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Centraal alarmnummer
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Landelijk Politienummer 0900 - 8844 voor niet spoedeisende hulp

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 9.00 - 12.30 u. Tel ma t/m do 8.30-17.00 vr 8.30-12.30 uur
Spreekuur Aarle-Rixtel:do van 16:00 - 17:00 u in Mariëngaarde, Bosscheweg 20
SCHULDHULPVERLENING LAARBEEK voor hulp bij schulden: Budgetwinkel, Churchillaan 109, Helmond, aanvraagformulier opvragen tel. 0492-587878.
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
Reset-ergotherapie Joan Smulders De Elshorst 1 5735 JC Aarle Rixtel tel 06-54774489
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
Wmo servicepunt: Bosschew. 20, tel.383959.ma 10.00-12.00 di 18.30-20.30
do 13.00-15.00u. email wmo-ar@welzijnlaarbeek.nl
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-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 9.00-12.30u , za 9.00-12.00u.
RABOBANK: Dorpsstraat 10, tel. 391919. 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.

Parochie O
O...L. Vrouw Presentatie
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Week van zaterdag 29 november t/m vrijdag 5 december
Week van zaterdag 29 november t/m vrijdag 5 december
Zaterdag 29 november
18.30 uur Kerk – Eucharistieviering – Samenzang - Kindernevendienst
Gerda van Bokhoven
Riet van Sleuwen – van Brussel
(verj.)
Nellie van Os
(par.)
Miet van Mierlo-Adriaans
(par.)
Overleden ouders van Bommel-van Lierop en Bennie
Tot welzijn van de parochie
Zondag 30 november – 1e Zondag van de Advent
Adventsaktie voor Latijns Amerika (Solidaridad)
10.00 uur Kerk – Eucharistieviering - Herenkoor
Pieter van Ganzenwinkel
Familie Verbakel – v. d. Zanden
Jan van Roij
(verj.)
Familie v. d. Kerkhoff/van Roij/ van Alphen
Nellie Nissen – Kweens
(1e j. get./par.)
José v. d. Graef – Verberne
Overleden ouders Biemans – Verbakel
Elly Biemans
Wim van Heeswijk
Geert Huisman
Louis Huisman
Overleden ouders van Bommel
Overleden ouders van Rixtel-Aardening
Maandag 1 december
10.15 uur Mariëngaarde - Eucharistieviering
Woensdag 3 december
19.00 uur Kapel – Rozenkransgebed
Donderdag 4 december
10.15 uur Mariëngaarde - Eucharistieviering

Week van zaterdag 6 december t/m vrijdag 12 december
Zaterdag 6 december
18.30 uur Kerk – Eucharistieviering – Samenzang - Kindernevendienst
Bertha Kuijten – Vissers
(par.)
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Zondag 7 december- 2e ZONDAG van de ADVENT
10.00 uur Kerk – Eucharistieviering – Dames- en Herenkoor
Hans van Brug
(10e j.get.)
Overl. ouders van Dommelen – Nooijen
Overleden ouders v. d. Pas - Janssens
(verj.vader)
Jan Migchels
(j.get/fund.)
Sien Nooijen
(fund.)
Miet Verhoeven
Familie van Duppen - Sterken
Overleden ouders J. Jansen – Bens en Antonette
Overleden begunstigers van het Onze Lieve Vrouwe Gilde
Jan Schepers
Bijzondere intentie
Tot welzijn van de parochie
Maandag 8 december- ONBEVLEKTE ONTVANGENIS VAN MARIA
10.15 uur Mariëngaarde - Eucharistieviering
Woensdag 10 december
19.00 uur Kapel – Rozenkransgebed
Donderdag 11 december
10.15 uur Mariëngaarde - Eucharistieviering
Doopvieringen
De eerstvolgende doopvoorbereidingsavond is op 13 januari 2009 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 8 februari 2009 a.s. Voor deze avond
en voor de doop van uw kindje kunt u zich opgeven tijdens de spreekuren op de
pastorie: tel. 381215.
Spreekuren Pastorie
ATTENTIE 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.
Kindernevendienst
Aan het begin van de viering van zaterdagavond gaan de kinderen naar de grote
sacristie. Daar wordt het evangelie van dàt weekend in kinderlijke bewoording door een
ouder verteld. Verder wordt het evangelie besproken, er wordt gebeden en maken de
kinderen een knutselwerkje. Na de voorbeden komen de kinderen weer terug in de
kerk om daar de verdere viering mee te volgen.
Bij de kerkberichten in het gemeenschapsblad zal vanaf nu bekend gemaakt worden
wanneer er kindernevendienst is. Welkom allemaal!!
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Aanvangstijden Kerkdiensten tijdens de feestdagen in december
23 december – Dinsdag
19.00 uur KAPEL - Boeteviering – dameskoor
24 december – Woensdag - Kerstavond
20.00 uur KERK - Eerste nachtmis m.m.v. Dames- en Herenkoor
22.30 uur KERK - Tweede nachtmis m.m.v. ’t koor “Euphonia”.
25 december –Donderdag - Eerste Kerstdag
08.30 uur KERK – Herdertjesmis (gezinsviering) m.m.v. Opleidingsorkest van
Harmonie de Goede Hoop
10.30 uur KERK – Plechtige hoogmis m.m.v. Gemengd koor de
Klokkengieters”.
26 december – Vrijdag - Tweede Kerstdag
09.30 uur KERK - Eucharistieviering m.m.v. “Scouting” Aarle-Rixtel.
11.00 uur KERK - Eucharistieviering m.m.v. Herenkoor
Tussen 15.00 en 16.15 uur
KERK - Muziek rond de stal

Beste vrienden,
Als voorbereiding op Kerstmis is het een mooie gelegenheid om ons eens extra te
verdiepen in het geloof. Elke dinsdagavond van 20.00 tot 21.30 uur willen we met
elkaar de lezingen van het komende weekend bespreken en vooral, wat betekenen
deze bijbelteksten in mijn dagelijks leven. Kan ik hier iets mee? Doe ik hier iets mee
of niet? In een open gesprek zullen we hierover van gedachte wisselen.
U bent van harte uitgenodigd,
Pastor Deli
De bijeenkomsten zijn bij Mecheld Swinkels in de Molenstraat 35 te Aarle Rixtel
Data zijn 18 en 25 november, 2 - 9 - 16 - 23 december, 6 januari 2009 gezellig
samenzijn en evaluatie U kunt zich aanmelden bij:
Marijke Leenders Haffmansstraat 11, 0492-384513.
Tosca Ruijters Broekelingstraat 15 0492-382531.
Zuster Marij, Dorpstraat 7, 0492-381706

MUZIEK ROND DE KERSTSTAL

PAROCHIEKERK AARLE-RIXTEL

Het is inmiddels al jaren een mooie traditie geworden om op tweede kerstdag tussen
15.00 uur en 16.15 uur live-muziek te maken rond de kerststal die in onze
parochiekerk staat opgesteld en altijd veel bezoekers trekt.
Ook dit jaar is dat weer de bedoeling en wel op vrijdag, 26 december 2008. Graag
willen we iedereen in de gelegenheid stellen om met een muzikaal optreden invulling
te geven aan deze middag.
Wij (Louis van de Weijer en Rob Rassaerts) vragen dan ook aan hen die willen
meedoen: individuele muzikanten, kleine ensembles en grotere muziekgroepen (vocaal
en/of instrumentaal), zich op te geven bij Louis van de Weijer, telefoon 381888, of bij
Rob Rassaerts, telefoon 342101.
In verband met de programmering graag vóór 13 december a.s.!!
U kunt natuurlijk altijd van tevoren bij genoemde personen informatie inwinnen.

Doet u uw aankoop op 28, 29 november of 3, 4 en 5 december bij La Romanza,
dan mogen uw kinderen (t/m 9 jaar) hun schoentje zetten bij de openhaard
in de winkel!!
Kom voor de mooiste en sfeervolle Sinterklaas- en Kerstcadeaus naar de
winkel.
KOOPAVOND 3 EN 4 DEC. TOT 21.00 UUR (5 dec. 17.00 dicht)
Dorpsstraat 23 Aarle Rixtel
06 – 52 330 331
OPEN: di t/m do 10.00 – 18.00 u vrijdag 10.00 – 19.00 u zat 10.00 – 17.00 u
Tussen de middag gewoon open

www.laromanza.nl

Kapsalon Astrid
Hoofdstraat 135b
Mierlo-Hout
tel: 0492-525613

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

info@laromanza.nl

openingstijden:
ma 13.00-17.00
di-wo-do 9.00-18.00
vrij 8.00-19.00
za 8.00-15.30

openingstijden:
ma 13:00-17:00
di-wo-do 9.00-18.00
vrij 8.00-18.00
za 8.00-15.30

www.kapsalonastrid.nl
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Vanuit de Pastorie
Kort woordje van Pastor M. Deli
Polen
Op maandag 10 november, heel vroeg in
de morgen, vertrokken Henk van Eijndhoven, de vice-voorzitter van het
parochiebestuur en ik naar Polen om wat
nieuwe liturgische kleding voor onze
parochie te kopen. We waren er te gast
bij de vriendelijke familie Piskorek in
Kobylin (zo’n 300 km over de grens).
De volgende dag was het ginder nationale
feestdag en bezochten we enkele parafie’s (parochies) waar we hartelijk werden
ontvangen door Poolse pastoors die
interessante dingen wisten te vertellen.
Gelukkig was Danuta, onze gastvrouw
meegegaan als tolk en kon alles direct
van het Duits naar het Pools vertalen en
omgekeerd. We hadden er mooie
gesprekken. Samen met de pastoor van
Kobylin mocht ik de H. Mis opdragen.
Wat komen daar toch dagelijks vele
jonge mensen naar de kerk en… zingen
dat die Poolse mensen kunnen!
Woensdagmiddag waren we enkele uren
in de stad Wroclaw om er te winkelen.
En ’s anderendaags begon dan de lange
terugtocht naar Aarle-Rixtel waar we
donderdag, 13 november later in de
avond veilig thuis kwamen.
Henk bedankt voor het organiseren van
deze vlotte reis en zéker voor het zeer
kundige en veilige rijden langs die drukke
Duitse autobanen.
Proficiat Tonnie Gijsbers
Tijdens de feestelijke avond van het
‘Gemengd Koor De Klokkengieters’
ontving Tonnie Gijsbers op 14 november
j.l. uit handen van onze burgemeester
een welverdiende Koninklijke Onderscheiding. Tonnie werd benoemd tot lid in de
Orde van Oranje-Nassau. Een grote eer
dus !
Tonnie Gijsbers is onder andere lid van
het parochiebestuur van Aarle-Rixtel en
zet zich al veertig jaren lang op allerlei
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wijzen met hart en ziel in voor onze
parochiegemeenschap.
Alaaf! Alaaf!
Had u nu werkelijk gedacht dat ik de
nieuwe Prins zou worden !!?? Maar mijn
lieve mensen toch! Ongeacht de vraag of
ik dat graag gedaan zou hebben… u
begrijpt toch wel dat ik daar niet aan kon
beginnen. Wat zou ons moeke wel niet
gezegd hebben !!: “ Maar manneke toch,
dat kunt ge als pastoor toch niet
maken!”. “Ge kunt toch niet al die dansmariekes en die vele andere mensen op
hol jagen!!!”
Maar bovendien hebben we nu een Prins
die weet hoe het moet en die er mag zijn!
Prins Ted van Ganzegat en die terecht
fier kan zijn op zijne Prinses Marleen.
Na de bekendmaking (niet op het Sint
Pietersplein) maar op het balkon aan De
Couwenberg, trokken Prins en gevolg
naar de Residentie waar het zeer
geslaagde Prinsenbal plaats vond.
Net name de muzikale opluistering was
in de veilige handen van ‘No Exit’, onze
Aarlese band waar we in de toekomst
nog veel van zullen horen.
En onze jeugd niet te vergeten!
Heel hartelijk wil ik gelukwensen
Jeugdprins Thijs en zijne Prinses
Vivian en Kleinvorst Lars. Wat zullen
ook al hun ouders fier zijn!!
Beste mensen: wat ben ik blij dat ik
geen Aarlese prins ben geworden; maar
gewoon jullie Ganzegats Pastoorke mag
blijven….
Tot binnenkort,
Pastor Michaël Deli

K lokje
Gevonden:
Voor de deur van de huisartsenpraktijk
een gouden schakelarmband met hangertjes, waarop ook de namen staan. Af te
halen bij de praktijk van de huisartsen
aan de Lieshoutseweg.
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Beste Dames

Kerstconcert Gemengd koor
Euphonia in Huize Mariëngaarde
Beste muziekvrienden, het doet ons
genoegen u uit te nodigen voor ons
jaarlijks kerstconcert op Woensdag 17
december a.s. in Huize Mariëngaarde
aan de Bosscheweg in Aarle-Rixtel,
aanvang 20.00 uur, toegang gratis
Het geheel staat onder leiding van Arie
Ketelaars en wordt begeleid op de piano
door Jolanda Demirel. Gemengd Koor
Euphonia zingt voor u vooral Nederlands,
Duits en Engelstalige liederen. Ook zal
het gemengd koor Euphonia dit jaar op
24 december de nachtmis zingen in de
O.L.V. Presentatie te Aarle-Rixtel, ook
hier bent u van harte welkom.
Wij hopen u op deze avonden te mogen
begroeten en wensen u een zalig
kerstfeest en een gelukkig en gezond
nieuwjaar.
Bestuur, leden, dirigent en pianist,
Aarle-Rixtels Gemengd Koor Euphonia

Donderdag
27 november
Lezing Hersenletsel en de gevolgen
ervan. Deze lezing gaat over verschillende vormen van hersenletsel met specifieke aandacht voor beroerte. Aan de
orde komt wat de lichamelijke en geestelijke gevolgen van hersenletsel zijn en de
mogelijkheden voor herstel. Een belangrijk onderwerp is de verandering van
karakter van de persoon met hersenletsel
en wat dit betekent voor de omgeving.
Ook niet leden zijn van harte welkom. De
entreeprijs voor deze avond is • 2,00.
De lezing begint om 20.00 uur in zaal
’t Heuveltje.
Dinsdag 2 december
Start Koortje. Onderleiding van Arie
Ketelaaars zullen we repeteren om 18.45
uur bij Tiny van Zutphen.
Het bestuur

K lokje
Te koop:
Snookertafel voor op tafel te plaatsen om
er mee te spelen. 63 x 122 cm.
Helemaal compleet. Tel: 382034.

Dankbetuiging
Langs deze weg willen wij iedereen danken voor het medeleven
voor en na het overlijden van mijn levenspartner,
moeder en oma

Anja van Dijk
De vele bloemen en kaarten die wij mochten ontvangen heeft ons erg goed
gedaan. Speciale dank gaat uit naar dokter Engels. Hiervoor onze oprechte dank
Namens Willy Schepens
Kinderen en kleinkinderen.

Workshop schalen maken.
Tijdens deze workshop wordt precies uitgelegd hoe je platen klei moet maken. Je
gaat al het uitgelegde in de praktijk toepassen; een echte doe-dag dus. Je maakt
deze dag minimaal 2 schalen naar eigen vorm, grootte en kleur. (Knip en
plakwerk).
Datum: zaterdag 13 dec. 2008.
Tijd: 10.00 tot 16.00 uur.
Kosten: • 75,00. Inbegrepen klei, bakken, glazuren, lunch, koffie en thee.

Workshop portret boetseren.
Bij deze workshop leer je hoe een portret op te bouwen met klei naar ware
grootte. We werken naar een levend model, waarbij je door een ervaren docent
wordt begeleid.
Datum: zaterdag 20 december 2008.
Tijd: 10.00 tot 16.00.
Kosten: • 75,00. Inbegrepen klei en bakken, lunch, koffie en thee.
Voor deze workshops kun je je aanmelden: tel: 382763 of 383613. De workshops
worden gehouden op Sengersweg 7 te Aarle-Rixtel.
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Harmonie
De Goede Hoop
Promotie voor
harmonie De Goede Hoop
Op zaterdag 8 november heeft harmonie
De Goede Hoop deelgenomen aan het
concertconcours in Zaandam. De Goede
Hoop kwam daar uit in de 2e divisie. De
jury beloonde het optreden met 85,25
punten en een promotie naar de 1e
divisie. De volgende muziekstukken
werden door De Goede Hoop ten gehore
gebracht:
1. The Legend of Flathead Lake van de
Nederlandse componist Carl Wittrock
2. Russian Christmas Music van Alfred
Reed
3. Song to the Moon van Dvorak, in
een arrangement van Gerrit de Weerd,
met als soliste de Sloveense sopraan
Kristina Bitenc
De uitvoering van The Legend of the
Flathead Lake werd door de jury beloond
met 86,83 punten. De gezamenlijke
waardering voor The Russian Christmas
Music en The Song to the Moon was iets
minder: 83,67 punten. Dit werd veroor-

zaakt door enkele schoonheidsfoutjes in
the Russian Christmas Music. Het
gemiddelde was echter nog genoeg voor
promotie. Prachtig was het optreden van
de sopraan Kristina Bitenc. Pas 22 jaar,
fragiel ogend, maar ze zingt met gemak
een concertzaal vol. Ze is zeer veelbelovend, won twee eerste prijzen bij
solistenconcoursen, gaf diverse succesvolle concerten en wordt door critici in
haar land gezien als dé Sloveense
sopraan van de jongste generatie. In
1988 deed harmonie De Goede Hoop
vrijwillig een stap terug vanuit de
Superieure afdeling (nu 1e divisie), naar
de ereafdeling (nu 2e divisie). Twintig jaar
later is De Goede Hoop nu weer
gerechtigd om in de 1e divisie uit te
komen. Of dat bij het volgende concours
ook daadwerkelijk zal gebeuren, zal van
de voortgaande muzikale ontwikkeling
afhangen. Sinds 2001 staat harmonie De
Goede Hoop onder de inspirerende leiding
van Gerrit de Weerd. Deze dirigent heeft
een ontwikkeling ingezet die de muzikaliteit van het orkest zeer ten goede is
gekomen. Hij hamert erg op zaken als
dynamiek en klankkleur. Als geen ander
weet hij de klankkleuren van de diverse
instrumenten tot een waar kunststuk te
mengen.

Dankbetuiging
Het was heel bijzonder en hartverwarmend om zoveel steun
te krijgen van alle mensen om ons heen tijdens het afscheid
nemen van mijn lieve man, ons pap en opa

Wim van Seggelen
Wij willen bij deze iedereen hartelijk bedanken voor alle lieve kaarten, mooie
bloemen en medeleven. Het heeft ons goedgedaan tijdens deze verdrietige
periode.
Anneke van Seggelen – Hurkmans, kinderen, klein- en achterkleinkinderen
Aarle-Rixtel, november 2008

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:

Tonnie Gijsbers
Koninklijk Onderscheiden
Het was voor Tonnie Gijsbers een
complete verrassing toen hij op de
jaarlijkse feestavond van Gemengd Koor
De Klokkengieters de burge-meester met
gevolg de feestzaal zag binnenkomen. In
zijn toespraak roemde de burgemeester
zijn al meer dan 40 jaar vrijwilligerswerk
voor de Aarlese gemeenschap, waarvan
38 jaar bij het Gemengd Koor De
Klokkengieters. De laatste 25 jaar als
voorzitter.
Voor deze verdiensten reikte de burgemeester Tonnie de Koninklijke Onderscheiding Lid in de Orde van Oranje
Nassau aan. Enigszins over-rompeld
sprak Tonnie zijn dankwoord uit. Hij
memoreerde dat de perfecte samenwerking tussen zijn medebestuursleden,
de dirigent, koorleden en steun van zijn
vrouw en dochter, dit mooie werk mogelijk
maakt.
Trots toonde Tonnie mij de verkregen
onderscheiding, alsmede een prachtige
klok, geschonken door de directeur van
Petit Fritsen.
Tonnie is een geboren en getogen AarleRixtelnaar. Hij groeide op aan de Albers
Pistoriusstraat. Op elf jarige leeftijd werd
hij tamboer bij Harmonie de Goede Hoop.
Daar hadden ze snel in de gaten dat hij
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over bestuurlijke kwaliteiten beschikte.
Het was dan ook niet vreemd dat Tonnie
een bestuursfunctie kreeg. Hij leerde in
die periode zijn huidige echtgenote
Jeanne van den Broek kennen. Jeanne
was ook lid van het Gemengd Koor De
Klokkengieters. U begrijpt het al de stap
die Tonnie maakte. In 1970 werd hij koorlid. Zijn eerste werkzaamheden, het
innen van de contributie en bibliothecaris. In 1975 werd hij bestuurslid (commissaris). Met genoegen denkt Tonnie
terug aan Ben Loomans (vice voorzitter)
die hem benaderde voor het voorzitterschap. Samen vormde ze een goed
werkend koppel. Ben was zijn steun en
toeverlaat. Ook de leden van het koor
zagen het wel zitten met Tonnie als
voorzitter. Hij volgde in 1981 de legendarische Jan van Gameren op als
voorzitter. De functie die Tonnie nu nog
bekleed met een onderbreking van 2 jaar.
De toenmalige dirigent Gerard v.d. Pas
verliet het koor in 1986. Hij werd, na een
sollicitatie oproep, opgevolgd door de
huidige dirigent Rob Rassaerts. Rob was
toen als organist verbonden aan het koor.
Samen met Rob zet het bestuur zich in
voor de koorleden om hun hobby te
kunnen uitoefenen.
Het feest rondom het honderd jarige
bestaan in 1999 was een der hoogte
punten in het bestaan van het koor. Met
genoegen kijkt Tonnie daarop terug.
Een prachtig programma:
Weekend Boppart, uitvoering van de
operette Rumoer rond Sylvia, een
internationaal koren concours, uitgave
boek 100 jaar Klokkengieters, uitvoering
van het speciaal ingestudeerde werk van
componist Hans Meeuws, waren de
ingrediënten van een geslaagd feest.
Hulde aan het feestcomité. Tevens mag
het koor zich vanaf die tijd Koninklijk
noemen. Jaarlijks verzorgt het koor het
passie-lente concert, najaarsconcert en
kerstconcert in Aarle. Vooral het mooie
kerstlied Stille Nacht, bewerkt door J.M.

schoonheidsspecialisme

Ook cadeaubonnen verkrijgbaar

Beau Schoonheidssalon (Kitty van de Kerkhof-Linders) Laarweg 18, 5735 BR Aarle-Rixtel, [T] 0492 383 103
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Bericht van:
Sentis en geschonken aan Rob Rassaerts, spreekt tot verbeelding van de
toehoorders. Een lied dat 5 stemmig
wordt gezongen. Tonnie roemt de goede
samenwerking met dirigent Rob
Rassaerts, de koorleden en is blij met
soliste Margot Pagels (tevens 2e dirigent).
Dat Tonnie nog meer verdienste heeft
naar de Aarlese gemeenschap mag niet
onvermeld blijven. Zo is hij al meer dan
40 jaar collectant voor de parochie, heeft
zitting in het parochiebestuur en was van
1996 tot 2002 lid van de avond-wake
groep; was jarenlang mede organisator
en begeleider van de jaarlijkse uitstapjes
van de KBO; sinds 4 jaar lid van het
Maria-comité en recentelijk nog voorzitter
van het feestcomité 50 jarig priesterfeest
Emeritus Pastoor Tilman. Een wel zeer
bezige bij, die wij graag vanaf deze
plaats feliciteren.
Nobis

Samen onderweg
’t Is weer voorbij die mooie zomer, werd
er gezongen op de jaarlijkse feestavond
van Gemengd Koor De Klokkengieters in
Aarle-Rixtel. Al is deze constatering een
feit, de avond gaf er blijk van dat er nog
volop leven zit in de vereniging.
Er waren weer enige jubilarissen. De
alten Ans Vogels en Tonny Bladder zijn al
25 jaar lid van het koor en bas Fons
Boekema laat al 12,5 jaar zijn sonore
geluid horen. De feestelingen werden
door de voorzitter geprezen en gedankt
voor hun belangrijke bijdrage aan de sfeer
en aan het functioneren binnen De
Klokkengieters. Ze kregen allen een
attentie aangeboden. Voor de voorzitter
was het gebeuren aanleiding om zich af
te vragen hoelang iemand gemiddeld lid
is van het gezelschap.
Vice-voorzitter Toon Janssen gaf hierna
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een exposé over dit onderwerp, afgestemd op voorzitter Tonnie Gijsbers.
Tonnie is namelijk 25 jaar voorzitter
hoewel hij al 28 jaar geleden in die functie
is aangetreden. Om medische redenen
was hij gedwongen die taak gedurende
enige jaren aan een ander over te laten.
Wij, leden van het koor, zijn dik tevreden
met hem, anders was hij niet zo vaak
herkozen, zegt de vice-voorzitter. Besturen is meer dan voorzitten, het is een
voortdurend alert zijn op alle facetten van
de realisatie van de doelstellingen van het
koor en in niet mindere mate op de
menselijke aandacht voor het wel en wee
van elk lid.
En dan….. wil iemand anders ook nog
iets zeggen, laat Toon Janssen weten.
De burgemeester, enige wethouders en
raadsleden, de pastoor, leden van het
kerkbestuur, vertegenwoordigers vanuit
zijn werkkring en een groot aantal
familieleden van Tonnie Gijsbers komen
de zaal binnen.
Ik heb de ambtsketen om, dus ben ik
hier om een bijzondere reden, zegt
burgemeester Gilissen. Spreker memoreert het 25-jarig voorzitterschap van
Tonnie Gijsbers. Hij is voorzitter van
Gemengd Koor De Klokkengieters, de
vereniging waarmee hij bijna is getrouwd.
Hij heeft er niet alleen heel veel tijd in
gestoken maar het geheel ook gedragen
en op buitengewone wijze naar buiten
vertegenwoordigd. En alsof het nog niet
genoeg is, attendeert de burgervader
erop dat Tonnie Gijsbers ook al 40 jaar
collectant is in de parochiekerk en zitting
heeft in het bestuur van de parochie. Zijn
inzet voor de Bond van Ouderen wordt
ook nog aangehaald. Het is fantastisch,
aldus de burgemeester, wat je allemaal
ten behoeve van de samenleving hebt
gedaan om die samenleving leuk te
houden. Als dank en blijk van waardering
heeft het Hare Majesteit behaagd je te
benoemen tot lid in de Orde van Oranje
Nassau en deze onderscheiding is ook
een beetje voor je vrouw, dochter en

Voor uw schilderwerk, binnen en buiten
A DV I S E R I N G
SERVICE
ONDERHOUD
RINI VAN BERLO Mob. 06 48 867 753
www.vanberlo-woonservice.nl, info@vanberlo-woonservice.nl
Molenstraat 32, 5735 BM Aarle-Rixtel, tel. 0492 - 38 35 68

De kaaskoning
“kaas met een
vorstelijke smaak”

Iedere donderdag van
7:30 tot 13:00 uur
op het marktterrein.

Niet de eerste.
Maar wel de beste !!
Voor de liefhebbers van echt.
Niet van namaak.

www.dekaaskoning.nl
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Laverdonk 4
Heeswijk-Dinther
tel. 0413-291850
fax 0413-293799

Bericht van:
verdere familie.
Beschermheer Frank Fritsen verwijst
naar de dorpen in de omgeving en stelt
het verenigingsleven in Aarle-Rixtel als
voorbeeld voor een goed functionerende
gemeenschap. Het is de kunst goed
leiding te geven. Van harte en hopelijk
nog vele jaren in goede gezondheid als
voorzitter van De Klokkengieters! Fritsen
biedt de jubilaris een prachtige luidbel
met inscriptie aan.
Pastoor Michaël Deli feliciteert en dankt
Tonnie niet alleen als Klokkengieter maar
ook voor het feit dat het kerkbestuur nooit
tevergeefs bij hem aanklopt.
Tonnie zegt heel blij te zijn met deze
onderscheiding, in het bijzonder omdat
hij nu in de voetsporen van zijn vader is
getreden. Het was en het is niet altijd
even gemakkelijk maar dankzij u allen
heb ik deze onderscheiding kunnen
verdienen.
En de koorleden zongen, nog voordat de
rij gasten voor de receptie hun felicitaties
konden aanbieden: cum decore, cum
amore, met waardigheid en liefde hun
proficiat vierstemmig uit.
In een geweldige sfeer, met vele
schetsjes en veel zang, werd het feest
onder het genot van degelijke winterse
drank en kost tot in de vroege uurtjes
voortgezet.
En alle energie gaat nu weer naar de
voorbereiding van het jaarlijkse concert:
Op Weg Naar Kerstmis, dat dit jaar op
zondag 21 december om 18.00 uur in de
Parochiekerk van Aarle-Rixtel wordt
gegeven.

K lokje
Dovens Meubelen Milheeze. Uw
meest complete meubelinrichting voor
tieners, volwassen mensen en senioren.
Zowel fabrieksmeubelen als onze eigen
ontworpen meubelen. www.dovens.nl
0492-341553.
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Van de Huisartsenpraktijk
We hebben griepspuiten liggen die dus
nog niet zijn gegeven. Waarschijnlijk
heeft het te maken met de uitbreiding van
de doelgroep: 60 jaar en ouder.
Dus.. voor hen die de griepspuit nog niet
hebben gehad maar daar toch voor in
aanmerking willen komen:
Neem contact op met de Huisartsenpraktijk en U kunt de griepprik alsnog
krijgen.
Schroom niet!!
NB. het betreft dus mensen met suikerziekte, nierziekte, longziekte en alle 60+

K lokje
Dovens Meubelen Milheeze. Grote
keuze meubelen voor huis, slaapkamer
en keuken. Ook met regelmaat partij
meubelen. Tevens gordijnen, vitrage,
novilon, vloerbedekking en laminaat voor
jong en oud. Verder hang en staande
klokken, schilderijen, matrassen, dekbedden, overtrekken, handdoeken, tafellakens en diverse vloerkleden. Meubelen
naar eigen modellen en maten gemaakt
in ons eigen meubelfabriek, Kerkeind 38.
Tel: 0492-341553. Wij ruilen uw oude
meubelen in.
Gezocht: Wie heeft er begin dit jaar een
Engelenjurk met Vleugels aan mij
uitgeleend? Ik zou deze graag terugbezorgen! Annie tel: 382233.
Wij zoeken:
Sinds half oktober zijn wij onze poes
kwijt. Het is een lappen poesje,
hoofdzakelijk wit. Het poesje is erg
aanhankelijk, lief en speels. Ze heet
“Moortje”en woont op de Trompetter,
mogelijk is ze daar in de buurt gevonden.
Diegene die Moortje terug brengt krijgt
een beloning. Tel: 06.28.20.12.42 /
383720.

Bericht van:

Zondag 16 november 2008 is de
bekendmaking van de jeugdprins en
prinses van Ganzegat. Ieder jaar is het
weer spannend wie dit zullen zijn. De
nieuwe jeugdprins is in de zaal aanwezig
en in de pauze is hij ineens verdwenen.
Ja, want er niet zijn kon hij niet maken.
Hij is jaarlijks aanwezig bij de bekendmaking van de jeugdprins en de familie is
ook aanwezig. Hij mag dus niet afwezig
zijn, zou te veel opvallen. Maar naar de
wc gaan en lang weg blijven roept ook
vraagtekens op. Maar het lukte wel. Het
eerste deel van deze middag is erg leuk.
Aan het einde worden de jeugdprins en
prinses van het afgelopen jaar van de
eretekens ontdaan. Dat ze uitgekleed
worden gaat een beetje te ver. Jeugdprins
Lars komt straks terug als kleinvorst
Lars. Hij heeft nog een jaar tegoed bij de
Gele Kielen. Na de pauze komen de
nieuwe jeugdprins en prinses op het
podium aan. Ze zijn voor het publiek nog
niet zichtbaar. De muziek maakt het ook
nog erg spannend ook. Achter de waaiers
komen dan plotseling Thijs Sloots en
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Vivian van den Wildenberg te voorschijn.
De zaal van De Lantaarn is vol met jeugd
en ouders die hun kinderen begeleiden.
Ik zie ook burgemeester Hans Gilissen,
pastor Deli en vele anderen. Even later is
er de gelegenheid om de nieuwe jeugdprins en prinses te feliciteren. Ook de
ouders, Anton en Jeanine van den
Wilden-berg, Jos en Gabry Sloots, zijn
van
de
partij.
Reportad
is
woensdagmiddag op bezoek bij de
familie van Wildenberg aan de
Dorpsstraat om met de nieuwe
jeugdprins en prinses kennis te maken.
Natuurlijk wil ik weten op welke school zij
zitten. Vivian zit op school De Brukelum,
zij heeft eerst op de Bosscheweg gewoond. Thijs zit op de Petrus Dondersschool in Gemert. Thijs vindt het maar
wat fijn om op deze school te zitten. De
klassen zijn niet zo groot en je krijgt er
veel meer persoonlijke begeleiding. Uit
ervaring weet ik dat de leerkrachten van
de school erg betrokken zijn en zich
geweldig inzetten voor de kinderen. Thijs
heeft geen broertjes of zusjes, hij krijgt
thuis alle aandacht. Vivian heeft een
broer Sebastian, die veertien jaar is. Was
dat niet moeilijk om je mond te moeten
houden vraag ik aan Vivian? Best wel,
maar het is mij wel gelukt. De Gele
Kielen hadden weer net als andere jaren
weer voldoende aanmeldingen. De
commissie moet uit de aanmeldingen
een selectie maken wie er voor in
aanmerking komt. De meisjes moeten in
groep acht zitten en de jongens in groep
zeven. Op welke school ze zitten speelt
geen rol. Wel moeten ze natuurlijk in
Aarle wonen. Net voor de herfst vakantie
kregen ze beiden te horen dat ze uitverkoren waren. Ja, de commissie trekt
gewoon een lotje uit de geselecteerden.
Ik zeg tegen Lia van den Heuvel die
namens de Gele Kielen erbij aanwezig
is, dat is toch best moeilijk om alles eerlijk te laten verlopen. We hebben onze
richtlijnen op papier staan en daar

Bericht van:
houden wij ons aan. Dus het valt best
mee. Ik ben benieuwd naar de hobby’s
van de jeugdprins en prinses. Thijs rijdt
graag op een crossmotor, ja dat doet hij
op het Laar bij een oom. Dat vindt hij erg
gaaf. Mogelijk zien wij hem over een
aantal jaren op de Nederlandse motorcross wedstrijden rijden. Ook rijdt hij daar
graag op de tractor van zijn oom. Vivian
heeft een heel andere hobby. Zij speelt
namelijk piano. Zij zingt graag en dansen
is haar lust en leven. Vivian zit ook in de
jeugd gemeenteraad. Ja, de burgemeester stond achter in de zaal naar haar te
zwaaien. Hij vond het schitterend dat een
raadslid jeugdprinses is geworden. Thijs
vertelt mij dat Job een vriend van hem is.
Hij weet al wat hem te wachten staat.
Beiden komen al jaren naar de jeugd
carnaval van de Gele Kielen. Daar is het
voor de jeugd gewoon erg leuk. De Gele
Kielen zorgen ervoor dat alles ordentelijk
verloopt. Kinderen moeten door de
ouders worden gebracht en ook weer
opgehaald. Er wordt alleen fris geschonken en voor de jeugd zijn chips en
andere versnaperingen. Leuke muziek en
een prachtige versierde zaal. De Gele
Kielen vinden het erg fijn dat zij de locatie
van de tafeltennisvereniging mogen
gebruiken. Reportad is ook benieuwd
waar zij op vakantie gaan? Thijs gaat met
zijn ouders graag naar camping Ter
Spegelt in Eersel. Een prachtige locatie
en we zijn er vlug. Vivian is al enkele
jaren achter elkaar naar Italië geweest.
Ja, dat is best lang in de auto zitten.
Maar ze stoppen regelmatig en we doen
onze tijd erover. Ja, als je straks zelf met
de auto mag rijden, schiet dat veel beter
op. Je hebt gewoon wat te doen. En hoe
was het maandag op school vroeg ik aan
Thijs. Juffrouw Francis verschoot ervan,
wat leuk voor je. Zij krijgt natuurlijk een
uitnodiging voor de receptie op 29 november 2008 in De Dreef. Daar zal ze zeker
gebruik van maken. Ik zeg tegen Thijs
doe jij de groeten van mij aan meester
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Riny van de Broek! Vivian zegt: ze
hadden het eerst niet in de gaten, maar
er waren diverse leerkrachten die mij
feliciteerden. Ja, toen wist ook juffrouw
Margo van Koll het ook. Ze vonden het
allemaal heel leuk voor mij. Hebben jullie
ook huisdieren? Vivian heeft een konijntje
en haar broer een paar parkieten. Toen ik
klein was had ik ook een hamster. Bij
Thijs thuis hebben ze kippen, een hond,
kanaries en een kom met vissen.
Natuurlijk wil ik ook graag weten wat ze
straks willen gaan doen als ze groot zijn.
Binnenkort gaan ze toch naar het voortgezet onderwijs. Vivian wil graag operatie
assistente worden of spoedarts, dat is
ook leuk. Ik vind dat helemaal niet erg
om bloed te zien. Nee, ze kan daar heel
goed tegen. Helemaal niet eng. Thijs
vindt het tof om kraanmachinist te
worden. Maar ik denk dat ik eerst ga
motorcrossen. Dat vindt hij helemaal te
gaaf. Zelfs in hun proclamatie staat
vermeld: Prins Thijs zijn hobby is
motorcross, maar met carnaval laat hij
hem vier dagen los. Prinses Vivian houdt
van dansen en zingen, daarom gaan we
allemaal op de muziek mee springen.
Dus mensen groot of klein, zorg dat je
met carnaval erbij zult zijn. Ik ben ervan
overtuigd dat het met onze jeugdprins
Thijs en zijn prinses Vivian het allemaal
goed gaat komen. Ze gaan het lustrum
van 22 jaar jeugdcarnaval samen met de
Gele Kielen vieren. Ze maken er een
fantastisch feest van. Vivian en Thijs een
heel fijne carnaval toegewenst. Jeanine
bedankt voor de lekkere koffie. Gabry en
Jeanine een fijne en leuke carnaval dit
jaar. Reportad.

K lokje
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.

www.autoschadeverbakel.nl

www.twanvanhout.nl
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Bericht van:
VOORMALIG
GROOTVORST
TED PRINS
VAN GANZEGAT
Ganzegatters en Ganzegatterinnekes,
Ondanks de 11 hints die werden uitgebracht door de Organisatie Carnaval
Ganzegat, was het nog tot op het laatste
moment gissen wie Prins van Ganzegat
zou worden. Nadat Grootvorst Ted afscheid had genomen van Zijne Doorluchtige Hoogheid Prins Theodorus en zijn
Prinses Rieky, was het de beurt aan
hem om afscheid te nemen en het
stokje van Grootvorst over te dragen aan
Jorg Krijnen. In zijn dankwoord roemde
voorzitter Ton Schepers Ted Hegeman
voor de 7 jaren die hij de spreekstalmeester was van de Organisatie Carnaval Ganzegat. Het publiek onderstreepte
dit met een daverend applaus en een
¨wat een spreker is die man¨te scanderen. Hierna installeerde voorzitter Ton
Schepers Jorg Krijnen als nieuwe
Grootvorst.
En toen was het eindelijk zover en na
nogmaals de hint te benoemen presenteerde Grootvorst Jorg de nieuwe Prins
van Ganzegat 2009: Ted Hegeman.
Velen in het publiek waren prettig verrast.
Na het omhangen van zijn ambtsketen,
las Zijne Doorluchtige Hoogheid Prins
Ted van Ganzegat zijn proclamatie voor
en maakt hij zijn motto bekend: ¨Met de
muziek voorop, Ganzegat op z´n kop!¨
Hierna vertrok de Organisatie naar haar
Residentie, cafézaal de Lantaarn voor het
Prinsenbal onder de fantastische muziek
van het Aarlese orkest NO EXIT.
Het was nog tot in de late uurtjes
gezellig in Ganzegat.
Prins Ted van Ganzegat, in het dagelijks
leven bekend als Ted Hegeman, is getrouwd met Marleen en heeft 2 dochters,
Noor en Maud, en 1 zoon, Tom.
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Hij werkt als Directeur West-Europa bij
CFS in Bakel. Ted is voorzitter van
Harmonie de Goede Hoop, bestuurslid
van Rabobank Peel-Noord, vendelier bij
het Catarina Gilde in Helmond, speelt
zaalvoetbal en was 7 jaar Grootvorst van
de Organisatie Carnaval Ganzegat.
Op zaterdag 29 november aanstaande zal
aan Zijne Doorluchtige Hoogheid Prins
Ted van Ganzegat en zijn Prinses Marleen
een receptie worden aangeboden. De
receptie zal worden gehouden in
Multifunctioneelcentrum de Dreef en
aanvangen om 20:00 uur. Voor deze
receptie is iedereen van ganzerharte
uitgenodigd. Vanaf 22:00 uur zal de
receptie overgaan in een bal, welke zal
worden opgeluisterd door onze Hofdiscotheek. Voorafgaande aan de receptie
van Prins Ted, zal de receptie worden
gehouden voor de op afgelopen zondag
verkozen nieuwe Jeugdprins Thijs, Jeugdprinses Vivian en Kleinvorst Lars.
Ook deze wordt gehouden in Multifunctioneelcentrum de Dreef van 18:30 tot
19:30 uur.Ook hier is iedereen van
ganzerharte uitgenodigd.
Namens de Organisatie Carnaval
Ganzegat:
Riny van den Bogaard, Secretaris.

K lokje
Dovens Meubelfabriek Milheeze.
Niets is voor ons te moeilijk, wij maken
alles voor u in eiken, beuken en diverse
houtsoorten en diverse kleuren. Alle
maten en modellen. Kerkeind 38
Milheeze. Ook inruil van uw oude
meubelen.
Zwarte kater
Gevonden oftewel aan komen lopen een
zwarte kater met een grijze vlooienband.
Sinds 1 week bij ons in en om het huis in
de Baroniestraat. (wijk De Opstal)
Graag telefonisch contact met 0654345388
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Via allerlei publicaties hebben wij u in het
voorjaar laten weten dat onze vereniging
mee zou doen met de aktie “Marketing
Stimulering” van de landelijke Nederlandse Tourfietsunie. Het doel was het werven
van leden in de wat jongere segmenten
van de samenleving. Na afloop van het
zomerseizoen zijn de resultaten bekeken. Omdat wij een van de betere
prestaties hebben neergezet ( 15 nieuwe
leden), zijn wij in de prijzen gevallen en
ontvangen wij een sportpakket ter waarde
van • 50,00.
Na onze eigen veldtoertocht op de 23e, is
er op de 30e keuze uit veldtoertochten in
Helmond en Zijtaart en rijden wij op 7-12
om 10.00 uur een veldtoertocht in kluben groepsverband met aangepaste
snelheid, zodat iedereen mee kan doen.
Rond 12.00 uur zijn we weer terug.
Kaarten: Kaartavond twee werd bij de
jokeraars gewonnen door Betty Swinkels
en bij de rikkers door Bertha Verhoeven.
afd. publ.

Op donderdagavond 13 november moest
het jeugdteam Ganzeveer 3 een wedstrijd
inhalen tegen Phoenix 5. Er werd
gespeeld in hun eigen sporthal de Dreef
en dat werkte toch wel inspirerend. Ze
gingen zeer voortvarend van start. Julia
Swanenberg+Mark Schepers, Lisan Verbakel+Stijn v.d.Berkmortel wonnen hun
gemengd dubbels. Ook de herendubbel
(Ruben Walk+Mark) werd gewonnen.
Maaike Donkers+Lisan zagen hun dubbel
helaas verloren gaan. Stijn en Julia
verloren ook hun enkels, echter Ruben en
Maaike wisten weer te winnen. De
uiteindelijke uitslag was dan ook 3 – 5 in
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het voordeel van Ganzeveer 3. De eerste
winstpartij was binnen.
Andere uitslagen in de jeugdcompetitie:
C-klasse Brabantia 1 - Ganzeveer 1 4 - 4
Boemerang 1 - Ganzeveer 1 2 – 6
F-klasse BCAB 1 - Ganzeveer 2 7 – 1
Mixed 7 - Ganzeveer 2 7 – 1
I-klasse Mixed 11 - Ganzeveer 4 8 – 0
Ganzeveer 4 - Brabantia 4 0 - 8

Op zondag 4 januari 2009 zal tafeltennisvereniging ATTC’77 haar jaarlijkse Luikse
Markt houden in de tafeltennishal aan de
Jan van Rixtelstraat te Aarle Rixtel.
Openingstijden vanaf 11.00 uur tot 15.00
uur. Leden van de club hebben het
afgelopen jaar weer alle overtollige
materiële zaken verzameld en zullen die
tegen lage prijzen aanbieden. Het is altijd
de moeite waard om te snuffelen tussen
de spulletjes zodat u dat ene ding dat u
eigenlijk altijd al wilde hebben of dat u zo
doet terugdenken aan uw jeugd vol
vrolijke herinneringen, eindelijk weer eens
vindt en een mooi plaatsje kan geven in
uw eigen huis of tuin.
Niet alleen is de Luikse Markt leuk om te
bezoeken voor alle aanbiedingen maar
ook om weer eens gezellig met elkaar
onder het genot van een hapje en een
drankje bij te kletsen in de kantine.
Alle leden hebben vrij entree, dat geldt
ook voor jongeren onder de zestien jaar.
Alle andere bezoekers betalen één euro
als entreegeld zodat daar mee de kas
van de tafeltennisvereniging gevuld wordt.
Die kan dat hard gebruiken om de
benodigde tafeltennisballetjes aan te
vullen en als de tijd daar is ook haar
tafeltennistafels te vernieuwen.
Voor meer info: www.nttb.nl/attc77
Attc77 is gevestigd aan het adres Jan
van Rixtelstraat 30 te Aarle-Rixtel ,
telefoonnummer 0492-382255

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

Geheel nieuwe collectie
vloer- en wandtegels.
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De Meikever
Ik geniet elke keer weer van de vogelwereld om ons heen, de eenvoudige
mussen in de achtertuin die vechten om
de broodkruimels, de mezenfamilies die
keurig hun beurt afwachten bij de
vetbollen en de nootjes, de merel die elke
avond trouw zijn bad komt nemen in het
vogeldrinkbakje. Er staat geen bord bij:
Verboden te badderen, weet hij veel. De
herfstige luchten zijn bezaaid met
zwermen vogels en Aarle-Rixtel heeft
sinds lange tijd het voorrecht gastheer te
zijn voor duizenden kauwen die zeer
luidruchtig in de late namiddag hun
opwachting maken in de populieren en
houtwallen van de Opstal. Een scene uit
de film “The Birds”van ons aller Alfred
Hitchcock. Er zijn mensen die de
zwartrokken een bedreiging vinden, niets
is minder waar, ze zijn zelfs zo tam te
maken dat ze uit je hand eten en op je
schouder komen zitten. Ik moet nog
steeds lachen om het jeugdjournaal dat
een hot item uitzond over een levensgevaarlijke kraai die kinderen op de
speelplaats aanviel. Het monster werd
uitgebreid in beeld gebracht en wat
bleek, een intelligente kauw met zijn
blauwe kraaloogjes, waarschijnlijk ergens
tam gemaakt en ontsnapt, weer op zoek
naar menselijke gezelschap. Elke poging
van hem werd gesmoord met verschrikkelijk gegil en een uiterst bezorgde
juffrouw. Jammer als je geen vogelkennis
hebt, je mist heel veel in je directe
omgeving. De vorige keer schreef ik
enthousiast over de Oehoe, ik heb iets
met uilen. Dezer dagen ving ik het bericht
op dat de ruigpootuil voor het eerst sinds
jaren weer in het wild in Nederland heeft
gebroed. Goed nieuws na alle berichten
over wegkwijnende exemplaren in de
planten- en dierenwereld. Kennelijk zijn
er positieve ontwikkelingen in flora en
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fauna, mogelijk een beetje gestimuleerd
door de mensenhand. Denk maar aan het
aanleggen van speciale natuurgebieden.
Hoe interessant de nieuw gegraven
hoogveenpoelen in de Kempen. Blijkt
daar plotseling de hoogveenglanslibel
rond te zweven. De gemiddelde Nederlander zal er niet warm of koud van
worden, een libel is een libel, maar in het
eco-systeem zijn sommige diertjes o zo
belangrijk. Vraag me het fijne er niet van
want ik weet ook niet alles. Wij hebben
hier geen hoogveen, alleen wat zandbulten, drassige weilanden en veel beken
en loopjes. Het gaat dezer dagen over
water en verkiezingen. Als ik de kandidaten goed beluister zijn ze heel bezorgd
en hebben veel plannen. Ik wens ze alle
wijsheid toe, er zijn nog veel historische
fouten op het gebied van waterbeheersing
te verbeteren. Als ingewijde weet ik dat
er veel belangen in het spel zijn en
geldelijk winnen is bij veel mensen
belangrijker dan bezinnen. Wat een
gedoe over de ruit rond Eindhoven,
heftige discussie in de gemeenteraad,
beroering bij de inwoners van Laarbeek
want de middenvariant zou Mariahout
afsnijden. Zou ik ook niet willen. De
zuidelijke variant lijkt me dan nog het
meest voor de hand liggend, maar dan
ook helemaal zuidelijk, niet langs het
Wilhelminakanaal. Ik wil wel afgesneden
worden van de stad, mooi weggetje
achter kasteel Croij, een afslag naar de
golfbaan Stiphout, gewoon rechtdoor
trekken over de groene loper want daar
wil toch niemand wonen en hups over het
kanaal, komt vanzelf ergens uit bij de
Wolfsputterbaan. Probleem opgelost.
Wat simpel, ik zou eigenlijk gewoon de
politiek in moeten gaan. Ik hoor niemand
in Aarle over de coffee-shops. Moest wij
hier niet een paar lege winkelpanden
vullen. Eindelijk eens wat leven in de
brouwerij, tot in de late uurtjes gezellig
druk in de Dorpsstraat, beetje overlast
nemen we op de koop toe. Kan ook een
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reden zijn om het politiekorps weer een
beetje op sterkte te brengen. Een
loslopende wijkbrigges is eigenlijk wat
weinig. Eens kijken of we daar iemand
voor warm kunnen krijgen. Verder
niemand meer iets te klagen, ook niet
over de nieuwe prins Ted van Ganzegat.
Met de nadruk op Ganzegat want was
die niet geboortig uit Helmond, toch geen
onderhandse machtsovername hoop ik.
Heeft hij de gelofte van trouw aan de
gans al afgelegd, afstand gedaan van de
open brug en passantenhaven want die
blijft van ons. Ik begreep wel dat hij
inmiddels al zo lang in Ale woont dat hij
een beetje “verswinkelst”is. Gezellig dus,
verder ongevaarlijk,
wel blijven
oppassen.
De meikever.

Nieuwe jeugdprins en
jeugdprinses in Ganzegat !
Wat was het gezellig en druk op het
22ste jeugdprinsenbal in Aarle-Rixtel
afgelopen zondag 16 november in café/
zaal De Lantaarn en vooral….Wat was
het spannend! Voor en na de pauze een
spetterend programma met geweldige
playbackacts en dansen door allerlei
Ganzegatse kinderen.
Aan het eind van het eerste deel van het
programma namen de oude jeugdprins
Lars, jeugdprinses Jannie en kleinvorst
Job afscheid van alle Ganzegatterkes en
Ganzegatterinnekes.
Lars, Jannie en Job en hun ouders
werden uitgebreid bedankt door De Gele
Kielen en door de Organisatie Carnaval
Ganzegat. Ze hadden er immers een
geweldig carnavalsjaar van gemaakt.
Na de pauze steeg de spanning ten top.
Achter het zwarte doek van het podium
was wat beweging te bespeuren maar….
Ineens kwam achter uit de zaal een
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grote rups begeleid door een aantal oud
jeugdprinsen en jeugdprinsessen binnen.
Zouden de nieuwe jeugdprins en jeugdprinses soms daaronder verstopt zitten?
De rups kwam verder de zaal in tot op het
podium. Geheimzinnige muziek, lichtflitsen en.... de spanning was te snijden!
Op het einde van de muziek werd er
afgeteld en vanonder de rups kwamen de
nieuwe jeugdprins Thijs Sloots en de
nieuwe jeugdprinses Vivian van den
Wildenberg onder luid gejuich en applaus
van het publiek te voorschijn. Een verrassing voor iedereen! Ex-jeugdprins Lars
van Oort keerde weer terug als de nieuwe
kleinvorst. Samen met prins Thijs en
prinses Vivian gaat hij er natuurlijk een te
gek 22ste carnavalsjaar van maken! Aan
het einde van het leuke programma na de
pauze gingen de winnaars van de
playbackwedstrijd met een geweldige
beker naar huis! Prinses Vivian, prins
Thijs en kleinvorst Lars, heel veel succes
en heel veel plezier toegewenst in het
komende jubileumjaar! Maak er wat
moois van!
De Gele Kielen,
Organisatie Jeugdcarnaval Aarle-Rixtel

Beste
muziekvrienden
Senioren orkest The Old-Timers zijn op
zoek naar tenor hoorn, tenor sax
De repetitie is op donderdagmiddag van
14.00 t/m 16.00 uur, in het lokaal Lonu
Wettenseind te Nuenen. We zijn een veel
gevraagd orkest. Ons repertoire is zeer
breed opgezet. Doet u niet meer mee
aan het arbeidsproces, dan bent u de
man of vrouw die wij zoeken. Heeft u
interesse en bezit u de muzikaliteit om
tenorhoorn te spelen dan bent u van
harte welkom in ons orkest.
Voor informatie bel 040-2832408, / 06
15414964
Dhr. W. v. Bakel.
The Old-Timers
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PLATFORM AARLE-RIXTEL
HOUDT OPENBARE
VERGADERING
Na de drukbezochte en zeer geslaagde
vergaderingen van 3 september 2007 en
14 april 2008 zal Stichting Platform AarleRixtel op 15 december 2008 om 20.00
uur in de Couwenbergh, Dorpsstraat 1 te
Aarle-Rixtel weer een openbare vergadering houden. De opzet van deze
openbare vergadering is bedoeld om de
hele bevolking van Aarle-Rixtel inzicht te
geven in de zaken waarmee Stichting
Platform Aarle-Rixtel zich de laatste
maanden intensief heeft bezig gehouden
en waar in de naaste toekomst aan
verder gewerkt wordt.
De agenda van deze vergadering is als
volgt samengesteld:
1. Opening met inleiding door de
voorzitter de heer Pieter Verschuuren.
2. iDOP, Integraal Dorps Ontwikkeling
Programma Aarle-Rixtel, uitwerking en
totstandkoming van de iDOP oplegger
door de heer Dick Loeff, medewerker van
SRE Eindhoven.
3. Multifunctioneel gebouw de Dreef,
onderdeel van iDOP, voortgang en planning van de verbouwingsplannen door de
heer Joan Briels, wethouder Laarbeek.
4. Bestemmingsplan Zonnetij (gronden
Smulders), bouwplannen Adriaans Bouwgroep door de heer Steffen van de
Wielen.
5. Centrumplan, onderdeel van iDOP,
conceptvisie tot verbetering van het
centrum van Aarle-Rixtel door de heer
Frank van Bokhoven.
Met betrekking tot iDOP willen wij
aangeven dat de provincie in principe
haar goedkeuring al heeft gegeven aan de
uitvoering hiervan en heeft een subsidie
van • 450.000 toegekend onder de
voorwaarde dat de gemeente Laarbeek
eenzelfde bedrag aan subsidie verleent.
Op 11 december a.s. zal hierover beslist

Pagina 35
worden door de gemeenteraad. Elke
inwoner van Aarle-Rixtel is van harte
welkom in deze derde openbare vergadering. Zoals voorheen worden er weer
uitnodigingen gestuurd naar alle
verenigingen en stichtingen in AarleRixtel, zoals die vermeld staan in de
Gemeentegids Laarbeek. Verder gaan er
uitnodigingen naar het College van
Burgemeester en Wethouders en de
Gemeenteraad van Laarbeek en persoonlijke uitnodigingen naar alle gemeenteraadsleden en commissieleden.

TONEELCLUB THEATRALE
Na de opvoeringen van het toneelstuk
“Gebroken ijs” door Theatrale op 5, 12 en
14 november kijken de regisseur, de
spelers en alle medewerkers met genoegen en plezier hiernaar terug. Bij al deze
optredens hadden wij een dankbaar
publiek in de zaal dat na de uitvoering
met een luid applaus een duidelijk blijk
van waardering heeft gegeven. Dit samen
met de complimenten die er nog zijn gegeven aan de diverse mensen heeft ons
natuurlijk enorm gestimuleerd om op de
ingeslagen weg door te gaan. Theatrale
wil begin januari weer beginnen met het
instuderen van een nieuw toneelstuk om
dit in het najaar 2009 op de planken te
brengen. Omdat het aantal mannelijke
spelers momenteel zeer beperkt is bij
Theatrale zouden wij graag een paar
mannen er bij hebben die eventueel een
rol in een volgend stuk willen vertolken.
Wij repeteren in principe op dinsdag
middag van 14.00 tot ca. 16.30 uur.
Ook mensen die op een andere manier
mee willen werken b.v. decor, licht en
geluid aan het uitbouwen van de
toneelclub zijn van harte welkom. Wie
meer inlichtingen wil of wie zich wil opgeven om mee te spelen of mee te werken,
gelieve dit te melden bij: Ad van Dooren
Kannelustweg 11, 5735 EJ AarleRixtelTel. 381696 of 06 16217227
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Zo!,
Dat is weer een hele poos geleden sinds
we iets van ons zelf hebben laten horen.
In het gemeenschapsblad welteverstaan,
want op alle andere fronten zijn wij als
jongerenvereniging vol in de weer om de
jeugd in en om Ale zich niet te laten
vervelen. Vooral niet met de donkere
dagen voor de boeg, want dan is het wel
zo fijn om samen met je vrienden ergens
binnen te kunnen wandelen, en onder het
genot van muziek, een drankje en een
spelletje even tot rust te komen, na weer
een zware werk- of schoolweek erop te
hebben zitten.
Zoals al ik zei heeft het even geduurd
voordat er weer iets van onze bijzondere
club in het gemeenschapsblad te lezen
is geweest. Trouwe lezers die met smart
zitten te wachten wanneer de nieuwe
editie weer verschijnt van ons alom
bekende blaadje hebben tot menig male
steeds weer ons rubriekje moeten missen. Wij als bestuur vinden dat deze
trouwe lezers in het gelijk moeten
worden gesteld en dat zij recht hebben
op maandelijkse verslaggeving en
vooruitblikken van alle ins and outs over
OJA. (Zoals ze dat met een mooie Engelse term zeggen)
Graag wil het gehele bestuur en ik al
onze voorgaande OJA redacteuren
bedanken voor de mooie geleverde
stukken en prachtige verhalen van de
afgelopen jaren. En bij deze neem ik het
dan ook graag over en zal beloven
minimaal maandelijks, al dan niet elke
editie verslag te doen van het OJA. (Mits
er natuurlijk weer genoeg stof op de bar
ligt om over te lullen) Maar kijkend naar
de mooie verhalen van Ad Kweens en
onze Pastor Deli, ga ik in ieder geval
mijn best doen om de trouwe lezers
ook weer te boeien met een VET stukse
OJA materie.
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En om maar meteen met de OJA deur in
huis te vallen vindt u in deze editie een
compleet programma met de komende
activiteiten tot en met Januari. Voor
verdere info raden wij aan om onze
website ( www.oja-aarle.nl) goed in de
gaten de houden, want voor je het weet is
er een activiteit die ook u schikt.
Wij zien jullie graag verschijnen in ons
mooie boerderijke daar aan de
schoolstraat.
Tot OJA!!
Met vriendelijke groet,
Leroy
(Het OJA bestuur)
Zaterdag 6 december
Aarle-Rockstel 3 Live acts!
Voor meer info houd de
website in de gaten
Zondag 14 december
TafelvoetbaltoernooiSchrijf je nu vast in
voor het enige echte officiële OJA
tafelvoetbaltoernooi
Costs: • 5 per team / Inschrijven: Leroy
06 14 14 89 82 / Start: 15:00
25&26 december
KerstMeer info volgt…
Donderdag 1 Januari
NEWYEAR
Meer info volgt…
Vrijdag 9 januari
Nieuwjaarsborrel
Gezellig een glas heffen op
het nieuwe jaar!
Zaterdag 17 januari
The Covenant
De come-back van OJA’s legendarische
“huisband”: The Covenant
www.oja-aarle.nl
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In deze bijdrage wil ik jullie informeren
over wat zaken die door de politie wat
worden aangescherpt. Het gaat in de
eerste plaats om het alcoholgebruik vs.
het verkeer. Het is sinds jaar en dag
bekend dat we vanuit de politie behoorlijk
letten op het gebruik van alcohol door
mensen, die daarna nog gaan rijden.
Ervaring heeft ons de laatste tijd ook
geleerd, dat extra aandacht op dit gebied
ook op zijn plaats is voor de mensen, die
na een avondje stappen cq doorzakken
de volgende dag weer op de weg gaan. In
de afgelopen weekeinden hebben we
daarom dan ook een groot aantal
blaastesten gehouden bij de mensen die
op de weekeindochtenden naar het
sportveld gingen. Ook in Aarle-Rixtel
hebben we dergelijke controles gehouden en gaan we er in de komende tijd
mee door. Zo werden in het afgelopen
weekeind, op de zondagmorgen een
kleine 200 bestuurders gevraagd om te
blazen. Een aantal blaastesten gaven
aan dat mensen (nog steeds) onder
invloed waren. Bij drie ervan bleek de
blaastest dusdanig te zijn dat ze
duidelijk (nog) over de streep zaten. Voor
hen dus een proces-verbaal. Wees dus
gewaarschuwd, je kunt dus niet alleen in
de fout gaan om direct na het avondje uit
te gaan rijden, maar ook de volgende
ochtend kan dat nog van (onder) invloed
zijn.
Ook is er de laatste weken in de media
ruim gecommuniceerd dat er het een en
ander staat te gebeuren op het gebied
van drugsgebruik enz. In het westen van
onze provincie is al aangekondigd dat er
coffeeshops gesloten gaan worden. Bij
onze zuiderburen is men zich aan het
beraden om de overlast terug te dringen
en ook bij ons staan er dingen te
gebeuren. Zo hebben we bij de politie
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enkele weken geleden bericht gekregen
van het openbaar ministerie, dat ook ten
aanzien van het voorhanden hebben van
drugs, de touwtjes worden aangetrokken.
Zeker ten aanzien van de minderjarigen,
dus de jeugd beneden de 18 jaar, daarvoor verandert er wat. Werden deze tot
voor kort gepakt met een kleine hoeveelheid softdrugs, dan kwamen ze er
meestal vanaf, als men tenminste afstand
deed van de drugs, met een waarschuwing en een bericht aan de ouders.
Nu hebben we van justitie duidelijk de
opdracht gekregen om deze jongeren,
naast het innemen van de kleine
hoeveelheid drugs en het informeren van
de ouders, ze ook over te dragen aan de
HALT-winkel. In geval van harddrugs was
dat al, dus dat blijft zo als het is, daar
wordt dus niets gedoogd. Ook hier geldt
dus; bedenk eerst wat je doet, want voor
je het weet ben je de Sjaak.
Ook zijn er in de afgelopen weken nog
wat voorvallen geweest die hier nog de
moeite van het vermelden waard zijn.
VERNIELING;
Zo werd er in de nacht van 7 op 8
november een flinke muur omgetrokken
bij Welten’s Bazaar aan de Dorpsstraat/
Molenpad. Er werden een aantal jongeren
bij gezien en de politie heeft de zaak in
onderzoek
BELEDIGING;
In dezelfde nacht werd een 27 jarige
inwoner van Aarle-Rixtel op de Dorpsstraat aangehouden. Hij meende vanuit
een rijdende auto een politiecollega te
moeten uitschelden, die daar aan het
werk was. Hij werd aangehouden en
moest mee naar het bureau. Tegen de
man wordt proces-verbaal opgemaakt.
VERBODEN TOEGANG;
De laatste tijd krijgen we veel klachten
binnen van jongelui die zich op de speelplaatsen van de scholen bevinden, terwijl
ze daar niks te zoeken hebben. Laten we
maar weer eens duidelijk zijn. De speelplaatsen zijn, na schooltijd, gewoon
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terreinen waar een toegangsverbod geldt.
Word je daar toch aangetroffen dan volgt
er een bekeuring op grond van art. 461
van het Wetboek van Strafrecht. Dat was
ook het geval op 17 november toen op de
speelplaats van basisschool De Driehoek
een 8-tal jongeren werden aangetroffen.
Jammer maar helaas. Door de achter
laten van troep, het klimmen op het
schooldak en het vernielen van allerhande
zaken heeft de jeugd, in het verleden, zelf
gevraagd om deze reactie.
%$#*(&^@&^%;
Hoe ik aan het nu volgende voorval een
naam moet geven weet ik niet, vandaar
deze kop. Op 16 november kreeg de
politie tegen 21.30 uur de melding dat
twee mensen in een Mercedes die op
dat moment over de Helmondseweg in
Aarle-Rixtel reden en die vanuit Gemert
naar Helmond onderweg waren, al
meerdere malen van achteren waren
aangereden door de inzittenden van een
groene Fiat. Deze laatste was al zeker
drie maal opzettelijk in botsing gekomen
met de auto van zijn voorganger. Ter
hoogte van het ziekenhuis in Helmond
was de auto van de veroorzaker in brand
gevlogen. De melders waren werkelijk
behoorlijk overstuur en de lieden uit de
Fiat werden natuurlijk aangehouden. Ze
bleken flink onder invloed te zijn.
Kennelijk had een gedraging van de
Mercedes bestuurder hen niet aangestaan en zijn ze maar voor ‘eigen rechter’
gaan spelen. Over enige tijd kunnen ze
echter met ‘’onze rechter “ aan de slag.
Ik ben benieuwd wat die er van zal
vinden.
Dat was het voor zover,
Vriendelijk groet voor ieder
John Geerts, uw buurtbrigadier.
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Een Gemeentelijke commissie
vergadering in de Dreef,
de belangstelling vanuit Aarle was niet
zo groot,
toch was het belangrijk wat men de
luisteraars bood.
Flink wat subsidie voor ons dorp,
uit een grote Provincie-pot,
daarmee trekt men bepaalde projecten,
toch weer wat eerder vlot ??
Tijdens zo’n vergadering sta ik ervan te
kijken,
dat sprekers van bepaalde zaken,
geheel niet of bijna niet op de hoogte
blijken.
Ja, politiek is toch iets raars,
ook voor ogenschijnlijk grote redenaars.
Daarom was het ook,
dat ik niet tot het laatst op de
vergadering bleef.
RD

Vogelvereniging Laarbeek
In het weekend van 8 en 9 november had
vogelvereniging Laarbeek haar jaarlijkse
tentoonstelling in zaal t’ Heuveltje in
Aarle-Rixtel. Ditmaal was het een kringtentoonstelling welke gewonnen werd
door vogelvereniging Helmonds kleur. Het
Bondskruis werd gewonnen door Jos van
Kemenade en de Marinus van Lierop
trofee door Cees van Stokkum. De Mevr.
van Hout van Eerenbeemd wisselbeker
werd ook gewonnen door Jos van
Kemenade. Ook werd er een loterij gehouden waarvan hier de winnende
nummers 1097 848 1359 1067 627 380
580 351 379 21 274 448 766 697 1196
265 296 402 11 1254 143 1399 734 81 55
1529 983 De prijzen kunnen worden
afgehaald bij Erik Bunthof Oranjeplein 10
in Mariahout Tel: 0499 550778 Verder wil
vogelvereniging Laarbeek iedereen
bedanken voor zijn of haar positieve
bijdragen aan deze prachtige dagen.
Bestuur vogelvereniging Laarbeek.

Bericht van:
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Kijk daar gaat ie !
’n Auto, vliegmachien
Bloemen, nooit gezien
Ontginning en Konijnenteelt
Weet gij, dat z’n groote hart
Voor veel meer nog dan drie kwart
Heel bijzonder innig hing
Aan’t stinkend stoomend rookend ding
De Bossche tram,ook goede
moordenaar geheeten? *)

De verdere handel en wandel
van burgmeester Albers-Pistorius
( slot)

Op Zek’ren dag was Aarle fijn in
feestkledij,
’t heele dorp versierd in vlaggentooi
En Janus Kuijpers , als een paauw, in
groot livrei
Stapte trotst naast Michaël van Rooij
De Wethouders en andere notabelen
hoog-ge-hoed;
De Burgemeester (ambtsketen),
muziek,’t Wien Neerlandsch Bloed

Dat Albers-Pistorius een veelzijdig man
was, is in de vorige uitgaven van dit blad
inmiddels al aardig uit de doeken gedaan.
Dat hij ook een goed ontwikkeld gevoel
voor humor had, blijkt uit het volgende
gedicht, waarin onder meer fijntjes wordt
gememoreerd aan de door hem
opgezette 1 april-grap met de
Stoomtram..

t heele dorp liep vlug
Naar Aarle-Rixtels brug
Want ’t heug’lijk nieuws had men
vernomen:
De goede moordenaar
Stelt van vandaag, voorwaar
In dienst de nieuwe Pullman –car
Let op, straks komt ie!

De bruigom int’resseerde zich voor
velerlei
Toen ie in Aarle Burgemeester was
Voor z’n verzet bracht menige liefhebberij
Hem na zijn zware dagtaak in zijn sas.
Muziek, piano golden slippers op de
grammophoon
Of thrillers en triolen tokkelden van zijn
Zylophoon

Estafettes op de fiets
Fons repeteert z’n speech
Sluis zeven houdt men in ‘;t oog
Daar komt een rookpluim dit en zwart….
Vol verwachting klopt ons hart!….
Daar komt met ouderwets geping
‘;t zelfde krakend schommelding
’t was één april, men had de vroedschap
beetgenomen!

Op z’n boerderij
Te paard door de hei
Bij postzegels met zorg gezeten
Met Frans ’n uur of drie
Naar de harmonie
In ‘t vogelschieten ’n genie

*) de Bossche tram, was de stoomtram
die in het begin van de vorige eeuw aan
de oostkant van de Zuid-Willemsvaart
liep en waarbij het café/logement van
Theo van den bogaard( Titte) als
tramhalte fungeerde.
HVB

