari 2008).
Aan de hand van deze aanslag kunnen
belastingplichtigen een verzoek indienen
om vrijstelling van afvalstoffenheffing te
verkrijgen vanwege incontinentie. In de
Verordening afvalstoffenheffing 2007 is
namelijk een vrijstellingsbepaling opgenomen. Deze bepaling is opgenomen
voor belastingplichtigen die met een
medische verklaring kunnen aantonen dat
zij beduidend meer restafval hebben als
gevolg van een ziekte of lichamelijk
ongemak.
De vrijstelling bedraagt 50% van het
totale aantal aangeboden restafval
containers (grijs) met een maximum van:
- 53 ledigingen van een 25 liter restafval
container
- 10 ledigingen van een 140 liter
restafval container
- 6 ledigingen van een 240 liter
restafval container
Verzoek indienen
Belastingplichtigen die voor de vrijstelling
in aanmerking komen, kunnen tot en met
12 maart 2008 over het 4e kwartaal 2007
een schriftelijk verzoek indienen. Het
verzoek kunt u richten aan de gemeente
Laarbeek, t.a.v. hoofd afdeling Interne
Dienstverlening, Postbus 190, 5740 AD
Beek en Donk.
U dient deze vrijstelling elk jaar opnieuw
aan te vragen. Alleen bij de eerste
aanvraag die u doet moet u ook een
doktersverklaring, -recept of pakbon voor
het incontinentiemateriaal indienen.
Voor nadere informatie kunt u contact
opnemen met de afdeling Interne
Dienstverlening, telefoon 0492 469 763.
10
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gast bij Omroep Brabant en stond de
band garant voor muzikaal entertainment
op de Seniorenbeurs in Koningshof te
Veldhoven. In september verzorgt de
groep samen met Gerard Maasakkers
een Brabantse avond in Den Dungen.
De CD kost • 7,50 en is o.a. te
verkrijgen bij de bandleden, bij Paula Heijl
en drogisterij Raaijmakers

Kringzangersdag Aarle-Rixtels
Gemengd koor Euphonia
Graag willen wij iedereen uitnodigen voor
de Kringzangersdag die gehouden zal
worden op 9 maart 2008 in de O.L.V.
Presentatie Kerk te Aarle-Rixtel. Aanvang
van de Kringzangersdag is om 14.00 uur
en de toegang is gratis. Ieder jaar wordt
er een Kringzangersdag gehouden, en dit
jaar wordt deze dag georganiseerd door
Aarle-Rixtels Gemengd koor Euphonia.
De koren die aan deze Kringzangersdag
meedoen zijn, Aarle-Rixtels Gemengd
koor Euphonia, Gemengde Zangvereniging De Bosgalm uit Lierop, Houts
Gemengd koor St. Caecilia uit MierloHout, en Gemengd koor Kunst en Vermaak uit Bakel. Zij zullen liederen
vertolken uit verschillende landen. Als
laatste zullen alle vier de koren,
gezamenlijk een lied zingen. Wat dit lied
is blijft nog even een verrassing. Wij
hopen u te mogen verwelkomen op deze
dag en wij wensen u bij voorbaat al een
muzikale middag.
Met vriendelijke groet,
Aarle-Rixtels Gemengd Koor Euphonia.

“Un Bietje Brabants”
presenteert eerste CD-album
“Tralderhand”
Afgelopen zondag werd in zaal Van
Bracht door “Un Bietje Brabants” haar
eerste CD-album gepresenteerd. De titel
van dit album is genaamd “Tralderhand”,
waarmee direct duidelijk wordt dat deze
CD een grote variatie aan liedjes bevat.
Naast een aantal meezingers staan op
de CD ook luisterliedjes met pakkende
teksten. De muziek, de arrangementen
en de teksten zijn van eigen hand.
Inmiddels heeft “Un Bietje Brabants”
versterking gekregen van Tinie van Dalen
uit Gemert, die op de CD het slagwerk
verzorgt. De verdere bezetting bestaat uit
Tonny van der Els ( zang/gitaar), Frans
Reloe (accordeon), Ad van Eijk ( bas) en
Henk van Beek ( zang). Jan van der Els
is verantwoordelijk voor het geluid en
techniek.
Onlangs was Un Bietje Brabants nog te
11
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Hallo Luidjes 14-02-2008
Lieve mensen
Wij ( Annie - Jan v Duijnhoven Wielewaal 3 willen langs deze weg bedanken
Pastor Tilman, Arie en ons parochiele koor voor de fijne H. Mis.
Tevens ook de mensen van Aarle-Rixtel en omstreken voor cadeaus bloemen
héél veel geschenken etc. willen wij bedanken.
Ook de vele kaarten maakten ’t voor ons ‘n Onvergetelijke dag. ‘t Was héél
bijzonder:
Bedankt !!!
Dankbetuiging
Langs deze weg weg willen wij een ieder ontzettend bedanken
voor de steun en medeleven bij het afscheid van mijn man,
ons pap en onze lieve opa.

BEN VAN RIXTEL
Ook bijzonder bedankt Pastoor Deli,
dokter Engels en allen die ons zo geholpen hebben in deze moeilijke tijd.
Truus van Rixtel-Brouwers
kinderen en kleinkinderen

DANKBETUIGING
Een woord, een gebaar of een kaart, het doet je goed
wanneer je iemand die je lief hebt, missen moet.
Hartverwarmend was het dat zo velen ons bij het ziekbed en bij
het afscheid van

Nelly Sterken – Van Ravensteijn
terzijde stonden.
De belangstelling neemt het verdriet niet weg, maar geeft ons troost en moed
om verder te leven. Uit de grond van ons hart bedanken wij u voor al uw
medeleven en steun. In het bijzonder willen wij u bedanken voor uw bijdrage aan
de Aktie “brood voor brood”.
A. Sterken, kinderen en kleinkinderen
13

De Zorgboog... zorg van jong tot oud

Van zwangerschapsbegeleiding, kraamzorg en jeugdgezondheidszorg
tot verpleging en verzorging thuis of in een van onze Zorgboogcentra.
Vragen over zorg of meer informatie?
Bel de zorgcentrale

0900 - 899 8636 (€ 0,10 per minuut)
of kijk op www.zorgboog.nl

Werken in de zorg iets voor jou?
Kijk op www.zorgboog.nl voor een overzicht van alle vacatures.
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Bericht van:
van Jan Vermulst is geprogrammeerd voor
de opening van de meimaand.
U bent van harte welkom op een van de
maandagse repetitieavonden om 20.00
uur in Zaal De Lantaarn; dan kunt u zelf
vaststellen dat Gemengd Koor De
Klokkengieters samen aan het werk zijn
en dat uw hulp daarbij ook welkom is.

Beste zangliefhebber,
Het is met elkaar in tegenspraak aan het
begin van een nieuw verenigingsjaar
zeggen dat de tijd dringt. Het jaar 2008
is echter een bijzonder jaar wat betreft de
planning voor het voorjaar; dat bleek
tijdens de jaarvergadering van Gemengd
Koor De Klokkengieters in Aarle-Rixtel.
Zoals gebruikelijk passeerden het
jaaroverzicht en de financiële verantwoording de revue en dat leverde niets
spectaculairs op. De aftredende en herkozen penningmeester Els Gijsbers
wordt in de bloemetjes gezet, bedankjes
vliegen over en weer en de dirigent zegt
dat er op een serieuze manier ontspannen gerepeteerd moet worden. Hij roept
iedereen op om samen aan het werk te
gaan. Voor een koor zijn muziek en de
uitvoering daarvan het belangrijkste en
daarmee zijn we direct bij die dringende
tijd. Op 2 maart wordt het Passie- /Lenteconcert gegeven in het Missieklooster
van het Kostbaar Bloed in Aarle-Rixtel en
op 17 maart wordt dit herhaald in Huize
Mariëngaarde. 23 Maart worden De
Klokkengieters verwacht tijdens de
viering van de Hoogmis van Pasen. Op 27
april is de viering van de opening van de
meimaand, omdat op donderdag 1 mei
de dorpsfeesten beginnen.
Vóór 2 maart zijn er dus maar drie
repetitieavonden en naar verhouding is er
tot 27 april ook niet veel gelegenheid om
nieuwe of reeds gearchiveerde werken
onder handen te nemen. Toch gebeurt
dat: het werk ‘So weich und warm’ van
Peter Cornelius staat gepland voor het
Passie-/Lenteconcert, van Jan Mul is
‘Alleluia laudate’ gekozen voor uitvoering
in de Hoogmis van Pasen en ‘Ave Maria’

Workshop
driedubbelkorige muziek
Op zaterdag 1 maart biedt Kamerkoor ’t
HUM aan zangers uit Helmond en
omgeving een workshop aan in het Theo
Driessen Instituut in Helmond ter gelegenheid van het zilveren jubileum. De dag
staat onder leiding van de vaste dirigent
van ’t HUM, Jan van Lieshout, eveneens
zilveren jubilaris. Er zal gewerkt worden
aan het Magnificat voor 12 stemmen van
Giovanni Gabrieli. Het is een feestelijke,
uitbundige compositie in de Venetiaanse
stijl van rond 1600 voor drie vierstemmige
koren. Instrumentale medewerking wordt
verleend door Giel Goris, klavecimbel, en
Mariken Goris, cello.
Het programma begint om 9.15 uur en
duurt tot ongeveer 17.00 uur. Er zijn al
opgaven van zangers van verschillende
kamerkoren, maar ook zangers van
andere gemengde koren of mannenkoren
uit Helmond en omgeving zijn welkom, zij
het dat het deelnemersaantal beperkt is
tot 100. Gezien de aard van het programma en de beschikbare tijd moeten de
deelnemers beschikken over voldoende
leesvaardigheid of zich het werk zelf
eigen kunnen maken. De muziek wordt
tevoren toegezonden. Aanmelding vóór 17
februari schriftelijk bij J. van Lieshout,
Emmencamp 8 5721 LH Asten, onder
vermelding van naam, adres, postcode,
telefoon, e-mail adres en stemsoort.
De deelname is gratis.
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Bericht van:
‘reizen met verpleegkundige
begeleiding’
Op vakantie, zelfs als de gezondheid wat
minder is?
Dat is nu mogelijk voor deelnemers van
PuntExtra. Speciale arrangementen waarbij dag en nacht verpleegkundige hulp bij
de hand is. De volgende reizen staan
gepland voor 2008: in maart/april Baarlo
(Limburg), juni/juli Gieten (Drenthe), in
september naar Biezenmortel (NoordBrabant) en in oktober/november naar De
Rijp (Noord-Holland). Aanmelden en
aanvragen van een folder kan bij het
secretariaat van PuntExtra.
De reizen voorzien in een vraag onder de
deelnemers van PuntExtra. Velen gaan
vanwege de leeftijd, alleenstaand zijn en /
of het hebben van (lichte) gezondheidsklachten niet meer op vakantie. De verpleegkundige begeleiding valt dan ook
goed: een prettige én veilige gedachte
deze ondersteuning onder handbereik te
hebben. Of iemand nu samen met een
partner meegaat of alleen. Omdat PuntExtra in het programma nadrukkelijk
rekening houdt met de gezondheid en het
tempo afstemt, durft men een reis aan.
De begeleiders kunnen helpen bij
wondverzorging, lichamelijke verzorging,
insuline spuiten of bijvoorbeeld het
aantrekken van steunkousen. Zij gaan
ook mee op excursies. Deze hulp,
gecombineerd met het gezellig onder
elkaar zijn, maakt deze vakanties zo
bijzonder. (De reizen zijn niet geschikt
voor wie rolstoelafhankelijk is). De luxe
touringcar die voor het vervoer naar de
vakantiebestemming zorgt, is tijdens het
gehele verblijf beschikbaar voor de
uitstapjes overdag. Er is een recreatief
avondprogramma.
De accommodaties zijn comfortabel,
rustig gelegen en hebben een lift. Het
merendeel van de kamers is tweepersoons. De ervaring leert dat de
vakantiegangers van de nood algauw een
16

deugd weten te maken. De keuken houdt
rekening met eventuele dieetvoorschriften. Opstapplaats is het centraal kantoor
van ZuidZorg in Veldhoven.
De reizen zijn exclusief voor deelnemers
van PuntExtra en deelname gaat op
volgorde van inschrijving. Geïnteresseerden in een reis kunnen een folder en
aanmeldformulier aanvragen bij het
secretariaat.
Telefoonnummer 040 – 2308538 of
via www.PuntExtra.nl

1e Lustrum kampioenschappen
driebanden van Laarbeek.
Op maandag 14 April zal voor de vijfde
keer een driebanden toernooi georganiseerd worden door biljartvereniging
,,Nooit Volleerd” in het Dorpshuis van
Lieshout. Inschrijven kan door iedere
inwoner van Laarbeek en tevens kan er
ook worden ingeschreven door personen
die lid zijn van een Laarbeekse biljartvereniging. Men kan inschrijven tot 1
Maart bij A Hierck Tel 0499 425120 of
0654937884. De kosten bedragen • 7.00
die bij inschrijving voldaan moeten
worden. Er zal wederom gestreden
worden in 2 categorieën. In de A poule
worden spelers ingedeeld met een
gemiddelde van boven de 0,350. In de B
poule worden alle spelers onder de 0,350
ingedeeld. Het middagprogramma begint
om 13.00 uur, en het avond programma
begint om 18.30 uur, dit is afhankelijk van
het aantal deelnemers. De finales worden
gespeeld op zaterdag 26 april om ±20.00
uur waarna de prijsuitreiking zal plaats
vinden.
Commissie driebanden: A v Veggel.
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Bericht van:
Kantoor Rabobank
in Aarle-Rixtel wordt verbouwd
Het kantoor van de Rabobank Laarbeek
aan de Dorpsstraat te Aarle Rixtel wordt
vanaf maandag 18 februari verbouwd. Met
ingang van 15 februari is het pand eigendom geworden van de heer Joep Jansen.
Na een aantal aanpassingen wordt een
deel van het kantoor door de Rabobank
teruggehuurd. Een makelaar en een
projectontwikkelaar vestigen zich in het
andere gedeelte van het pand. Gedurende de verbouwing van het kantoor kunnen
klanten gewoon voor hun dagelijkse bankzaken op het kantoor terecht. In verband
met de veiligheid van de medewerkers is
het kantoor vanaf 18 februari wel waardevrij. Dat wil zeggen dat er geen pasmunt,
vreemde valuta of contant geld in het
kantoor aanwezig is. Pasmunt kan gedurende de openingstijden worden
verkregen via de pasmuntautomaat op het
kantoor in Beek en Donk. Grotere bedragen of vreemde valuta kunnen worden
besteld en zijn eveneens op het kantoor
in Beek en Donk af te halen. Voor vragen
hierover kunt u terecht bij de vertrouwde
gezichten in het kantoor Hanneke, Henk
en Jeanne. Gedurende de verbouwing
gelden de normale openingstijden. Deze
verbouwing heeft tijdelijk consequenties
voor het gebruik van onze automaten.
Om de veiligheid van u en van onze
medewerkers te waarborgen wordt de
geldautomaat tijdelijk verplaatst. Pinnen
blijft in Aarle-Rixtel dus gewoon mogelijk.
Gebruikers van de sealbagautomaat zijn
ervan in kennis gesteld dat deze
automaat tijdens de verbouwing niet in
gebruik is. In juni 2008 moet de verbouwing gereed zijn. Vanaf die tijd
ontvangen wij u graag in ons vernieuwde
en aan de eisen van de tijd aangepaste
kantoor. Mocht u nog vragen hebben loop
dan gerust eens op het kantoor binnen.
De aanwezige medewerkers staan u
graag te woord.

Harmonie
De Goede Hoop
VOORSPEELMIDDAG
HARMONIE
Harmonie De Goede Hoop organiseert op
zaterdag 23 februari haar jaarlijkse
voorspeelmiddag. Een aantal leerlingen,
jong en oud, zal op deze middag een
stukje muziek ten gehore brengen dat
samen met de docent is ingestudeerd.
Sommige leerlingen doen dit in groepsverband, anderen staan helemaal alleen
op het podium voor een echte solo.
Daarnaast zal het leerlingenorkest het
publiek laten horen wat het in zijn mars
heeft. Deze voorspeelmiddag wordt
gehouden in De Dreef en begint om 15.00
uur. De toegang is gratis en iedereen is
van harte welkom.
Misschien zijn er ook wel jongens en
meisjes die graag willen komen luisteren.
Lijkt het je leuk om een muziekinstrument te bespelen, kom dan deze
middag naar De Dreef, dan kun je zien
hoe het is om samen muziek te maken.
Tot ziens op zaterdag 23 februari.
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K lokje
Groenworkshops en groendecoraties
Werk je graag met natuurlijke
materialen? Wij helpen je graag mee een
originele groendecoratie te maken. Er is
nog een plekje vrij op 5 maart, 11 en 13
maart a.s. Meld je snel aan! Geen tijd
om zelf een sfeervol voorjaarsstuk of
paasstuk te maken? We hebben er al
enkele klaar of maken ze naar eigen
wens.
Marscha en Thea (06-4240 4785)
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Praktijk voor reflexzone therapie, neuro-reflexologie en massage
therapie te Aarle-Rixtel
Er staan nu niet een maar twee therapeuten voor u klaar
nl. Mieke Gielkens & Petrie van Meerendonk
•
•
•
•
•
•

Geen wachttijden meer
Gedeeltelijk of gehele vergoeding ziekenfonds
Geen verwijskaart van huisarts nodig
Beide therapeuten zijn lid van de beroepsvereniging V.N.R.T.
Ook preventieve behandeling is mogelijk omdat voorkomen beter is dan
genezen, wie wil er in deze stressvolle tijd nu niet een uurtje voor zichzelf om te
onthaasten en te genieten!!
Reflexzone therapie ondersteunt en stimuleert uw zelfgenezend vermogen zodat
o.a de hierna beschreven klachten kunnen verminderen: spanningshoofdpijn,
clusterhoofdpijn, migraine, duizeligheid, ziekte van Menière, hooikoorts,
slaapproblemen, obstipatie, maagklachten, incontinentie, bekkenbodem
instabiliteit, nierstenen, allergie, slijmbeursontstekingen, oorontstekingen en
overige ontstekingen, eczeem, blaasontsteking, astma, RSI, gewrichtspijnen,
jicht, aambeien, zwangerschapsbegeleiding, zwangerschapsnazorg, en
rouwverwerking

Al de goede dingen in het leven moet je geprobeerd hebben,
daar is reflexone therapie er een van
Voor meer informatie kijk op: www.petrie-zorggoedvoorjezelf.nl of bel 0492 - 383213
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Bericht van:
Vastenactie 2008.
De Vastenactie in de Laarbeekse
parochies zal evenals vorig jaar in 2008
opnieuw in het teken staan van Ghana.
Daar waar vorig jaar de opbrengst werd
gebruikt voor het realiseren van sanitaire
voorzieningen in het plaatselijke ziekenhuis, wordt nu een beroep gedaan op u
om een ander project te realiseren.
De opbrengst van de Vastenactie uit alle
Laarbeekse kernen, zal dit jaar door de
stichting ‘Vrienden van gemeenschap
Duayaw Nkwanta en het Sint John
Hospital’ gebruikt worden voor het aanschaffen van een wasmachine en droger
voor het ziekenhuis en het realiseren van
een overdekte kookplaats voor de opgenomen patiënten en hun families.
Deze vragen kwamen via onze contactpersoon van het Hospital, Sister Comfort
binnen. Dat deze hard nodig zijn, hebben
leden van de stichting afgelopen zomer
met eigen ogen kunnen zien. Momenteel
wordt alle was van het ziekenhuis met de
hand gewassen en aan de waslijn
gedroogd. In de regenperiode kan het
voorkomen dat lakens of operatiekleding
niet op tijd droog zijn en hierdoor geen
schone lakens op de bedden gelegd
kunnen worden of een operatie uitgesteld
moet worden.
De geraamde kosten voor deze projecten
zullen ongeveer •30.000,00 bedragen.
Voor dit bedrag zullen we in Ghana een
industriële wasmachine en droger een
strijkmachine aanschaffen, alsmede de
overdekte kookplaats realiseren. Offertes
zijn reeds binnen. Mede door de aanschaf van deze machines en de aankoop
van bouwmaterialen in het land zelf,
stimuleren we de werkgelegenheid en de
economie van het land. We hopen
natuurlijk dat we in heel Laarbeek met
elkaar dit bedrag bijeen kunnen brengen!

Meer informatie over de vastenactie: bij
de heer Jan van Bokhoven, Fazantlaan 1,
5737 PJ Lieshout, tel. 0499 42 3681
Meer informatie over de stichting
“Vrienden van gemeenschap Duayaw
Nkwanta en het Sint John Hospital “ is te
vinden op de website:
www.vriendenvanghana.nl en/of bij het
secretariaat Asdonkseweg 1 a, 5735 SP
Aarle-Rixtel tel. 0492-383381
De gezamenlijke MOV-groepen van de
parochies in Laarbeek.

KUNSTMARKT
VAN
STICHTING HAVEN
TOT KASTEEL
In het kader van het jaarlijkse festijn Van
Haven tot Kasteel staat landgoed Croy en
omgeving op zaterdag 31 mei a.s. weer in
het teken van de kunst en cultuur. Heb je
interesse om hieraan mee te doen neem
dan contact op met Ad van Sinten
tel. 06-20749568 of Maria Hagelaar 0492383293.
Aanmelden via de mail kan natuurlijk
ook: mariahagelaar@chello.nl.

Beste Dames
Dinsdag 26 februari Lentebijeenkomst
20.00 uur Zalen van Bussel te Deurne
U heeft zich hiervoor opgegeven.
Donderdag 28 februari Lezing “Er is
meer tussen hemel en aarde”.
José Verhallen neemt u mee op een reis
langs vele wonderen. Wonderen, gelooft
u daar nog in? Wonderen uit de bijbel.
Wonderen van nu…
Het bestuur
19
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Bericht van:
oplossing vanuit een jonge ondernemer.
Er was al wat voorwerk gedaan maar de
definitieve stap werd gezet door Bart van
den Reek, uitbater van de Lantaarn. Bart
was bereid om zijn nek uit te steken en
een tent in de tuin te plaatsen. Achteraf
gezien een goede beslissing. Bij het
eerste evenement, het liedjesfestival zat
de tent al bomvol en dat is tijdens
carnaval niet minder geworden. Zelden
hadden we op zaterdag zo een gezellig
gekostumeerd bal. Ook op zondag
tijdens de prijsuitreikingen van zowel de
kinderoptocht als de grote optocht wist
het publiek de tent te vinden. Een
doorgevoerde verandering bij het dweilen
was ook succesvol. Op de twee locaties,
van Bracht en de Lantaarn, was het druk
en gezellig. We vroegen ons soms wel
eens af waar al die mensen voorgaande
jaren carnaval vierden. De brunch op
dinsdag was helemaal uitverkocht. Een
op het laatste moment opgehangen
scherm moest er voor zorgen dat
iedereen kon genieten van wat er op het
podium gebeurde. Veel lokaal vertier met
als hoogtepunt natuurlijk het optreden
van Michael Deli. Zijn er dan geen nadelen aan het feesten in een tent.
Natuurlijk wel, we beseffen heel goed dat
het op deze manier vieren van Carnaval
voor mensen die daar niet van houden
geluidsoverlast met zich meebrengt. Een
zaal op die plek brengt minder overlast
maar alleen met carnavalsactiviteiten is
die niet rendabel te krijgen, zo reëel
moeten we zijn. Daarvoor zijn meer
activiteiten noodzakelijk.
Afsluitend wil ik namens de Stichting
Organisatie Ganzegat
iedereen
bedanken die heeft bijgedragen aan het
zo succesvol verlopen van carnaval 2008.

Geslaagde
Carnaval 2008
Het sluiten van zaal Kersten enkele jaren
geleden had een flinke impact op het
reilen en zeilen van het Carnaval in AarleRixtel. Met de Dreef hadden we voor het
organiseren van de kletsavonden al wel
snel een prima alternatief gevonden.
Hoewel Multifunctioneel gebouw betekent
‘voor vele doeleinden geschikt’ blijkt toch
ieder jaar dat het vele manuren kost
alvorens je van een sporthal een theater
hebt gemaakt. We zijn er daarom trots
op binnen onze vereniging over een flink
aantal mensen met twee rechterhanden
te beschikken. Zonder hun inzet zou het
onmogelijk zijn om nog kletsavonden te
organiseren. Voor vele verenigingen die
ook een grote zaal best zouden kunnen
gebruiken is dit ombouwen echter niet
haalbaar. Gelukkig worden er plannen
gesmeed om het aanpassen wat
gemakkelijker te maken. Hopelijk krijgt
multifunctioneel dan weer een wat
bredere betekenis.
Was het probleem kletsavonden vrij snel
opgelost met het vinden van een nieuwe
residentie verliep het niet zo vlot. Hoewel
iedereen zijn uiterste best deed konden
wij, en nog belangrijker ons publiek, hun
draai niet vinden. Tijdens Carnaval misten
we gewoon ruimte. Zagen we tijdens de
laatste jaren bij Kersten de bezoekersaantallen toenemen nu liepen die
zienderogen terug. Goede raad was duur.
Gaan we ook tijdens Carnaval naar de
Dreef? Zetten we zelf een tent? Vinden
we iemand die dat voor ons wil doen?
Allemaal vragen waar we niet direct het
juiste antwoord op konden vinden.
Bovendien, zo was de veel gehoorde
mening hoort Carnaval in het centrum te
worden gevierd. Uiteindelijk kwam de

Ton Schepers
Voorzitter
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Bericht van:
verkrijgen is. Zijne doorluchtige hoogheid
Theodorus d’n Uurste en zijn gevolg zijn
tijdens de borrel aanwezig om met u te
toosten op een geslaagd seizoen.

Foto’s en film kijken tijdens
Ganzegatse Borrel,
Zoals u jaarlijks van ons gewend bent
geven wij u ook dit jaar weer de mogelijkheid om nog eens digitaal terug te kijken
op een geslaagd carnavalsseizoen. Van
alle evenementen die in dit korte seizoen

Hebt u tijdens het carnaval zelf leuke
foto’s gemaakt breng die dan mee. De
mooiste foto’s verdienen volgend jaar een
plaats in de carnavalskrant.
Wij hopen u tijdens deze altijd weer
gezellige middag te mogen verwelkomen.
Ton Schepers
Voorzitter

werden georganiseerd zijn door de
hoffotografen Theo Schepers en Joost
Martens foto’s gemaakt. Daarnaast is er
door Adri Donkers en Ton Schepers een
film gemaakt van de optocht die op
zondag 3 februari door onze straten trok.
De foto’s en film zijn op zondag 24
februari van 13.00 uur tot 17.00 uur te
zien in onze residentie de Lantaarn.
Mocht u een mooi plaatje tegenkomen
dat u graag zelf in uw bezit wilt hebben
dan bestaat de mogelijkheid om dat te
kopen. Datzelfde geldt voor de film van
de optocht die tegen betaling op DVD te
21
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De Meikever:
vliegt een soort kakatoe of toekan in de
omgeving van de Warande en Croy. Weer
een voorbode van de klimaatsverandering
of was het beestje ergens ontsnapt. Ik
wacht op het bericht dat er in de Goorloop een krokodil zwemt, hopelijk wel
richting Helmond. Zo’n veelvraat zou
trouwens perfect op een nieuw gemeentewapen van de stad passen. Vanwege de
grote mond bedoel ik. Het moet niet
gekker worden.
Omdat ik mijn vleugels regelmatig uitsla
tref ik in het buitengebied soms wel wat
bijzonders. Op de weg naar Kevelaer
stond een drietal kraanvogels op een nat
stuk bouwland. In mijn jeugd zag ik ze
voor het laatst, vroeger kwam deze vogel
hier massaal voor, voornamelijk op doortocht. Er zijn straat- of gebiednamen
zoals Kranerijt of Kranepoel, die verwijzen naar deze vogelsoort. Ik vond het
weer een bijzondere waarneming, de
volgende keer mogen ze van mij in de
Biezen landen.
De heldere nachten van februari hebben
mij in zoverre weer bekoord dat het altijd
weer een schitterend gezicht blijft.
Honderden sterren met het blote oog,
ene kwak sterren meer als je een
fatsoenlijke kijker gebruikt en nog
miljoenen onzichtbare exemplaren om te
onderzoeken of over te dromen. Wij
kunnen er met ons mensenverstand niet
bij, het heelal verder dan oneindig ver en
dan nog verder en altijd maar verder. Als
je er over na gaat denken ga je malen,
het gaat ons verstand te boven en ge
krijgt pijn in de nek van het langdurig naar
boven kijken. Ik beperk me dan maar
weer om mijn kleinkinderen uit te leggen
dat de bewegend sterren satellieten zijn
en als je geluk hebt valt er eentje, maar
dat is meestal een echte. Soms kijken
kinderogen je niet begrijpend aan en dan
teken ik maar weer een raket of een buis
met wat zonnepanelen. Dat begrijpen ze
wel. De generaties na hun ontdekken
mogelijk nog wat geheimen daarboven. Ik

De Meikever
Even had ik nog hoop maar het lot schijnt
bezegeld te zijn. Het feestcomité
honderd jaar patronaat heeft zich beperkt
tot een spandoek met de tekst: Honderd
jaar patronaat, jammer dat je tegen de
vlakte gaat. Een kleine hulde voor een
groot gebouw maar we zijn geen DonQuichottes die tegen windmolens vechten. We wachten het resultaat van de
nieuwbouw maar af. Hopelijk valt het
eindresultaat mee en krijgt een aantal
mensen een mooie plek in het centrum.
Het weer is momenteel zo extreem dat ik
daar wel iets over moet zeggen. Bij de
opening van carnaval een flink pak
sneeuw, bij de sluiting dinsdagnacht een
knetterend onweer met een hagelbui, een
paar dagen later weer lente. Vorige week
dinsdagmorgen een prachtig fluitconcert
van moeder merel, die middag zag ik niet
minder dan zeven buizerds hoog in het
werk een rondedans maken. Waarschijnlijk was het een afscheidsritueel
van een groepje wintergasten en zijn ze
momenteel op weg naar het hoge
noorden om in hun cyclus weer te zorgen
voor het nageslacht. Ik denk dat de
kieviten in het zuiden van Europa de
komende weken hetzelfde doen en
binnenkort in onze weilanden neerstrijken. De foto van een ooievaar in de
Biezen verraste mij in die zin, jammer
dat ik hem niet gezien heb. Op zich geen
bijzondere vogel in Nederland, wel in
onze omgeving. Hij zal zich wel dik hebben gegeten aan de mollen, die zijn al
weken aktief aan de oppervlakte. Mijn
kennissen vervloeken de mollen omdat
ze het zand onder het gazon en het gele
zand onder de stoepranden massaal
hebben verplaatst. Een en al bult. Ze
zoeken zich waarschijnlijk suf naar
wormen en pieren.
Wat was er nog meer aan de hand, er
22
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Bericht van:
hoorde laatst iemand zeggen. Er
bestaan super intelligente wezens
daarboven, zo intelligent, die kijken wel
uit om contact met ons op te nemen. Die
willen met ons niets te maken hebben.
Zou het zo erg met ons zijn gesteld.
De meikever.

Helmond. Nolly schildert geen fantasie
maar maakt (op verzoek) een olieverfschilderij aan de hand van een foto of
krantenknipsel. Naast verschillende
schilderijen ligt de foto of het
krantenknipsel dat als voorbeeld heeft
gediend. De schilderijtjes zijn te zien in
de bibliotheek van Lieshout (tijdens de
openingstijden) tot eind februari.
Tips over de website
‘Mijn menu’ op de website
Mijn menu is een onderdeel van de
catalogus met veel handige mogelijkheden. U kunt zelf thuis uw geleende
materialen verlengen en bekijken of er al
reserveringen voor u binnen zijn. Ook
kunt u een eigen lijstje met favorieten
maken. Via Muziekweb is het mogelijk
cd’s te reserveren bij de Centrale
Discotheek in Rotterdam.
Ga naar www.bibliotheeklagebeemden.nl
en klik op ‘mijn menu’
Jeugd- en jongerenclub
Ook heeft de website van de bibliotheek
een speciale pagina voor kinderen met
verwijzingen naar leuke en interessante
websites.
Ga naar www.bibliotheeklagebeemden.nl,
klik rechts op jeugdclub of jongerenclub
en bekijk samen met uw kind de
pagina’s.
Ontvangt u al onze digitale nieuwsbrief?
Wilt u regelmatig op de hoogte gehouden
worden van de laatste nieuwtjes van de
bibliotheek? Dat kan via onze gratis
digitale nieuwsbrief. Ga naar
www.bibliotheeklagebeemden.nl klik in de
linkerkolom op ‘contact’ en vul uw
emailadres in.

De bibliotheek deze week!
Freek van der Heijden, Voorleeskampioen van Laarbeek.
Zaterdag 26 januari deden de 10 kandidaten van alle basisscholen uit Laarbeek
in het Dorpshuis in Lieshout hun uiterste
best om de nieuwe Scheherazade van de
Sultan te worden. Door middel van het
voorlezen van een verhaal legden ze een
proeve van bekwaamheid af. De jury,
onder voorzitterschap van burgemeester
Gilissen had een moeilijke taak.
De voorleeswedstrijd werd gepresenteerd
door Eric Borrias, verhalenverteller.
Tijdens het juryberaad vertelde Eric een
1001-nacht verhaal, daarna werd de
winnaar bekend gemaakt. Freek van der
Heijden van Daltonbasisschool ’t Otterke
uit Beek en Donk mag zich een heel jaar
lang Voorleeskampioen van Laarbeek
noemen.
Freek gaat door naar de regionale
voorleeswedstrijd op zaterdag 1 maart in
Goirle.
De voorleeswedstrijd werd georganiseerd
door Bibliotheek De Lage Beemden.
www.bibliotheeklagebeemden.nl
Te zien in bibliotheek Lieshout.
Nolly Dekkers uit Aarle-Rixtel exposeert
tot eind februari haar schilderijtjes in de
bibliotheek van Lieshout. Nolly had als
kind al interesse in tekenen. Een jaar of
acht geleden stimuleerden enkele
vriendinnenhaar om hiermee iets te gaan
doen. Ze volgde daarna cursussen in
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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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www.twanvanhout.nl
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Cijfers laten zien dat 10,2% van de
mensen tussen 55 en 85 jaar kampt met
een angststoornis. Slechts een klein
aantal van hen zoekt hulp om van hun
angst af te komen. GGZ Oost Brabant
erkent dit probleem en startte daarom
eind 2007 het project Angst op leeftijd.
Doel van dit twee jaar durende project is
om meer voorlichting te geven over angst
op leeftijd en dit onderwerp onder de
aandacht te brengen van zowel het
publiek als van beroepskrachten. Naast
informatiebijeenkomsten en cursussen
als Angst de Baas is er o.a. een informatiekrant uitgebracht. Deze krant is gratis
af te halen bij bibliotheken, huisartsen en
apotheken.

Cursus
‘Angst de Baas’
voor 60-plussers van start!
GGZ Oost Brabant start in de regio
Helmond op 20 maart 2008 met de eerste
cursus Angst de Baas. Deze cursus is
bedoeld voor mensen vanaf 60 jaar die
last hebben van lichte tot matige angstklachten. Zij kunnen actief leren hoe zij
hun angst kunnen overwinnen.
Iedereen is wel eens bang en dat is maar
goed ook, want angst waarschuwt ons
voor dreigend gevaar. Maar het komt ook
voor dat mensen angstig en bezorgd zijn
zonder dat het echt nodig is. Bij veel
mensen beginnen angstklachten met
piekeren en bange voorgevoelens. Verder
kunnen mensen last krijgen van hoofdpijn, hartkloppingen of hevig transpireren.
Uiteindelijk kunnen deze klachten het
dagelijks leven behoorlijk verstoren.
Herkent u deze klachten? Dan is de
cursus Angst de Baas mogelijk iets voor
u. In de cursus leert u vaardigheden om
uw angstklachten te overwinnen. Onderwerpen die aan bod komen zijn: minder
piekeren, realistisch denken en leren
ontspannen. Ook oefent u met het aangaan van angstige situaties. Het accent
ligt op het aanleren van vaardigheden om
uw angst te lijf te gaan.
De cursus start op donderdagmiddag 20
maart van 14.30 tot 16.30 uur in ’t Warant
te Helmond (naast het Elkerliek Ziekenhuis). Er zijn acht bijeenkomsten van
twee uur. Vooraf wordt iedere deelnemer
uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek. Deelname aan de cursus kost
• 35,-. Voor meer informatie over de
cursus en aanmelding kunt u contact
opnemen met Astrid van den Heuvel (ma,
di en do), telefoon (0492) 848 003.
Project Angst op leeftijd

Postzegelvereniging “De Helm
Op zondag 24 februari a.s. organiseert de
Helm een ruilbeurs, welke plaatsvindt in
De Kamenij, Jeroen Boschstraat 19 te
Helmond.
Belangstellenden zijn welkom tussen
10.00 uur en 16.00 uur.
Op dinsdag 26 februari a.s. houdt de
Helm haar maandelijkse ledenbijeenkomst in Wijkhuis De Fonkel, Prins
Karelstraat 123 te Helmond.
Aanvang : 20.30 uur.
Tijdens deze bijeenkomst wordt de
jaarvergadering gehouden met tevens
bestuursverkiezing.
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Cursus zelf kleding maken:
Cursus zelf kleding maken op maat.
Ervaren lerares voor kleine groep en voor
zowel beginners als gevorderden. Tel:
0492 – 543387
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Maandag 24 december open van
9:00 - 16:00 uur op afspraak.
Kapsalon Astrid
Hoofdstraat 135b
Mierlo-Hout
tel: 0492-525613

Kapsalon Astrid
Dorpsstraat 21
Aarle-Rixtel
tel: 0492-381307

openingstijden:
ma 13.00-18.00
di-wo-do 9.00-18.00
vrij 8.00-20.00
za 8.00-15.30
openingstijden:
di-wo-do 9.00-18.00
vrij 8.00-18.00
za 8.00-15.30

www.kapsalonastrid.nl
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prinses Jannie omdat ‘haar’ vereniging
(waar ze dansmarieke is), Olum uit Helmond voltallig aanwezig was om het trio
te feliciteren.
Op zondagmorgen moesten we weer
vroeg uit de (ganzen)veren om samen
met de Organisatie de carnavalsviering
in de kerk bij te wonen, voorgegaan door
onze pastor Deli en oud-pastoor Tilman
die er samen een hele happening van
maakten. Daarna deelname aan een
lange en prachtige optocht. Wel koud
met wat zon maar met verder hartstikke
mooi weer en met veel zwaaiend,
enthousiast publiek langs de kant. ‘s
Middags de prijsuitreiking in De Lantaarn
waar het een gezellige superdrukke boel
was. In de Ganzezaal ‘s avonds weer
een drukbezochte discoavond met ‘onze’
DJ’s Remco en Robin en veel mooi
verklede kinderen.
Op maandagmiddag een leuke show met
De Dunne Deur in onze eigen Ganzezaal:
druk, warm maar hartstikke gezellig en ‘s
avonds in de Jeugdresidentie een superdrukbezochte Blacklight-schmink-disco.
Op dinsdag alweer de laatste carnavalsdag: ‘s middags dolle pret voor iedereen
met Clown Malle Mat en ‘s avonds het
afsluitingsbal in de Ganzezaal waar het
weer heel druk en hartstikke gezellig
was. Jeugdprins Lars, Jeugdprinses Jannie en kleinvorst Job: Jullie waren een
superenthousiast stel dat er samen met
ons voor gezorgd heeft dat we terug
kunnen kijken op een hele gave carnaval.
Hartstikke bedankt alle drie en natuurlijk
bedanken we daarmee meteen ook jullie
ouders voor alle steun en hulp die jullie
en wij van hen hebben gekregen.
Verder natuurlijk dank aan onze Prins
Theodorus d’n Uurste, adjudant Jan,
grootvorst Ted en alle leden van de
Organisatie Carnaval Ganzegat, de
Ganzegatse hofkapel, al onze sponsors,
onze geweldige DJ’s Remco en Robin,
alle helpers bij het opbouwen en afbreken
van de Ganzezaal en alle mensen die

JEUGDCarnaval 2008 in
ganzegat..…..DAT was het dan
WEER
Na maanden van voorbereiding (al was
het korter dan anders) en een week
opbouwen van onze residentie ‘De
Ganzezaal’ ging Carnaval 2008 dan
eindelijk weer van start. We haalden
samen met de Organisatie Carnaval
Ganzegat, de Ganzegatse hofkapel, de
buurt en heel veel andere belangstellenden Prins Theodorus d’n Uurste thuis af
op het prachtig versierde Onze Lieve
Vrouweplein en bij zijn huis aan de
Bosscheweg. Met twee grote bussen
vertrokken we daarna naar de sleuteloverdracht in Beek en Donk. Daar werden de
speciaal voor de jeugd vervaardigde
sleutels overgedragen door de jeugdgemeenteraad samen met burgemeester
Gillissen. Na een bruisend feest daar
opende ons jeugdtrio, prinses Jannie,
prins Lars en kleinvorst Job samen met
de ‘grote’ prins Theodorus d’n Uurste,
zijn gevolg en opperganzentrekster Nellie
van Rosmalen officieel de carnaval bij het
ganzentrio op de Kouwenberg.
‘s Zaterdagsavonds in de Ganzezaal een
drukbezochte receptie en een spetterend
feest. Een speciale verrassing voor
27

Torenakkerweg 3a
5735 BG Aarle-Rixtel
Tel 0492-381383
mobiel 06-51162419
Openingstijden showroom
wo-do :13.30-18.00 uur
Vrij
: 13.30-21.00 uur
za
:09.00-16.00 uur
Of volgens afspraak

Vraag naar onze aanbiedingen!
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ons op wat voor manier dan ook
geholpen en ondersteund hebben,
tafeltennisvereniging ATTC ’77 voor de
ontzettend fijne manier van samenwerking, speciaal bij de kindermiddagen
en…natuurlijk niet in de laatste plaats
alle Ganzegatterkes en Ganzegatterinnekes, alle kinderen van Ganzegat en
omstreken, die Carnaval 2008 met ons in
de Ganzezaal op een geweldige manier
hebben gevierd: bedankt allemaal!
De Gele Kielen
Organisatie Jeugcarnaval Aarle-Rixtel

gebieden maakte tonen. Bij de beelden
vertelt zij over het landschap, planten,
dieren, natuurontwikkelingen en de
wandelmogelijkheden in de verschillende
natuurgebieden.
De avond wordt gehouden op 21 febr. in
het I.V.N. Gebouw te Laarbeek. en begint
om 20.00 uur.

GEVONDEN IN DE GANZEZAAL

PROGRAMMA K.V.B.
Woensdag 20 Februarie
Hebben we een thema – avond over
loverboys. Deze lezing wordt gegeven
door Patrick Richters van de politie. Die
ons alles kan vertellen hier over. Om
zoveel mogelijk mensen de gelegenheid
te geven meer informatie te krijgen over
dit actuele onderwerp zijn ook niet leden
tegen een vergoeding van 5.00 euro van
harte welkom. Aanvang 20.00 uur in
gemeenschapshuis “De Dreef” Vrijdag 29
Februarie Workshop Salades maken bij
“De Zwaan” in Bakel Voor de leden die
zich hiervoor hebben opgegeven.
Aanvang 20.00 uur Vertrek 19.00 uur
vanaf het kerkpleinStaan onze programma’s je wel aan, Nieuwe leden zijn van
harte welkom Wil je meer informatie
bezoek onze website
www.kvbaarlerixtel.nl of bel Diana Aarts
tel. 546011

Katholieke
Vrouwenbeweging

Na carnaval zijn er in de Ganzezaal wat
spullen blijven liggen of hangen. Het gaat
om :
Een geel t-shirt met zwarte letters, een
klein knuffelschaapje, een spuugdoekje,
2 rood-witte manchetjes en een half
masker. Verder is iemand een blauwe
jongensjas kwijt die nog niet terug
bezorgd is. Alles is af te halen bij Wilma
Martens, Langeakker 29 (tel.382639).

Lezing I.V.N.
De natuurgebieden rondom Nuenen in
beeld: Nuenen is rijk aan natuurgebieden
van allerlei aard. De natte gebieden
liggen voornamelijk langs de beken
Dommel, Kleine Dommel en Hooidonkse
Beek. De droge bossen liggen op de
hoge dekzandruggen en grenzen aan
Laarbeek. Bent U geïnteresseerd in de
natuurgebieden rondom Nuenen? of wilt
Ugewoon genieten van de mooie beelden
uit de natuur? I.V.N. Laarbeek nodigt U
uit, om van de mooie beelden te komen
genieten. De gast van deze avond is
Janny Bottema: Janny is sinds 1987
natuurgids en mediateur van verschillende natuurboekjes. Zij zal U de mooiste
natuuropnamen die zij in de verschillende
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Dovens Meubelen Milheeze:
Woonkamer- keuken en slaapkamermeubelen, vloerbedekking, vinyl en
laminaat vloeren. Dit alles voor jong en
oud. Kerkeind 38. Tel: 0492 – 341553.
2000 M2 showroom. www.dovens.nl
Tevens verkoop inruilmeubelen.
29

Drukkerij Aarle-Rixtel
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Nodig een “kansarm” kind uit
voor drie weken vakantie.
De jeugd heeft de toekomst. Dat klinkt
zo simpel, zo logisch. Voor veel kinderen
ziet de toekomst er echter helemaal niet
leuk uit. Een goed begin is het halve
werk, nog zo’n bekende uitspraak. Maar
er zijn kinderen die helemaal geen goed
begin doormaken. Kinderen uit gebroken
gezinnen, uit gezinnen met problemen
van welke aard dan ook waardoor deze
gezinnen financieel en/of sociaal letterlijk
aan de grond zitten. Kinderen die aan
alle kanten “kansarm” zijn
Europa Kinderhulp zoekt gastouders die
3 weken in de zomervakantie wat
aandacht en liefde aan één of meer van
deze kinderen willen besteden.
Gastouders die zorgen dat ze drie keer
per dag eten krijgen, een lekker bedje om
veilig in te slapen zodat zij hun rust
krijgen en van een fijne vakantie kunnen
genieten. Een vakantie waarin zij op
kracht kunnen komen zodat zij er weer
een hele tijd tegen kunnen. En als
gastouder kunt u het kind het volgend
jaar weer terug vragen , waardoor u kunt

volgen hoe het met dat kind gaat.
Het gaat om kinderen van 5 tot 12 jaar.
Als het bevalt kan het kind terug
gevraagd worden tot haar/zijn 16e jaar.
Omgangsnormen moet u niet meteen van
deze kinderen verwachten, in de meeste
gevallen is hen dit niet bijgebracht. Aan
het einde van de vakantie zullen zij ook
niet gauw zeggen “dank u voor deze fijne
vakantie”. Dit wil echter niet zeggen dat
ze het niet ontzettend naar hun zin
hebben gehad. Een zoen? Een dank u
wel? Een hand bij het vertrek? Weinig
kans. Een hoop kinderen kennen dit niet,
ook daarom zijn ze “kansarm”. Maar
dank zij de soms jarenlange inzet van al
die lieve, gastvrije gastouders, neemt hun
kans op een beter leven ieder jaar een
stukje toe. Dat geeft hen hoop voor de
toekomst. En u weet wie de toekomst
heeft. Juist, de jeugd.
Bent u geïnteresseerd en wilt u uw hart
en huis open zetten voor een kind dat een
steuntje in de rug kan gebruiken, neem
dan contact op met één van onze
medewerksters.
De vakantiedata voor de regio Brabant
zijn als volgt:

Aankomst
Vertrek
- Frankrijk, Armee du Salut:
zondag
06 juli
donderdag
24 juli
- Frankrijk, Secour Populair Français :zaterdag 19 juli
zaterdag
09 aug
- Nederland, Zeeland Limburg :
maandag 21 juli
vrijdag
08 aug
- Duitsland, Berlijn:
maandag 21 juli
donderdag
07 aug
- Duitsland, Hannover
maandag 28 juli
zaterdag
16 aug
- Engeland, Children to Holland
maandag 28 juli
vrijdag
15 aug
- Project Bosnië, omgeving Srebrenicamaandag 28 juli
vrijdag
15 aug
(hierbij worden 2 kinderen van ongeveer 9 t/m 12 jaar geplaatst in het gastgezin)
Voor informatie kunt u zich richten tot het secretariaat nieuwe gastgezinnen:
Mw M. Roos Tel 0497-517948 mail to: mroos3@chello.nl
Landelijke website: www.europakinderhulp.nl
De kans dat een kind op vakantie gaat is net zo groot als de kans dat u nu belt.
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www.rijschooladvantil.nl
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Wat hebben we al kunnen genieten van
de fraaie weersomstandigheden begin
februari. Op de 10e konden we al meteen
een record noteren, want nooit eerder
hadden we zoveel deelnemers bij het
eerste trainingsritje op de weg.
De komende weken staan er op
zondagmorgen meer van dergelijke ritten
gepland, op 20-2 starten we om 09.30
uur voor 60 km. en op 2-3 gaan we om
09.00 uur op weg voor 75 en 45 km.
Daarnaast blijven de wandelavonden op
dinsdagavond en de tochten met de
Futteranen op woensdagmiddag natuurlijk ook gewoon doorgaan.
Op www.aandewielen.nl, vindt u steeds
de actuele gegevens.
In de maand maart hoort u meer van ons
over speciale acties die op stapel staan.
afd. publ.

Eigenlijk had ik dit gedicht,
ergens anders op gericht.
Doch tijdens Nol Roijackers afscheid,
gingen mijn gedachten terug in de tijd.
Naar de bloemwinkel in de Kapelpad,
waar ik mi ons vadder,
nog als eens ooit binnenzat.
Heerlijk O.H.-en,
met veel sterke verhalen.
Lekker lachen, gieren, brullen
en over van alles wat lullen.
Ook dacht aan de tuin,
achter de Boerenleenbank,
waar ik vanuit het kantoor,
uitkeek op de machtige torso’s,
van Nol en Isidoor.
Weer een dorpsfiguur weg,
er blijven er nog weinig over, zeg !!
RD

GEZINSROUTE
op zondag 13 april a.s.
In samenwerking met de plaatselijke
afdeling van de Hartstichting organiseren
we de gezinsroute op zondag 13 april
a.s. Gezellig samen, familie, vrienden en
bekenden, gaan we een prachtige route
fietsen van ongeveer 31 km. Deze route
is geschikt voor jong en oud. Het fietstempo is daarop afgestemd. Hopelijk is
het weer ons goed gezind.
Zoals gebruikelijk startten we om tien uur
bij ons wielercafé De Lantaarn aan de
Dorpsstraat. Vandaaruit fietsen we over
de Laarweg, langs ‘t Wilhelminakanaal
naar de rotonde in Lieshout richting
Mariahout. Na de ‘molen’ fietsen we over
mooie binnen wegen door ’t Broek
richting Gerwen naar het schitterend
gelegen Wevershof, Dorpsboerderij in
Nuenen. Hier kunnen we onder het genot
van een kopje koffie of iets anders met de
kinderen genieten van de prachtige
kinderboerderij.
Na de rust fietsen we over de Papenvoortseheide richting Stiphout, om via
Croy te eindigen bij ons clubhuis café De
Lantaarn in Aarle-Rixtel. Onderweg kunt
U genieten van weidse blikken, bossen
en de ontluikende natuur. Bewegen is
goed voor iedereen. Wij hopen weer velen
van U te mogen ontmoeten.
Voor eventuele vragen kunt U bellen met
Toon Vogels, tel. 0492-382608.
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Hulpvrager en hulpverlener
tevreden met bemiddeling van
“Tot uw Dienst”
De Coöperatieve Vereniging “Tot uw
Dienst” heeft tot tevredenheid van een
groeiend aantal hulpvragers en hulpaanbieders bemiddeld bij vragen om
huishoudelijke hulp, verzorging, verpleging en ondersteunende begeleiding.
“Tot uw Dienst” is een jonge Laarbeekse
vereniging die mensen die hulp nodig
hebben en mensen die willen helpen bij
elkaar brengt. In 2007 zijn de eerste
contacten tot stand gekomen en is de
hulpverlening tot tevredenheid van
hulpvrager en hulpverlener verlopen.
Mensen zijn tevreden omdat het tijdstip
waarop de hulp gegeven wordt in
onderling overleg wordt geregeld.
Bovendien kan men rekenen op vaste en
vertrouwde gezichten die bij u de weg
kennen en die weten hoe u het wenst.
Hoe gaat dat in zijn werk?
“Tot uw Dienst” heeft een zorgadviseur die
uw hulpvraag met u bespreekt en
vervolgens een passende oplossing zoekt
bij uw hulpvraag. “Tot uw Dienst” heeft
daarvoor een team van deskundige
hulpverleners voor u klaar staan die graag
hulp bieden op de momenten dat u die
hulp nodig heeft.
Wat is er nodig om in aanmerking te
komen voor de bemiddeling van “Tot
uw Dienst”?
Wij vragen van u om lid te worden van de
vereniging en vragen daarvoor éénmalig
inschrijfgeld van • 10,00 en jaarlijks een
contributie van • 20,= voor een echtpaar
en • 15,= voor een alleenstaande. De
vereniging heeft dit geld nodig om het
werk te kunnen betalen dat gedaan moet
worden.
Als u lid bent geworden van “Tot uw
Dienst” kunt u een beroep doen op één

van de zorgadviseurs. “Tot uw Dienst”
heeft deze zorgadviseurs ingeschakeld
om de kwaliteit van de bemiddeling te
waarborgen. Wij willen graag dat de juiste
hulp bij de juiste persoon komt, zeker als
mensen door ziekte of na een ziekenhuisopname zelf niet of niet goed in staat
zijn de hulp te regelen.
Aan kwaliteit zit ook een prijskaartje en
daarom vragen wij u een bijdrage in de
bemiddelingskosten die voorlopig is
vastgesteld op • 25,00 per geslaagde
bemiddeling.
De Provincie Noord-Brabant, de Stichting
Kruiswerk Laarbeek en de Rabobank
Laarbeek juichen de activiteiten van “Tot
uw Dienst” toe en hebben geldelijke
steun gegeven. De vereniging is hierdoor
in staat de tarieven aantrekkelijk te
houden en de aanloopkosten gedeeltelijk
te dekken.
Meer informatie?
Neem gerust contact op met de
zorgadviseur Corien van de Plas, of
Gerard Spit 06-30 64 01 21
e-mail: info@cooperatietotuwdienst.nl
Site: www.cooperatietotuwdienst.nl
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Dovens Meubelen Milheeze:
Zo langzamerhand een begrip voor
iedereen. Voor fabrieksmeubelen en
meubelen en slaapkamers op maat uit
eigen fabriek in Milheeze. Voor jong en
oud. 0492 341553. Inruil mogelijk.
Kerkeind 38. www.dovens.nl
Dovens Meubelen Milheeze Kerkeind
38 Tel: 0492 – 341553. Onze leuze en
waarheid. Het is gemakkelijker om
kwaliteit te leveren, dan om later te
zeggen waarom je dat niet gedaan hebt.
Gevraagd: Hulp voor licht huishoudelijke
werkzaamheden, 4 uur per week. Tel:
0492 – 382555
34
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Van Ganzenwinkeltoernooi
weer van start.
Op de doelen van handboogschutterij “De
Eendracht” uit Aarle-Rixtel is het van
Ganzenwinkeltoernooi weer van start
gegaan. De eerste gasten waren de
winnaars van vorig jaar, namelijk “Ontspanning” uit St. Oedenrode. De gasten
werden welkom geheten door de nieuwe
Aarlese voorzitter, Frank Schepers. Hij
nam op 10 januari jl. de voorzittershamer
over van Paul van de Graef, die wegens
persoonlijke omstandigheden te kennen
gaf het een jaartje rustiger aan willen
doen. Tevens werd de bestuursfunctie
van Yolanda Vogels overgenomen door
Erwin Wijnhoven, zodat het bestuur van
De Eendracht weer op volle sterkte is. Dit
is ook wel nodig omdat er belangrijke
zaken op de agenda staan, waarvan de
meest in het oog springende gebeurtenis
wellicht zal zijn het realiseren van een
nieuw onderkomen. Handboogschutterij
“De Eendracht” heeft interesse in het
terrein van de gemeentewerf achter de
Dreef en is hierover in onderhandeling
met de gemeente Laarbeek.
Met 11 schutters togen de schutters van
“Ontspanning” naar de gezellige Aarlese
doel om er samen met 14 Aarlese schutters een gezellige avond van te maken,
met hier en daar prima resultaten.
Hoogste schutter werd Will Kievits uit St,
Oedenrode, op de voet gevolgd door de
nieuwbakken Aarlese voorzitter Frank
Schepers met 228 punten. Ontspanning
schoot een totaal van 2.210 punten
tegenover een opgave van 2.171 punten.
Een verschil derhalve van +39 punten. De
individuele scores van de Aarlese
schutters waren: Frank Schepers 228,

Walter Jansen 216, Paul v.d. Graef 214,
JP. v. Veghel 207, Frans Soontiëns 204,
Peter Bankers 203, Justin v. Dijk 190,
Machiel v. Roy 187, Jo Maas 180, Martien
v.d. Graef 179, Michiel Verbakel 174,
Toon v. Hoof 163, Wim v. Mol 157, Jan
Coolen 151. Op 6 maart komen de
schutters van Krijgsman Soranus uit
Lieshout hun geluk beproeven. Een echte
streekderby dus.

Verslag
Ganzeveer 8_Eindhoven 2
Woensdag 23 januari was de wedstrijd
van Ganzeveer 8 tegen Eindhoven 2.
Aangezien Marieke geblesseerd is en
John in Amerika zat voor zijn werk waren
we maar met zijn vieren. Giedo en
Melanie begonnen met de 1e mix, het liep
niet echt lekker maar uiteindelijk wonnen
ze deze mix wel. Daarna was het de
beurt aan Mark en Lorraine, maar helaas
was deze mix net iets te zwaar voor ze.
Toen wilde Melanie de eerste single gaan
spelen tegen Lesley, maar tijdens het
inspelen ging Lesley door haar enkel.
Heel erg jammer dus er werd wat
geschoven in de opstelling. De
herendubbel liep niet zo goed als
normaal bij de mannen dus ook deze
wedstrijd werd verloren. Melanie en Mark
speelden tegelijkertijd hun single. Mark
stond goed te spelen, maar zijn
tegenstander was net iets beter. Melanie
daarentegen zat niet goed in haar spel
maar won haar single wel in 3 sets.
Hierna speelden Giedo en Lorraine hun
single. Giedo verloor zijn single en
Lorraine won de hare. Het was nu 3-4 in
het voordeel van Eindhoven, dus de
damesdubbel werd nog spannend. Maar
de dames van Ganzeveer lieten zich niet
onder druk zetten en wonnen deze
wedstrijd in 2 sets. Eindstand 4-4.
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In de laatste alinea van mijn vorige stukje
in het gemeenschapsblad, schreef ik over
de Cao-impasse waarin de politiebonden
en de minister van binnenlandse zaken
zaten. Tot mijn grote vreugde kan ik
vertellen dat ik vanmorgen hoorde dat
men eruit zou zijn. Ik mag het hopen,
want dan kunnen we weer ‘gewoon aan
de slag’. Dat zal natuurlijk niet voor
iedereen als muziek in de oren klinken,
maar toch... Sommige zaken hebben
door de afgelopen actieperiode wat
minder aandacht gekregen en die komen
nu weer aan de beurt . Deze alledaagse
dingen gaan we weer oppakken, als de
nieuwe CAO inderdaad wordt afgesloten.
Te denken valt aan de zogenaamde ‘
kleine overtredingen’ , zoals het hebben
van licht op je fiets, maar ook het (deels)
parkeren van auto’s op de stoep. Een
gewaarschuwd mens telt dus voor twee.
Nu maar eerst over de perikelen van de
afgelopen weken. Gemeld kan worden
dat het carnaval in Ganzengat wederom
voortreffelijk is verlopen. Veel leut, veel
plezier en volgens mij ook veel bier. Vanaf
gepaste afstand hebben we dat vanuit de
politie bekeken en kwamen tot de conclusie dat het carnaval in Aarle toch nog van
een andere orde is als het carnaval in de
stad. Laten we dat vooral zou houden.
Buiten het carnavalsgebeuren zijn de
volgende voorvallen nog de moeite van het
vermelden waard;
VERKEER;
Op 24 januari vond rond het middaguur
op de kruising Vinken/Lijsterstraat een
aanrijding plaats tussen een personenauto en een bejaarde dame op de fiets.
De auto, bestuurd door een 22 jarige
inwoner van Aarle-Rixtel kreeg geen
voorrang van de 77 jarige plaatsgenote op
de fiets. Door de val die zij maakte,
raakte zij licht gewond aan de rug en het
36

achterhoofd. Voor onderzoek werd zij met
de ambulance naar het ziekenhuis
overgebracht.
Op 3 februari werd in de avond, op de
Kanaaldijk, een 55 jarige automobilist uit
Mierlo gecontroleerd. Het vermoeden
was dat de man gedronken had. Dat
bleek inderdaad het geval. Aan het
bureau werd vastgesteld dat hij een
alcoholpromillage had van 1,15. Dat was
duidelijk te hoog (ook met carnaval).
INBRAAK;
Op een parkeerterrein aan de Dorpsstraat werd in de nacht van 25 januari
ingebroken in een bedrijfsauto. Op de
voorstoel in de auto lag de portemonnee
van de man die zijn auto daar parkeerde.
Deze portemonnee, met een toch niet
geringe inhoud van ruim 600 Euro, werd
weggenomen. De portemonnee zonder
geld werd de andere dag in Gemert
teruggevonden. Van 28 op 29 januari
werd een poging tot inbraak gepleegd in
een woning aan de Baroniestraat. Van de
tuindeur werd het slot afgebroken. Om
niet geheel bekende reden, is de dader
niet verder gekomen dan een poging.
Ook werd op 29 januari een poging tot
inbraak gepleegd in het gebouw van de
tennisvereniging. Hier wist men wel binnen te komen, maar voor zover te
bekijken werd er niets weggenomen.
Eveneens werd er op 9 februari ingebroken in een woning aan de Bakelseweg.
Vermoedelijk zijn de daders met een
valse sleutel de woning ingekomen.
Diverse kasten werden doorzocht, maar
er werd niets weggenomen.
MISHANDELING;
Van 10 op 11 februari werden, vanwege
hinderlijk gedrag, een 56 jarige man en
zijn 24 jarige zoon, beiden uit Aarle
Rixtel, verwijderd uit een café aan de
Kouwenberg. Kennelijk waren zij het er
niet mee eens omdat de ene zoon,
samen met zijn 28 jarige broer, tegen
sluitingstijd van het café terugkwamen
om verhaal te halen. Hierbij werd een 56
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jarige man, die bij het aanvankelijke
incident, aan de cafébaas hulp had
verleend, behoorlijk door het tweetal
mishandeld. De man werd geslagen en
geschopt. Hij werd door ambulance
personeel, aan de verwonding aan het
hoofd, verzorgd. De beide vechtersbazen
werden aangehouden en voor onderzoek
ingesloten. Toen de andere dag de
toedracht duidelijk was, zijn ze weer in
vrijheid gesteld.
BEDRIJFSONGEVAL;
Bij de bouwwerkzaamheden aan de
Biermansstraat vond op 12 februari een
ongeval plaats. Een 27 jarige bouwvakker
uit Eindhoven kwam bij het afklimmen
van het dak van de in aanbouw zijnde
woning, te vallen en kwam enkele meters
lager op de grond terecht. Per ambulance
werd de man aanvankelijk naar het
ziekenhuis in Helmond gebracht. Later is
het slachtoffer overgebracht naar het
Radboud in Nijmegen. Hoe de toestand
van hem op dit moment is, is niet
bekend. De arbeidsinspectie doet onderzoek naar de omstandigheden waaronder
het ongeval heeft plaatsgevonden.
Dat was het weer voor de keer.
Vriendelijk groeten
John Geerts, uw buurtbrigadier.

Inloopuurtje
peuterspeelzaal
Voor ouders die hun peuter willen
aanmelden voor de peuterspeelzaal
houden we een inloopuurtje op woensdag
5 maart van 11.45 - 12.30 uur.
Bij het aanmelden moet uw peuter al wel
2 jaar zijn. Uw peuter wordt geplaatst als
hij/zij twee jaar en drie maanden oud is
en als er plaats is.
Tot ziens op woensdag 5 maart.
De leidsters van
peuterspeelzaal De Rakkertjes,
De Duivenakker 76B.
Tel. 38 33 56.

Expositie Heemkamer :
75 jarig bestaan van ASV-33
Op de heemkamer van heemkundekring
Barthold van Heessel aan de Bosscheweg te Aarle-Rixtel is een expositie te
zien over voetbalvereniging ASV33.
De Aarlese voetbalclub viert dit jaar
namelijk haar 75-jarig bestaan. Op de
expositie zijn onder meer vele foto’s en
krantenberichten te bewonderen
Natuurlijke ontbreken de vele elftalfoto’s
niet , naast talloze foto’s van bijzondere
gebeurtenissen uit het 75-jarig bestaan.
Ook wordt er de nodige aandacht geschonken aan de activiteiten van de
jeugdafdeling waaronder de vele jeugdkampen. Naast deze “sportieve”informatie
worden er ook talloze anekdotische
feiten belicht, waaronder “de strijd tussen
de witte en zwarte broeken”. Als
omlijsting worden ook allerlei attributen
en bijzondere aandenken tentoongesteld.
De expositie is elke eerste zondag van
de maand te bewonderen tot en met de
eerste zondag van mei 2008 .De
heemkamer is dan open van 14.00 tot
17.00 uur.
Ook kan men elke dinsdagavond terecht
en wel van 20.00 tot 22.00 uur
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Milheeze: Voor betaalbare kwaliteits
meubelen op maat en model gemaakt in
overleg met u. In diverse kleuren en
houtsoorten. Alle dagen open van 12.30
tot 13.30 uur pauze. Kerkeind 38. Tel:
0492 – 341553. Wij ruilen uw oude
meubelen in.
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ovengedroogde zandvormen, wat een
zeer homogene gieting geeft, vrij van
onreinheden als zand en luchtblaasjes.
De kop van de bel wordt in een stuk met
de bel gegoten. Het stemmen van de
bellen is uiteraard zeer belangrijk en een
moeilijk en nauwkeurig werk, waarbij
men niet alleen op het gehoor kan
afgaan. De techniek komt hierbij echter
te hulp in de vorm van een fijn gevoelige,
door vaklieden bediende stemapparatuur.
Afgaande op hetgeen wij gisteren zagen
en hoorden, kan het niet anders of met
dit materiaal en met deze ambitie zullen
Petit en Fritsen en “De Klokkengieters”
er stellig in slagen de naam van AarleRixtel een nog meer bekende klank in
de wereld bezorgen dan die het van
ouds al heeft. En vanavond en morgen
kunt u zelf horen, dat het daar klinkt als
een klok.
Helmonds Courant 20-7-1957
123456789012345678901234

vervolg nummer 2
Het vorig jaar kreeg Mr. West-cott een
jaar studieverlof om zich in Mechelen als
beiaardier te gaan bekwamen. En met
succes, want onlangs slaagde hij daar
met het hoogste aantal punten (95) dat
daar ooit door een van de rond
tweehonderd vijftig candidaten die daar
hun opleiding ontvingen, werd behaald.
Te Aarle-Rixtel zag hij het maken van de
bellen en het personeel van Petit en
Fritsen bleek voor het handbelspel
zoveel belangstelling te bezitten, dat er
een handbelgroep werd opgericht. Een
maand of drie, vier geleden startte men.
Eenmaal per week werd onder leiding van
Mr. Westcott geoefend en men voegde er
zelf nog een wekelijkse oefenavond aan
toe. Hoewel in korte tijd reeds veel
bereikt werd en al een aardig repertoire
werd opgebouwd, zou men het eerste
optreden in het openbaar nog wat
uitgesteld hebben, was het niet, dat Mr.
Westcott binnenkort weer naar Amerika
terugkeert en hem wilde men de
Nederlandse première niet onthouden.
De Aarle-Rixtelse groep nu, bestaat uit
acht personen, die beschikken over een
set van 25 bellen, bestaande uit twee
octaven van toon C tot en met toon D II.
Het totale gewicht van deze 25 bellen
inclusief de lederen handlussen en
klepeltjes, is ongeveer 11 kg. Ieder heeft
in elke hand een bel, de andere bellen
liggen voor hen, waardoor nu en dan
verwisseling onder het spel nodig is. Er
zijn ook andere sets dan deze. De
kleinste bestaat uit 16 bellen en kost
ongeveer ƒ 350,=, de grootste set
bestaat uit 49 bellen. Bijpassende
koffers completeren het geheel.
Nauwkeurig werk. De bellen worden
vervaardigd
van
de
allerbeste
klokkenspijs, bestaande uit koper en
een hoog percentage tin en gegoten in
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