
2 februari 2009

NR 2





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

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

Verschijningsdata:  .16-2  /  9-3  /  23-3  /  6-4  /  27-4

Huisartsen: T. Engels en F. Titulaer 381253
Huisartsenpost Elkerliek:                        0900 8861
Tandartsen: C. Martin en P. Kolkman 381790

P. Colen 382727
Apotheek: Laarhoeve 386000
Ziekenhuis: Elkerliekziekenhuis Helmond 595555
Mariëngaarde: Bosscheweg 20, 5735 GV     385333
Spreekuur pastorie: zie kerkberichten Heindertweg 1 381215

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

Kosten van de advertenties

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.

Bank: Rabobank 10.14.95.048

STICHTINGSBESTUUR:
Jan den Mulder, Lieshoutseweg 26                        382067
Cisca Verschuuren - Nooijen, Haffmansstraat 10. 382100
Trees van Zutphen-Wagemakers, Bosscheweg 4. 381487
Ad Loos, Kerkstraat 39. 382034
Ben Sibon, Nachtegaalstraat 7. 381610
Theo Schepers, Lijsterstraat 7. 381733

Jaargang 39

Oplage 2500

2 februari 2009
NR  2

www.gemeenschapsblad.nl

SSSSStichting

GGGGGemeenschapsblad

AAAAAarle-Rixtel

Pagina 3



Pagina 4



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, Churchil-
laan 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-Rixtel-
Tel: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 Keyserinne-
dael, 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.

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.

Landelijk Politienummer 0900 - 8844 voor niet spoedeisende hulp
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Zaterdag 7 februari
18.30 uur Kerk – Eucharistieviering  - Dameskoor - kindernevendienst

Gerard Wouters (Hakendover)
Anny v. d. Bogaard – v. d. Heijden (4e j. get.)
Overleden ouders Aarden-v.d. Berg (verj.)

Zondag  8 februari – 5e Zondag door het jaar
10.00 uur Kerk – Eucharistieviering – Herenkoor

Francien Scheepers – Knoops (Zonnebloem)
Overleden ouders Vereijken – Verhagen (j. get.)
Familie Verbakel – van de Zanden
Martinus v. d. Ven (verj.)
Bijzondere intentie
Tot welzijn van de parochie

12.00 uur Kapel - Doopviering
Rens van Diepen en Lara Plettenberg

13.00 uur Kapel - Doopviering
Doutzen van Bree en Sam van Wel

Dinsdag 10 februari
10.15 uur Mariëngaarde – Eucharistieviering
Woensdag 11 februari
19.00 uur Kapel – Rozenkransgebed
Donderdag 12 februari
10.15 uur Mariëngaarde – Eucharistieviering

Week van zaterdag 14 februari t/m vrijdag 20 februari

Zaterdag 14 februari
18.30 uur Kerk – Eucharistieviering –Samenzang - kindernevendienst

Ben Loomans
Overleden ouders v. Griensven – van Lieshout en Henk Hagelaar
Overleden ouders Driek en Annie Swinkels – van den Heuvel (trouwdag)
Frans Cooijmans (buurt)
Hans van den Heuvel (par.)
Thieu Driessen (j. get.)
Overleden ouders Vogels - Martens
Tot welzijn van de parochie

Zondag  15 februari – 6e Zondag door het jaar
10.00 uur Kerk – Eucharistieviering – Dames- en Herenkoor

Joke Smits (buurt)
Wim van Seggelen (KBO)
Overleden ouders van Boheemen – van Grieken
Overleden ouders van Duppen – Sterken en Jos
Karel de Jong

Week  van zaterdag 7 februari t/m vrijdag 13 februari
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10.15 uur Mariëngaarde - Eucharistieviering
Woensdag 18 februari
19.00 uur Kapel – Rozenkransgebed
Donderdag 19 februari
10.15 uur Mariëngaarde – Eucharistieviering

OVERLEDEN
Bettie Gieskens, Koude Maas 13, 83 jaar.
Trees Bies-Meijer, Bosscheweg 15, 78 jaar.

GEDOOPT
Charlotte en Phileine Vereijken, Lotte van Zutphen,
Maaike Manders, Janne v. d. Donk, en Isa de Vries.

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  11 maart 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  29 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.

Eucharistieviering Mariëngaarde
Attentie: De komende weken zullen de Eucharistievieringen van Maandag om 10.15
uur, verplaatst worden naar Dinsdagmorgen om 10.15 uur.
Op Maandag is er voorlopig dus geen eucharistieviering!!!

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

Mede namens mijn kinderen wil ik u heel hartelijk bedanken
voor al uw kaarten, bezoeken, telefoontjes, bloemen
en H. Missen bij het overlijden van mijn man,

                                               Frans Cooijmans

Het was overweldigend!

Ans Cooijmans- van IJzendoorn.
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Kort woordje van Pastor Deli

Vormelingen naar Missieklooster
Heilig Bloed
Samen met de vormelingen en hun
ouders waren we op zondag 18 januari te
gast bij de zusters van het Kostbaar
Bloed. Zuster Madeleine en zuster Sarto
zorgden voor een interessante rondleiding
door het klooster. Aan het einde van de
namiddag kregen we nog een mooie
beeldrijke presentatie over het werk van
de zusters in verschillende delen van de
wereld. Onze zusters zijn als schitteren-
de parels die Gods liefde zichtbaar
maken voor alle mensen, in het bijzonder
voor de meest hulpbehoevenden.
Bedankt voor de gastvrijheid lieve zusters!

Eerste Communie
Ook de kinderen die zich voorbereiden op
hun Eerste Heilige Communie waren
talrijk aanwezig tijdens de presentatie-
viering in de kerk. En het is zoals
gewoonlijk weer een toffe club slimme
kinderen. De dames van de werkgroep
zijn weer volop in de weer om van de
werkavonden een mooie en zinvolle
gebeurtenis te maken. Onze parochie
mag dan ook trots zijn op deze mensen.
De eerste communicanten zullen weer
stralen wanneer ze binnenkort, op
zondag 19 april, voor de allereerste keer
Jezus mogen ontvangen in de heilige
Communie.

Eerste Ganzekwekavond
De eerste kletsavond werd weer een
grandioos spectakel. Hoe kan het ook
anders. Als onze Organisatie Carnaval
Ganzegat iets organiseert is het immers
altijd bingo! De presentatie lag in de
goeie handen van Grootvorst Jorg Krijnen.
En natuurlijk mogen we de kwaliteit van
al de optredende artiesten niet vergeten.
Vooral  het Aarlese talent!  Onze
sympathieke Hofkapel, de witgepluimde
enthousiaste dansmariekes, het plezante

optreden van ‘Gans Anders’ en het
professionele dans-en showgehalte van
‘Velvet Rouge’. Samen maakten ze er
een onvergetelijk showfestijn van. We
kijken al uit naar de tweede Ganzekwek-
avond op zaterdag 7 februari.

Spijkers op koppen slaan
Zondagnamiddag 25 januari was het weer
reuze gezellig bij O.J.A.  Er was een live
optreden van groot formaat te zien en te
horen. Door allerlei omstandigheden kon
ik pas na afloop aanwezig zijn. Maar de
goede sfeer hing nog steeds in het O.J.A
lokaal. Met enkele vrolijke vrienden
hebben we er gespijkerd. Al had ik mijn
brilleke niet op, toch heb ‘k er fameus op
geklopt (op die grote spijkers natuurlijk)!
Eventjes ontspanning nemen doet een
mens goed.

Drama in Dendermonde
Afgelopen doopzondag moest ik - in
stilte - voortdurend denken aan het
vreselijke drama van vrijdag 23 januari in
Dendermonde. Ook mijn zus belde me
onmiddellijk vol verslagenheid op. Zij
woont slechts één straat verwijderd van
dat kinder-dagverblijf  “Fabeltjesland”.
Hoe is het toch mogelijk dat een mens in
staat is om koelbloedig weerloze kindjes
en hun verzorgster te doden? Niet alleen
in België maar ook hier in Nederland is
het medeleven groot. Laten we tijdens de
komende dagen heel bijzonder denken
aan de zwaar beproefde ouders en
families van de slachtoffers en bidden om
kracht en menselijke troost.
Tot binnenkort,
Pastor Michaël Deli

KKKKKlokje

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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Katholieke
        Vrouwenbeweging

Programma Februari KVB.
Woensdag 11 februari 2009.
Aanvang 20.00 uur. In Gemeenschaps-
huis de Dreef” Themalezing “Wichelroe-
de” Door Martien Verstraaten uit Horst
Doorstart KVB.
Nadat in november 2008 de provinciale
KVB had besloten om deze per 01-01-
2009 op te heffen, zijn wij met 29
afdelingen in Brabant als zelfstandige
KVB door gegaan.  Deze 29 KVB’s zijn
verdeeld over 8 Kringen, Kring Breda/
Terheijde- Kring Helmond- Kring ‘s
Hertogenbosch- Kring De Kempen- Kring
Land van Cuijk- Kring Oploo/St.Antonis-
Kring Oosterhout /Tilburg- en Kring
Veghel. Samen met de
KVB’s Bakel, Deurne- Centrum en Deur-
ne St.Jozef zijn wij nu kring Helmond en
gaan wij nu op dezelfde manier als voor-
heen, maar dan afgeslankt verder
samenwerken. En organiseren ook
samen culturele dagen, Bedevaart in
Ommel, maatschappelijke en gezellige
bijeenkomsten. De afdelingen werken
zelfstandig en hebben ook allemaal hun
eigen programma. Wij kunnen regelmatig
cursussen volgen voor (aankomende)
bestuursleden. De  KVB Aarle-Rixtel is
méér dan gezellig. Het is een dynami-
sche vereniging die meegaat met de tijd!
De leden van de vereniging vinden het
belangrijk dat vrouwen van alle leeftijden
elkaar ontmoeten. Geen aparte hokjes,
geen vooroordelen. Iedere vrouw is
welkom! Er zijn veel activiteiten, o.a. op
het gebied van: Creativiteit, levensbe-
schouwing, welzijn, maatschappelijke
thema’s, excursies en andere uitstapjes.
Onze vrouwenbeweging heeft de volgende
doelstellingen: Belangenbehartiging van
vrouwen in het algemeen en leden in het
bijzonder. Bevorderen van emancipatie

van de leden. Ontwikkeling van maat-
schappelijke en politieke bewustwording.
Bevorderen van godsdienstige, ethische
en culturele vorming. Het aanbieden van
vorming, ontmoeting, ontspanning en
persoonlijke ontplooiing. Dat zijn de
allerbelangrijkste doelen waarmee de
KVB actief wil zijn voor alle leden van alle
gezindten en leeftijden. De KVB is
aangesloten bij de Provinciale Vrouwen-
raad (PVR) www.vrouwen.net/pvr-nb Wilt
u meer weten of lid worden van de KVB !
Neem dan contact met ons op! Hieronder
volgt het adres van ons secretariaat:
KVB. Mw. T. van Ganzenwinkel, Dorps-
straat 76, 5735 EG Aarle-Rixtel. Tel.
0492-383889 E-mail:
 ganze033@msn.com  Meer informatie
en foto’s van onze vereniging vindt U op
onze website www.kvbaarlerixtel.nl

Beste Dames

Donderdag 5 februari lezing “Flanel”
Aanvang 20.00 uur in zaal ‘t Heuveltje
Mevrouw Margriet Paarlberg  zal een
lezing verzorgen met als titel “Flanel”.
Zij is columniste, huwelijksambtenaar,
moeder,vrouw van een bollenkweker,
dochter, zus, vriendin en mens. Zij vertelt
met de broodnodige humor, maar soms
ook met een traan, over de dagen pluk-
ken en gewoon lekker “bezig” zijn. Ook
introducés zijn welkom en betalen • 2,00
incl. kop koffie.
Dinsdag 10 februari
Koersballen en sjoelen
Aanvang 20.00 uur in zaal ‘t Heuveltje
Onder leiding van Jo en Mieke gaan we
koersballen en sjoelen.
Het bestuur
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Agenda
voor de maand februari.
dinsdag 3 febr. - Lezing Cliniclowns
aanvang: 10.00 uur Conf.Centrum De
Couwenbergh
woensdag 11 febr - Museum van
Bommel van Dam te Venlo
vertrek: 10.11 station Helmond
donderdag 19 febr. -Landschaps-
wandeling. vertrek vanaf parkeerplaats
restaurant “De Hommel”
dinsdaf 24 febr. - bridgen Grotel’s Hof.
aanvang: 09.30 uur

Hoofdcollecte
zoekt collectanten.

Ieder jaar wordt in februari gecollecteerd
voor ruim 3 miljoen mensen met een
“ziekte in het hoofd”. In 2009 vindt de
collecte plaats in de week van 2 tot en
met 7 februari. De hoofdcollecte is sinds
2006 de nieuwe naam voor de gezamen-
lijke collecte van de hersenstichting
Nederland en het fonds psychische
gezondheid. Beide organisaties maken
zich sterk voor mensen met een “hoofd-
probleem”. Dit doen zij onder andere door
het bevorderen van wetenschappelijk
onderzoek en zorgonderzoek. In Laar-
beek kan helaas nog niet in iedere straat
worden gecollecteerd. Dit jaar zal de
collecte landelijk voor de twaalfde keer
worden gehouden, maar vooral in Aarle-
Rixtel en in Mariahout kunnen we niet
voor deze collecte rondgaan, omdat daar
geen vrijwilligers zijn om te collecteren.
Dus heeft u in de eerste week van
februari een uurtje over en wilt u ons
meehelpen, dan hoor ik dat graag. Voor
informatie en / of aanmelden om mee te
helpen, kunt u altijd bellen met mw.
Engels tel: 0492-463623 of het
collectecoördinatiepunt, tel: 030-2971197
Meer informatie: www.hoofdcollecte.nl

Aanrijding hond

Donderdag 22 januari om ongeveer 5:45
uur s’morgens heb ik op de Bosscheweg,
ter hoogte van de school, een grote bruin/
beige hond tegen de zijkant
van mijn auto gehad (GEEN SCHADE!) Ik
ben na de aanrijding nog achter de hond
aan gegaan maar hij rende hard weg en
ben hem toen uit het oog verloren.
Heel graag zou ik weten hoe dat het met
de hond gaat!! Dus nogmaals ik heb geen
schade maar wil graag weten hoe het
met de hond is. Herkend U dit?
Graag een reactie naar 0499-421732.
Naam bij redactie bekend.

Onze dorpsgenoot Bert,
die vanuit zijn woning,
uitkijkt op ‘t oefenterrein van ‘t perd,
wordt in Helmond alom geroemd,
daarom is ie weer voor twee jaar,
tot d’n enigen echte stadsdichter
benoemd.
Ja het menneke hi nog inspiratie zat,
dat zagen we nog net in het ouwe jaar,
toen hij daar optrad in ‘t Spulhois,
van die ‘skon’ stad.
Het H.S.-stadion stond natuurlijk op het
repertoire,
het komt overal en nergens,
we weten het nu ook nog niet,
al zijn we al flink op weg in het nieuw
jaar.
Een jaar waarin we in ons eigen Aarle,
volop bouwvakkers aan het werk moeten
zien,
gaat er nu eindelijk iets gebeuren
of wordt het toch pas 2010 ?
Op 1-1-2009 waren er in Laarbeek,
flink minder inwoners als het jaar
daarvoor,
als er niet gebouwd wordt,
gaat die tendens nog wel even door !!!
RD
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openingstijden:
ma 13:00-17:00

di-wo-do 9.00-18.00
vrij 8.00-18.00
za 8.00-15.30

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

openingstijden:
ma 13.00-17.00

di-wo-do 9.00-18.00
vrij 8.00-19.00
za 8.00-15.30

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

www.kapsalonastrid.nl
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Carnavalsconcert

Op zaterdag 14 februari a.s. geeft harmo-
nie De Goede Hoop het aan Prins Ted
van Ganzegat aangeboden carnavals-
concert. Met hier en daar een serieus
tintje zal het harmonieorkest tijdens deze
avond muziek in carnavalssfeer spelen
met o.a. een spetterend stuk door onze
eigen trompettisten.
Er zal een speciaal optreden zijn door de
slagwerkgroep. Verder kunt u genieten
van de optredens van de Leather Girls
(dames Swinkels) en het duo Henk van
Beek en Celio van Gerwen. Hun bekende
en aansprekende liedjes zullen begeleid
worden door de harmonie.
Een belangrijk intermezzo op deze avond
zal zijn een “toespraak” door een beken-
de Laarbeekse prominent. Na afloop van
het concert wordt de avond verder
muzikaal verzorgd door DJ Jorg Krijnen.
Zoals u reeds kunt afleiden uit het
bovenstaande mag u deze avond niet
missen.
In tegenstelling tot eerdere berichten zal
het concert niet gegeven worden in De
Dreef, maar in de grote carnavalstent
achter de Lantaarn. Dit om meer bezoe-
kers deelgenoot te kunnen laten zijn van
dit fantastische carnavalsconcert. Echter,
aangezien hier ook een limiet geldt voor
het aantal bezoekers adviseren we u om
tijdig uw kaart(en) op een van onder-
staande adressen te kopen. Kaarten à 3
euro zijn verkrijgbaar, overdag bij de
Boerenbond Dorpsstraat 80, bij de
Ganzehut Kerkstraat 4 en ‘s avonds bij
Café de Lantaarn Dorpstraat 22.
Op 14 februari is zaal de Lantaarn open
om 20.00 uur, het concert begint om
20.30 uur.

Harmonie
De Goede Hoop

HARMONIE DE GOEDE HOOP

Wie in het verleden tijdens concerten en/
of serenades de indruk gekregen mocht
hebben dat de harmonie wel erg grijs tot
wit begon te kleuren (qua haardracht
welteverstaan….) zal in het vervolg
verrast zijn door de aanwezigheid van
jeugdige aanwas.
Sinds het nieuwjaarsconcert van 4
januari jl. heeft een negental muzikanten
de club versterkt: namelijk 3 jongedames
op dwarsfluit en 2 jonge heren resp. op
bariton en trombone, vervolgens 3 jonge
vrouwen die nog steeds de jeugd met
zich meedragen, maar al wel zeer jonge
mensenlevens het licht hebben laten zien
en tot slot een wat oudere heer die be-
slist de grijze tinten afzwakt naar donker-
blond.
Het gaat duidelijk de goede kant op met
de harmonie:
* uitstekende artistieke leiding door de
heer Gerrit de Weerd;
* promotie naar de 1e divisie, verdiend
op het concours te Zaandam op 8
november 2008;
* recentelijk in nieuwe kleren gestoken
wat een zeer positieve wending geeft aan
de vormgeving van het gezelschap;
* op korte termijn draagt de harmonie
het voorzitterschap van de sympathieke
Ted Hegeman over aan de even
sympathieke Nico van der Wielen;
· op 14 februari a.s. wordt een zeer
kleur- en klankrijk carnavalsconcert
gegeven in De Lantaarn met optredens
van diverse Aarlese artiesten; Dirk
Verhoeven heeft harmonie-arrangementen
geschreven voor liedjes van Boel Nölle die
gezongen worden door Henk van Beek en
Celio van Gerwen;
* een groot aantal commissarissen die
een enorme steun zijn voor de harmonie
en veel belangstelling tonen;
* een bestuur met een secretaris die
blijk geeft van grote kennis en vaardig-
heden m.b.t. organisatie;
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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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* een groep van 28 beginnende
muzikanten die weliswaar wat ouder zijn
maar onder de naam BLAZERSKLAS
spelen alsof ze al jaren oefenen;
* een indrukwekkend aantal leerlingen
dat zich onder professionele leiding
bekwaamt in het bespelen van een
bepaald muziekinstrument, het geheel
gestuurd en bewaakt door een ijverige en
enthousiaste opleidingscommissie;
* een prachtig vormgegeven en goed
verzorgd clubblad met een doortastende
redactie;
* een mooi florerende drumband o.l.v.
Jan-Willem van Dijk;
* tot buiten Laarbeek bekend: het OJO-
gezelschap (Oudere-Jongere-Orkest)
o.l.v. Louis van de Weijer.
De Ereblijk, onlangs uitgereikt door
burgemeester Hans Gilissen tijdens de
nieuwjaarsreceptie, is een bewijs van
grote erkenning door het gemeente-
bestuur. Met trots beseft het gezelschap
dat de neuzen in de goede richting staan.

Als u graag muziek wilt maken: meld u
aan als leerling; als u graag verfrissende
klanken wilt horen, kom dan naar het
carnavalsconcert op zaterdag 14 februari
a.s. in De Lantaarn.

Kabouterverzameling van Tinie Aben
in Aarle-Rixtel.
Beide vitrines in de Aarle-Rixtelse biblio-
theek zijn tot half februari gevuld met een
100-tal kabouters in diverse afmetingen,
kleuren en uitvoeringen. Tinie Aben uit
Aarle-Rixtel verzamelt al bijna 20 jaar
kabouters en het is volgens haar ‘een uit
de hand gelopen hobby’.
Te zien tot eind 15 februari tijdens
openingsuren van de bibliotheek

Nederlandse Kinderjury 2009
Welk boek wint in 2009? Jij beslist!
Welk boek krijgt de prijs van de Neder-
landse Kinderjury 2009? Dat bepalen
kinderen tussen 6 en 12 jaar!  Zij mogen
stemmen op hun favoriete boeken. Wil jij
ook meedoen? Ga dan naar de biblio-
theek en vraag een stemboekje. Lees dit
stemboekje goed door, hierin staat alles
wat je moet weten voor je begint. In dit
boekje staat ook allerlei tips.
De Senaat van de
Nederlandse Kinderjury.
De vijf boeken met de meeste stemmen
gaan door. Dan komt De Senaat in actie.
De Senaat bestaat uit twaalf kinderen die
het leuk vinden om te lezen. Wil jij lid
worden van De Senaat? Meld je voor 8
mei aan op www.kinderjury.nl. Als je
meedoet krijg je van de bibliotheek een
leuk kadootje! Wil je nog meer weten?
Alle informatie op :  www.kinderjury.nl 

MUZIKALE VIERT
EERSTE LUSTRUM

Op 21 april 2004 werd  Muziekvereniging
Muzikale officieel opgericht. Bestuur en
leden vinden dat we dit vijfjarig bestaan
niet geruisloos voorbij mogen laten gaan
en daarom is er besloten om dit eerste
lustrum te vieren op zondag middag 29
maart a.s. om 14.30 uur in zaal/café Het
Heuveltje in Aarle-Rixtel. En bij dit vieren
van dit feest willen wij zoveel mogelijk
inwoners van Aarle-Rixtel, Laarbeek en
verdere omgeving betrekken. Daarom zal
het programma op die middag niet alleen
bestaan uit een concert van Muzikale,
maar er zal ook een optreden zijn van de
in Aarle-Rixtel wonende conferencier/
cabaretier Bert Kuijpers.
De toegang is gratis en iedereen is van
harte welkom. Wij zullen binnenkort nog
met meer gegevens komen.
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Drukkerij Aarle-Rixtel
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Expositie Heemkamer/museum:
bijzondere vondsten Strijp.

Vanaf de eerste zondag van februari
wordt op de Heemkamer/museum een
nieuwe expositie gehouden. Dit keer
worden er allerlei bijzondere vondsten
getoond die op Strijp met de metaal-
detector boven aarde zijn gekomen
tijdens de zoektochten van Hans Peters
en Willem Offermans. Beiden zijn welis-
waar amateur maar hebben dankzij hun
jarenlange ervaring veel kennis opgedaan.
Alle vondsten zijn gefotografeerd,
geregistreerd en gemeld bij de provinciale
archeoloog. Op de expositie is een ruim
aanbod te zien van vondsten vanaf voor
onze jaartelling tot heden. Ze laten niet
alleen zien dat Strijp al lange tijd wordt
bewoond, maar ook dat er mensen van
allerlei pluimage hebben gewoond.
Naast de metalen vondsten zijn er ook de
keramische vondsten te zien die door
leden van de Aarlese heemkundekring in
samenwerking met archeoloog Jos van
der Weerden naar boven zijn gehaald. De
expositie  is voor de eerste te zien op
zondag 1 februari en verder elke eerste
zondag van de maand van 14.00 tot
17.00 uur en op dinsdagavonden vanaf
19.00 uur.

Lezing.
Op 9 februari wordt er weer een
heemlezing gehouden in zaal Van
Bracht. Dit keer is Gerard Rooijakkers te
gast. Gerard gaat het dan hebben over de
aloude Brabantse tradities en
volksgebruiken. Hij is een echte autoriteit
op dit gebied en is als wetenschapper
verbonden aan de universiteit van Tilburg.
Deze lezing begint om 20.00 uur

Nieuws van het
Kouwenbergs Kerkje
Na onze eerste publicatie heeft ons
bestuur van alle kanten veel positieve
reacties ontvangen. De mensen vinden
het allemaal bijzonder goed dat het
kerkje een nieuwe bestemming heeft
gekregen en een positieve bijdrage gaat
leveren aan de levendigheid van ons dorp.
De eerste boekingen voor gebruik zijn al
binnen. Om misverstanden te voorkomen:
het is niet de bedoeling dat het kerkje
gaat concurreren met ons kapelleke of
onze parochiekerk. Het kerkje is voor
allerlei uiteenlopende activiteiten beschik-
baar. Binnenkort komt onze website op
Internet en zullen we met nog meer
informatie naar buiten treden, ook via de
andere media en via flyers. Ondertussen
hebben al verschillende mensen aange-
geven dat ze het kerkje graag financieel
willen ondersteunen. Dat kan onder meer
door zich aan te melden als Vrienden van
het Kouwenbergs kerkje en wel voor
minimaal • 7,50 per kwartaal., het liefst
per machtiging. Ook hierover binnenkort
meer. Echter men kan ook op een
andere manier het kerkje financieel
steunen en wel via bankrekeningnummer
132341336. Natuurlijk kan men ook een
van de activiteiten gaan bezoeken die op
de planning staan. Ook  hierover binnen-
kort meer. Voor informatie: tel. 0492-
383379 of 0492-382943
Bestuur Stichting
Het Kouwenbergs Kerkje
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Voor uw schilderwerk, binnen en buiten

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

ADVISERING

S E R V I C E

ONDERHOUD

De kaaskoning
“kaas met een
vorstelijke smaak”

Iedere donderdag van
7:30 tot 13:00 uur

op het marktterrein.
www.dekaaskoning.nl

Laverdonk 4
Heeswijk-Dinther
tel. 0413-291850
fax 0413-293799

Niet de eerste.

Maar wel de beste !!
Voor de liefhebbers van echt.

Niet van namaak.
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De Meikever

Vertederend was de aanblik van een volle
Croyse gracht met schaatsende kinderen
en ouders, wat een ijspret, de mindere
kwaliteit van het ijs nam men voor lief.
Dat was weer even ouderwets en
onwillekeurig moest ik denken aan het
weemoedige lied van Hans van den
Heuvel  , met de botjes op de Croyse
gracht,  hij mocht het niet meer meema-
ken. Goed voor de sociale kontakten,
een middagje Croyse gracht,het moest
maar eens vaker winteren. Wij voeren de
vogeltjes wel. Volop mussen, koolmezen
, pimpelmezen en tot mijn verrassing een
volle vlucht staartmezen. Lang niet meer
gezien in mijn tuin, wel gezellig. Tot
schrik van alles wat veertjes had,  landde
s middags een sperwer op de tuin-
stoelen. Op zoek naar buit. De mussen
zaten al lang veilig in de bamboe en  de
rest in de klimop of ander struikgewas.
Hij was net zo snel weer weg als die
kwam,  zonder buit. Dat sommige dieren
toch van slag raken als de vorst uit de
grond is bleek wel uit de platte eekhoorn,
recht voor het medisch centrum. Te vroeg
uit de winterslaap opgestaan, wie weet
op bezoek willen gaan bij Ton Engels of
diens maatjes. Helaas, platter kon niet,
geen redden meer aan.  Het verkeer is
moorddadig voor overstekende beestjes,
het zijn de uitwassen van onze moderne
maatschappij. Sommige soorten kun je
redden met tunnels, viaducten en nog wat
voorzieningen maar de rest moet maar
zien dat ze de overkant halen. Johan had
het weer eens bij het rechte eind met de
winter, de pieren zaten diep was zijn
logische verklaring. Ik vraag me dan elke
keer af of hij in zijn tuin een gat in de
keiharde bevroren grond  staat te spaaien
om te kijken hoe diep ze wel niet zitten.
Toch eens vragen als ik hem weer zie.
Aan de Kouwenberg dreigen dingen te

gebeuren waar de gewone mens geen
zicht meer  op heeft. Ons protestants
kerkje verkocht aan een groep personen
die nog onduidelijke bedoelingen met het
gebouwtje heeft. Toch niet een of ander
geheim genootschap  bezig met het
stichten van een duistere sekte. En ze
vragen nog geld ook voor hun snode
plannen. Ik vind dat hier maar eens een
extern onderzoek ingesteld moet worden
naar de beweegredenen van  het geheime
genootschap. En weer ging het over de
brug, wel of niet open of dicht, het is
maar hoe je het bekijkt. Het zou goed
zijn  voor de middenstand in Helmond als
er wat meer bootjes in het centrum kon-
den aanleggen. Kijk daar zou ik sowieso
al een stokje voor steken. Eerst onze
eigen middenstand en daarna mogen ze
in Helmond gaan shoppen. Er is maar
een oplossing, de brug vastlassen  en
Wim van Dijk moet zelf als tegengewicht
aan de brug  gaan hangen dan krijgen ze
hem nooit van z’n levensdagen nog
omhoog. De komende weken ben ik
extra waakzaam als het gaat over het
omzagen van bomen. De gemeente wil er
een paar honderd plat gaan leggen. Oke,
de oude rotte exemplaren maar geen
mooie eiken of beuken. En terugplanten
die handel, als het kan nog een paar
honderd extra. Er moet wel weer
genesteld worden over een paar
maanden. Maar eerst nog even winter
want de oude sneeuw ligt er nog, al zijn
het maar kleine hoopjes. Het gezegde-
blijft, die wacht op nieuwe sneeuw. En
roept de uil in het ochtendlicht, dan is de
winter nog niet gezwicht. Blijft gij  de
vogels in de tuin nog even voeren, dan
zal de winter ook nog een tijdje doeren.
Ik krijg er niet genoeg van. Zit er ijs op de
waterput, dan is de winter nog lang niet
met de vut. Ik geloof dat ik een beetje
doordraai, ik ga maar weer eens  een
eindje om. Niks mooier dan een
winterwandeling op een luie zonnige
namiddag.                        De meikever.



We zijn al vroeg in het jaar op bezoek bij
onze jeugd in het jongerencentrum
Cendra. Ik maak er niet alleen kennis
met de leiding maar ook met de jongeren
zelf. En dat vond ik ook nog het fijnste
van allemaal. Van de leiding maak ik ken-
nis met: Ad de Hoon, Liesbeth van den
Heuvel en Piet Maas. Er zijn een elftal
vrijwilligers: Hanneke v. Rixtel, Hans v.d
Heuvel, Hans Verhoeven, Betsie Bordat,
 Piet v. Diepen, Hans Schepers, Jan v.
Geel, Cindy Maas en Marianne v.d.
Stappen.
Ik kon ook nog even de hand geven aan
Mark Min, de jongerenwerker van Laar-
beek. In het gesprek met de leiding komt
al snel naar voren dat men de jeugd al
gauw met bepaalde vooroordelen
behandelen. En heel vaak ten onrechte.
Ze hoeven bij wijze van spreken maar met
vier of vijf bij elkaar te staan of men
spreekt al snel van hangjongeren. Piet
Maas geeft te kennen dat wij in onze tijd,
nooit iets hebben gedaan. Ook wij haalde
kattenkwaad uit. Toen hadden we thuis
meer aanspraak. De meeste gezinnen
waren veel groter dan nu. De samenleving
was ook minder ingewikkeld dan nu. De
wereld van nu is hectisch, alles gaat veel
sneller, onze wereld is veel groter, maar
langs de andere zijde ook weer kleiner. In
een gezin ben je met drie of vier
personen. Maar ook veel één ouder

gezinnen. Dan is het fijn dat de jeugd
toch ergens terecht kan. Liesbeth voegt
hier nog aan toe. Want de jeugd is op
veel plaatsen niet welkom. Ze kunnen
hier in Cendra terecht. Ze mogen tegen
ons van alles vertellen, wij luisteren, wij
zijn een klankbord voor hen. Ze weten
trouwens ook dat wij naar hen luisteren,
maar niet uit de school klappen. Wij
vertellen dat niet aan anderen. En dat
vertrouwen hebben we en dat willen we
graag zo houden.
Reportad maakt de opmerking: ik maak-
te zo juist kennis met Mark Min, dat is
de Laarbeekse jongerenwerker, die is
hier ook aanwezig? Als een van de
jongeren ergens mee zit, dan maken we
toch een afspraak met Mark. Er is hier
gelegenheid om met elkaar te spreken.
Het is erg fijn dat zij met hun probleem
bij hem terecht kunnen. Wat er met
elkaar wordt afgesproken, bemiddeld
wordt, daar weten wij verder niets van.
Het is erg fijn dat we hier die mogelijk-
heid hebben. Ik vraag aan Piet: jij hebt al
heel je leven met de jeugd gewerkt. Ik
denk maar eens aan de judojeugd. Ja,
zegt Piet, ik heb het altijd leuk gevonden
om met de jeugd te werken. De jeugd is
niet slecht. Hier komen tientallen
jongeren, ze zijn met elkaar aan het
praten, ze draaien hier hun muziek, ze
kunnen darten, film kijken, voetbalspel
spelen of een ander spel. Je moet
dadelijk maar eens met hun praten, kun
je zelf je eigen ervaring op doen. Maar we
hebben ook onze huisregels, niet alleen
voor de jongeren, maar ook voor de
vrijwilligers. En ieder kent die en men
houdt zich daar goed aan. Dan is het ook
voor een ieder fijn werken. Er wordt
binnen niet gerookt, we schenken geen
alcohol, we zorgen voor een zuiver
lokaal. We zorgen ervoor dat er koffie en
thee is. Maar ook zorgen we ervoor dat
er een hapje, hamburger, frikadel is.
Frisdrank of snoep is tegen een kleine
prijs bij ons te koop. Ja, we zorgen dat er
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een huiselijke sfeer is. Hoe dikwijls zijn
jullie open voor de jeugd? Volgens de
jeugd zijn we veel te weinig open. Maar
met de vrijwilligers die we nu hebben zijn
we open op woensdagmiddag van 14.00
tot 16.30 uur voor de jeugd vanaf groep 6
van de basisschool. Voor de jeugd vanaf
13 jaar zijn we op woensdag en
vrijdagavond open van 19.30 tot 22.30
uur. Regelmatig komen hier ongeveer een
kleine vijftig jongeren over de vloer. Niet
dat ze allemaal tegelijk komen. Komen
ze allemaal uit Aarle-Rixtel? Nee, er
komen ook enkele jongeren uit Stiphout,
Mierlo-Hout, Brouwhuis, Beek en Donk,
Lieshout. Maar de meesten komen uit
Aarle-Rixtel. En ik heb er nog geen
slechteriken bij gehad. Het zijn goei jong.
Trouwens, we waren vroeger toch ook
allemaal geen heilige boontjes. De
mensen moeten eerst eens naar d’r
eigen kijken, voordat ze commentaar
leveren.
Reportad gaat met de jeugd even
afzonderlijk zitten in een kleinere ruimte
met een paar banken erin, waar je rustig
kunt praten met elkaar. Hij praat daar
met Ricardo, Ronny 1, Manuel, Thomas,
Maikel, Tom, Ronny 2. Ik wil graag weten
waarom zij hier zijn. Het is ons plekje
waar we met elkaar kunnen praten, de
gezelligheid, inloopplaats, je clubhuis, ik
kom al vanaf Teens hier (de eerste opzet
van Cendra), de huiselijke sfeer en we
worden regelmatig verwend met hapjes,
dat is gewoon tof. De vrijwilligers zijn
gouden mensen. En dat was niet de
mening van één persoon, dat onder-
schreven ze allen. We kunnen de
vrijwilligers alles vertellen, ze hebben
altijd een luisterend oor. En ze hebben
ons nog nooit teleurgesteld. Ze vertrou-
wen ons en geven ons hun vertrouwen.
We proberen ook geen overlast te geven.
De keer dat het is gebeurd, waren
jongeren die met hun auto kwamen en
die daar ook in bleven zitten. Dat werd
door de omgeving als bedreigend ervaren.
Gelukkig is dat door met elkaar te
communiceren opgelost en hoort dat tot

het verleden. Ja, de politie komt weleens
langs, maakt een praatje en gaan dan
weer. Dat vinden we zelfs leuk, zien ze
dat we ons hier op een leuke manier
vermaken. Wat we wel missen is een
overkapping aan de voorzijde met
zijschermen. We willen weleens roken en
droog staan. De kosten zijn dat niet. Nog
fijner zou het zijn dat Cendra meer open
zou zijn. Geef de jeugd toch een eigen
onderkomen dat dagelijks open is, zou ik
zeggen. Maar dan hebben we ook meer
vrijwilligers nodig. Maar dan heb je ook
minder hangjongeren, want door verveling
worden toch dingen gedaan waar
niemand blij mee is. Doen jullie ook
anderen activiteiten? Ik denk aan bowlen,
dropping, gezamenlijk ergens naar toe.
Als er meer leiding zou zijn, is dat te
realiseren. Dan kun je onder de leiding
bepaalde taken verdelen. Ik vraag aan
Iris, ben jij het enige meisje? Nee, dat
niet, maar we zijn wel in de minderheid.
Maar ze zijn van harte welkom. Maar, dat
is iedereen in Cendra.
Reportad kan maar een conclusie
trekken. Het zou voor de jeugd enorm fijn
zijn dat er een overkapping komt. Maar
wie wil vrijwilliger worden om de groep
vrijwilligers te versterken en te realiseren
dat Cendra meer avonden open kan zijn.
Ze maken altijd een planning van drie
maanden vooruit. Dus je kunt zelf je
voorkeuren ook aangeven. En wie de
jeugd heeft, heeft de toekomst. Ik dank
iedereen van de leiding, maar zeker ook
de jeugd met wie ik kon praten. Het gaat
jullie allemaal voor de wind. Jullie hebben
je hart op de juiste plaats zitten. Ook
ditmaal bedankt voor de lekkere koffie.
Reportad.
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KKKKKlokje

Te huur gevraagd:
Garagebox of schuurtje in het centrum
van Aarle-Rixtel voor stalling van 2 of 3
motoren. 06-53.27.47.46



www.twanvanhout.nl

www.autoschadeverbakel.nl
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Wat een Kou Zeg!

Midden in deze tijd van het jaar valt het
nog niet mee om jezelf warm te houden.
Misschien door een lekker warm bakkie
Nestlé chocomel van moeders, of door
eens de schaatsen onder te binden en
met wat vrienden baantjes te gaan trek-
ken bij kasteel Croy of bij de Aarlese
visvijver, zoals ook velen van OJA waar-
onder ook ik, dat de afgelopen weken
gedaan hebben.
Wat was het toch lekker koud  en wat
zag het er buiten toch prachtig uit. Een
waar winterwonderland. Ook zo toen ik
de volgende dag na die dikke pak
sneeuw naar OJA liep. Daar heb ik toch
nog eens even lekker staan te genieten
hoe ons ooh zo oude pand nog steeds
straalt in die mooie witte sneeuw met
ijspegels aan het asbest golfrandje van
wel 40cm. Een paar foto’s waren dan
ook zo gemaakt.
Binnen daarentegen zag alles er nog
hetzelfde uit, alleen de gevoelstempera-
tuur daalde weleens naar beneden nul.
Dit fenomeen werd voornamelijk
geconsta-teerd in de keuken waar geen
verwarming aanwezig  is en waar het dan
ook kouder bleek te zijn dan in onze
eigen grote koelcel. Daar waar we de
biertjes toch lekker constant op 7 graden
willen houden, viel dat nog niet altijd
mee.
Waar wél flink gestookt wordt, is in de
zaal zelf. Want na een aantal keren
ervaren te hebben dat je met z’n allen in
de bestuursvergadering zit met een dikke
jas  aan, muts op, handschoenen aan
en de condens uit je mond walmt, merk
je al gauw dat met die temperatuur de
concentratie al snel afd(w)aalt naar
onder nul. Er komt dan eerlijk waar geen
nuttig koud woord meer uit iemands
mond. Dit is dan ook de reden dat als je

nu zo eens langs OJA loopt er altijd een
vredige en tevens warme rookpluim uit de
pijp aan de voorkant komt.  Dus was je
nou eens van plan om een bezoekje te
gaan brengen aan dat prachtige
boerderijke aan de Schoolstraat.  Kijk
dan eerst even snel of er een rookpluim
aanwezig is met deze dagen, dan weet
je tenminste zeker dat er binnen geen
ijspegels hangen.
Even genoeg over de kou want dat zal
nog wel even duren. Er is ook genoeg
warms te vertellen over het OJA en dan
met name over de programmering. Want
op dat gebied zullen wij nooit stil staan
en hebben we dan ook weer een
BOMvolle show tot en met Hemelvaart.
Om er maar even wat uit te lichten doen
we dit jaar niet aan Carnaval maar aan
Anti-Carnaval met o.a. op Zaterdag
Technaval   met de Dj’s   Tim-B, L-Roy &
FillingK en Zondag is het weer  Hakkûh
geblazen met DJ’s Paul Snelstak, Boike
Raiser & Terreurtje en  Maandag &
Dinsdag: OJA Dj’s van het huis
waaronder ik zelf. Sorry Ganzegat, gele
kielen,de raad van 11 en alle anderen
die dit feest aan het hart gaan!! Maar
wellicht komen jullie de OJA gangers wel
tegen in de andere kroegen waar wel
volop getoeterd en geblazen wordt.
Verder staat er nog iets fantastisch te
gebeuren, en dan wel op Zaterdag 28
Februari, waar wellicht de meesten nog
aan het afkicken zijn van carnaval, blazen
wij gewoon door, alleen dan anders!!
Namelijk met  de oude OJA-huisband
“THE COVENANT”.
Ook hebben we dit jaar iets nieuws en
dat is de ‘Magic Night’. Laat je verbluffen
door vingervlugheid en tal van kaarttrucs
die de revu passeren waar je met je neus
bovenop zit.  Verder is het gehele pro-
gramma ook bijgevoegd in deze editie en
uiteraard op onze website. ( www.oja-
aarle.nl). Dan kunt u het eens op uw
gemak doorlezen en beslissen welke dag
 u naar OJA komt.
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I.V.N.Laarbeek:

Het ivn. heeft op haar maandelijkse
contactavond weer een mooie filmpresen-
tatie: Deze keer hebben wij Dhr. Cor
Speek voor U; Cor heeft diverse natuur-
films gemaakt over zeer uiteenlopende
onderwerpen. Wij hebben hieruit gekozen
voor het leven van de heidekikker, de
roerdomp, de fuut en de specht. Na de
pauze heeft Cor nog een film waarin hij
de seizoenen weergeeft op de Strabrecht-
se heide. De avond begint om 20.00 uur
en duurt tot ong. 22.00 uur. Het is gratis
ook voor nietleden
Heeft U interesse? Kom dan op donder-
dag 19 febr. naar  “De Bimd”. Het
clubgebouw van I.V.N. Laarbeek. U vindt
ons aan de Beekseweg in Aarle Rixtel.

KKKKKlokje

Dovens Meubelen Milheeze:
Alles op het gebied van meubelen voor uw
huiskamer, keuken en slaapkamer voor
jong en oud. Veel keuze voor senioren.
Tevens gordijnen, vitrage, binnen zonwe-
ring, vloerbedekking, novilon en laminaat
vloeren. Klokken, staande en hang
schilderijen. Matrassen 2x80- 90x200
met 2 elektrische bodems, 2 motoren van
• 1716,00. Nu als aanbetaling • 1287,00.
Zeer goed merk. Uit onze eigen
meubelmakerij betaalbare meubelen. Op
maat en model naar uw keuze in 1e keu-
ze houtsoorten, lakken en kleuren. Bij
aankoop nieuwe meubelen kunt u uw
oude meubelen inruilen. Kerkeind 38,
Milheeze. 0492-341553. www.dovens.nl
Meten en bezorgen zijn bij ons gratis.

Nog een warm verhaal is
het feit dat wij als OJA
tegenwoordig geholpen
worden met de program-
mering door het onlangs
opgestarte Ale’s bedrijf
‘Wolpack Productions’.
Wat zij allemaal doen op
het gebied van muziek
moet u echt even gaan
checken op de website
www.wolfpackpro.nl , maar
daarover volgende keer
meer. En als het allemaal
niet op kan met de warme
verhalen wilde ik u nog
even mededelen dat OJA
tot op deze dag 225 leden
telt in dit nieuwe jaar en
dat wij daar als bestuur
zeer trots op zijn en hopen
dat er nog velen zich bij
ons aan willen sluiten.
Dus, TOT OJA!!
Met vriendelijke groet,
Leroy Keunen OJA bestuur
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De Zorgboog... zorg van jong tot oudDe 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.

De Klussenier Arie Verbakel  

WINTERKORTING!!!
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IVN Laarbeek
organiseert
planteninventarisatie-
cursus
in 2009

Het IVN Laarbeek heeft voor het jaar
2009 een nieuwe cursus in petto. Bij
voldoende belangstelling wil het IVN een
planteninventarisatiecursus organiseren.
De cursus zal worden gehouden in de
periode maart tot en met juni 2009.
Het IVN Laarbeek heeft al verschillende
actieve werkgroepen, zoals een vogel-
werkgroep en een waterwerkgroep. Ook
zijn er leden die individueel vlinders
inventariseren, en enkelen werken ook
aan bomeninventarisatie.
Inventarisatie van planten vindt nog niet
gestructureerd plaats. Hier is dringend
behoefte aan, omdat steeds meer instan-
ties een beroep doen op vrijwilligers om
planten in bepaalde gebieden te inven-
tariseren. Dit is mede belangrijk om tot
een goed ruimtelijk beleid te komen. Het
gaat hierbij alleen om hogere planten,
dus niet om mossen e.d.
Het is een unieke gelegenheid om meer
aan de weet te komen over de natuur in
de eigen omgeving. In Laarbeek en
naaste omgeving liggen verschillende
natuurgebieden met een grote biodiversi-
teit. Ieder gebied heeft weer haar eigen
kwaliteiten. Van deze afwisseling aan
natuur kan iedereen nu meer aan de
weet komen, daarbij bijgestaan door
deskundige docenten.
Bij deelname van minstens 12 personen
uit Laarbeek zal de cursus doorgaan.
Wel wordt er van de cursisten verwacht,
dat ze na afloop van de cursus op
Laarbeeks grondgebied inventarisaties
doen die ter beschikking worden gesteld
aan organisaties die deze gegevens gaan
gebruiken. Het inventariseren van ’n
bepaald gebied zal gemiddeld 1 à 1,5 uur

duren en moet 8 à 10 keer per jaar om de
4 tot 6 weken gebeuren. Men bepaalt zelf
dag en tijd.
De theorielessen van de cursus zullen
worden gehouden van 20.00 uur tot 22.15
uur op maandag op de data: 2, 16, 30
maart, 6, 20 april, 4 mei, 18 mei, reserve-
dag 8 juni.
De praktijklessen met begeleiding zijn:
zo. 8 maart, zo. 19 april, zaterdag 9 mei,
zo 7 juni. Feestelijke afsluiting van de
cursus is op zo. 14 juni met oprichting
van de planteninventarisatiewerkgroep.
Het is een unieke gelegenheid om de
natuur, met name de plantenwereld, in de
eigen omgeving beter te leren kennen, en
om een bijdrage te leveren tot het
instandhouden van deze natuur, die
helaas op allerlei manieren bedreigd
wordt.
Opgeven voor de cursus kan bij dhr. Jo
Kicken, Kerkstraat 37, 5735 BW Aarle-
Rixtel, tel. Nr. 0492-381957, e-mail-adres:
j.kicken@chello.nl.
Het is de bedoeling de inschrijftermijn te
sluiten op 15 februari.

Zondag 15 februari – 10.00-12.00 uur –
Boerdonkse Kampen-De Hei.
Algemene winterwandeling: lekker uit-
waaien langs gevarieerde bomenlanen,
waterhuishouding, diersporen.
Vertrek vanaf einde Pater de Leeuwstraat,
langs het kanaal achteraan in Beek en
Donk, met:
Martien van Loon, Jan Bijnen, Cor Peters.

Inleveren kopij
Advertenties, dank-
betuigingen en klokjes
(duidelijk leesbaar) tot
uiterlijk dinsdagavond
voor het verschijnen van het
volgende nummer op adres:
Kerkstraat 39, Aarle-Rixtel.
gemeenschapsblad@hotmail.com



Openingstijden showroom
wo-do  :13.30-18.00 uur
Vrij    : 13.30-21.00 uur
za     :09.00-16.00 uur
Of volgens afspraak

Torenakkerweg 3a
5735 BG  Aarle-Rixtel
Tel 0492-381383
mobiel 06-51162419
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Bezoek onze showroom ook
voor uw sanitair.
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Steriele
handschoenen!

Wanneer er bij u medische ingrepen
plaatsvinden, vind u het waarschijnlijk fijn
wanneer er steriele handschoenen gedra-
gen worden wanneer dit noodzakelijk is.
Sterker nog, u gaat er waarschijnlijk
vanzelfsprekend vanuit dat dit gewoon
gebeurt. En in Nederland is dat waar-
schijnlijk ook zo. Wanneer u echter in
Ghana in het ziekenhuis ligt wordt is dit
niet altijd even vanzelfsprekend. Niet
omdat men het niet noodzakelijk vindt,
maar simpelweg omdat het geld er niet
altijd is. Het ziekenhuis St. John of God
Hospital in Duayaw Nkwanta wil graag
altijd steriele handschoenen gebruiken
wanneer dit noodzakelijk is. Om hun te
ondersteunen, houden we in het weekend
van 7 en 8 februari de Memisa collecte in
de kerk voor hun. Bent u niet in de
gelegenheid aan de collecte in de kerk
mee te doen, maar wilt u ons wel onder-
steunen, dan kunt u altijd een bijdrage
overmaken op rek nr. 101405200 t.n.v.
MOV Aarle-Rixtel onder vermelding van
memisa bijdrage “steriel handschoenen”.
Een vanzelfsprekendheid toch?!
MOV groep Aarle-Rixtel

Beste Zangliefhebbers,

De lichtflitsen en knallen van ‘oud en
nieuw’ zijn amper verklonken of Aarle-
Rixtel gonst alweer van de activiteiten
voor de viering van het jaar 2009. Elk jaar
verdient het immers om gevierd te
worden, zeker wanneer je vereniging het
22ste lustrum herdenkt.
110 jaar Gemengd Koor De Klokkengie-
ters Aarle-Rixtel - met 55 leden die ge-
middeld 22 jaar lid zijn - heeft alle reden
zich in 2009 te laten horen en zien, want
ook het oog moet wat hebben. De dames
van het koor zullen in het nieuw worden
gestoken, meer naar de huidige mode, en
de heren krijgen een bij het damestenue
passende stropdas.
Feest vier je op de manier die bij je past
en dat betekent voor Gemengd Koor De
Klokkengieters: veel zingen, veel repe-
teren en veel concerten verzorgen.
Tijdens de jaarvergadering op maandag
26 januari werd verslag gedaan van de
gebeurtenissen in 2008 en tevens werd
het feestprogramma voor 2009 bekend
gemaakt. Het is niet mis. Vóór het
zomerreces zal Gemengd Koor De Klok-
kengieters al vijf presentaties verzorgen
o.a. in de Pauluskerk te Helmond.
Dat vraagt veel voorbereiding en inzet van
alle leden. Het 110-jarig jubileum wordt
samen met de 135- jarige Harmonie De
Goede Hoop gevierd tijdens een groot
jubileumconcert op zondag 11 oktober
2009 in de parochiekerk van Aarle-Rixtel.
Hierna zal het koor nog drie keer voor het
voetlicht treden, o.a. in Oirschot.
Vanzelfsprekend vinden de leden van
Gemengd Koor De Klokkengieters uit
Aarle-Rixtel ook nog voldoende gelegen-
heid samen gezellig het jubeljaar vorm te
geven.
Het vieren van een jubileum betekent:

terugzien in dankbaarheid, maar ook
vooruit kijken naar de toekomst, een
toekomst waarin mensen samenwerken
om daarin voldoening te vinden en tevens
om een bijdrage te leveren aan het
behoud van culturele waarden.
Gemengd Koor De Klokkengieters Aarle-
Rixtel nodigt daarom iedereen uit die
daar zijn steentje aan wil bijdragen. Kom
eens luisteren op de repetitie, proef de
sfeer van werken, samen zingen en
gezelligheid en vier dit lustrum en alle
verdere lustra van Gemengd Koor De
Klokkengieters mee.
Welkom, u zult er geen spijt van krijgen!
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Knallende KBO carnavalsavond

Vrijdagavond 23 januari rond 19.00 uur
was het een drukte van jewelste in De
Dreef. Veel senioren, het leken wel een
stelletje jonge honden, stonden druk
pratend en quasi zenuwachtig te wachten
voor de gesloten deuren van de toneel-
zaal. Zij waren verwachtingsvol over wat
de carnavalsavond hen zou gaan bieden.
Na het openen van de deuren werd snel
een goed plaatsje gezocht en gevonden.
Wel een beetje krap, doch goed zicht op
het podium deed ons goed.
Op gepaste en voor eenieder duidelijk
hoorbare wijze opende Groot Vorst, Jorg
Krijnen, deze avond.
Een prachtig dansje, uitgevoerd door de
dansmariekes, deed menig ‘oud hartje’
sneller tikken. Zij brachten de stemming
erin, wat de 1e ‘jeugdige’ kletser Job van
Rooy op een volwaar-dige wijze aanvulde.
Als Toon Trek bracht hij ons over de ge-
hele aardbol. Toon bracht met schitteren-
de woord-speling de zaal regelmatig tot
lachen. Een warm applaus viel ToonTrek
ten deel. De Groot Vorst kondigde hierop
het optreden aan van DèVèltOp. Dat had
hij niet behoeve te doen.
DèVèlt Op nam op hun eigen wijze, snel,
pittig, voortvarend, krachtig en humoris-
tisch het heft in handen. De acrobatische
toeren van Pietje Driessen, de rustgeven-
de reactie van Theke van den Boogaard,
en serene zang van de dames; Rikie
Keunen, Thea Kuypers, Anja Leenders en

Gertie Verbakel, zorgde voor een echt
carnavaleske gebeuren.
Het aankondigen van de 2e kletser, Frans
van Zeeland, was geen probleem. Frans
een bekende uit de Laarbeekse politiek
zette een schitterende creatie neer van
een Turkse ‘mede’-Nederlander. Niets
van zijn klets was gestolen, maar gaf wel
de realiteit van het heden aan.  Wat een
politicus uit Mariahout, U kent hem nog
van G.S.G.R., die het ‘probleem’ op een
ludieke wijze weergaf.
Na de snelle en pittige showdans van de
dansmariekes, trad Marlon Kicken,
alias ‘Brother John’, op. Hij, toekomsti-ge
pastor van Aerle, bracht een mooie klets
ten gehore.
Het publiek genoot van zijn grappen en
grollen (dank u wel), betrekking hebbende
op zijn stage periode als pastor in huize
Padua. Vooral het overschakelen van ’t
Surinaams naar het Helmonds dialect
(dank u wel) viel bijzonder goed. Een
daverend applaus (dank u wel) viel
‘Brother John’  ten deel. Het publiek zag
het wel zitten met ‘Brother John’ als
pastor van Aerle (dank u wel).
Binnen rollende draden deden de aan-
wezigen opschrikken. Gans Anders nam
het over. Zij, Jacqueline Swinkels, Theo
van Gerwen, Hans van Asten, Pascal
Zwanen (gitaar) en Peter Stultiens
(piano), gaven aan dat het aanleggen van
de kabels van Ons Brabant Net leidde tot
ongelijke stoepen met alle gevolgen van
dien. Zij stelden ook aan de kaak de
functie van de voormalige aanleun-
woningen van De Witte Poort: ‘de tijde-
lijke huisvesting van ‘gescheiden
mensen’. Verder zetten zij grote vraag-
tekens bij de betutteling…. ‘Och, laat de
mensen toch gewoon roken’.
Onderwerpen die de Aarlese mens
zichtbaar aansprak.
Het had zo moeten zijn denk ik, als
laatste traden op Henk van Beek en
Celio en Gerie van Gerwen. Een stukje
nostalgie. Zij brachten oude toppers van
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Jeugduitslagen:
C-klasse:
Mixed 3 - Ganzeveer 1 7 - 1
Ganzeveer 1 - Brabantia 1 4 - 4
I-klasse:
Ganzeveer 4 - Con Brio 10 5 - 3
Ganzeveer 4 - Mixed 11 0 - 8
Senioren:
neverdown 2-ganzeveer 7 3-5
Woensdag 14 januari ging het team van
Ganzeveer 6 naar de City sporthal om
een wedstrijd te spelen tegen Dommelen
II. Anne van de Elsen en Maico Sanders
beten het spits af met de eerste mix-
partij. Deze wonnen zij zonder al te veel
moeite. Daarna was het de beurt aan
Coen Verbakel en Jody Schoenmakers
met de tweede mixpartij. Zij wonnen
deze in 3 sets. Thijs Derks en Coen
wisten een mooie herendubbel te spelen
en te winnen, evenals de dames Maike
Beks en Jody die hun dubbelspel in 3
sets wisten te winnen.
De enkelspelen verliepen ook al soepel.
Zowel Thijs als Maico en zowel Anne als
Maike wisten allemaal hun single te
winnen.
Tevreden ging team 6 weer naar huis met
een eindstand van 8-0 in het voordeel van
de Ganzeveer.
Op naar de volgende wedstrijd!

weleer, van het duo Boel en Nölle;
‘Brabantse Jonge’,‘Het Gemintehois’, ’Ut
skonste durrup van al’’ ‘’t Pumpke en de
Platvoet Indianen etc., ten gehore.
Geweldig, de hele zaal zong uit ‘volle
borst’ (en dat waren er velen) en met een
‘traantje’ enthousiast mee. Dank aan
organisatie CV Ganzegat, dansmariekes,
hofkapel, kletsers, amusementsgroepen
en KBO.  Fijn dat de prins en prinses het
geheel hebben opgeluisterd.      Nobis

Onze 3e cross, die werd gewonnen door
Leon Rooijakkers, voor Ruud Kooij-
mans,Henk Mertens, Jan Willem van
Bokhoven en Jean Pierre Vreugde, werd
verreden in een prachtig winters decor.
Theo Sterken was de beste 50+er. Op
zondag 8 januari prijkt de finalecross op
ons programma, de start is om 10.30 uur
nabij d’n Duvelsberg in de Lieshoutse
bossen en de prijsuitreiking rond 12.00
uur in de Lantaarn.
Als de weergoden ons een beetje
gunstig gezind zijn, worden op 14-2 om
13.00 uur en op 15-2 om 10.00 uur de
eerste trainingsritten op de weg gereden.
Bij slechtere omstandigheden gaan we
zelf veldtoeren of meedoen met tochten
in de regio. Op de ADW-site:
www.aandewielen.nl is altijd actuele
informatie te halen.
De 4e kaartavond van dit seizoen werd bij
de jokeraars gewonnen door Betty
Swinkels en bij de rikkers door Toon
Vogels.
Op vrijdag 13 februari is om 20.30 uur
onze jaarvergadering in de Lantaarn. Na
de huldiging van 5 zilveren jubilarissen,
gaan we na afloop van de vergadering
terug in de tijd met een ADW-film die
door Peter Sterken 35 jaar geleden
gemaakt is.
afd. publ

www.gemeenschapsblad.nl
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Voorzitterswisseling  bij ATTC77
Op 10 maart 2009 wordt de jaarverga-
dering gehouden van de Aarle Rixtelse
Tafeltennisclub ATTC77.  Een van de
agendapunten is de (her)verkiezing van
de bestuursleden van de club. De club
die nu al zo’n 32 jaar bestaat heeft al
geruime tijd, zo’n 24 jaar, Karel van der
Putten als voorzitter. Karel heeft aan-
gegeven de komende verkiezing niet
meer beschikbaar te zijn als voorzitter
voor een nieuwe driejaarlijkse periode,
wel is hij nog beschikbaar om  als
“gewoon” bestuurslid te worden herver-
kozen.
De club verkeert op dit moment in goeden
doen, heeft veel leden en een goeie
aanwas van jeugdleden. Kortom een
tijdvak waarin rustig achterover zou
kunnen worden geleund. Karel geeft
echter aan dat het nu juist de tijd is om
te kiezen voor een nieuwe voorzitter.
Iemand met nieuw elan die de club een
warm hart toedraagt en bereid is volledig
voor het voorzitterschap te gaan. Als
Karel bestuurslid mag blijven van de
ledenvergadering dan kan hij de nieuwe
voorzitter daarbij van de zijlijn op zijn
nieuwe functie “inwerken”.
Het huidige bestuur van ATTC77 wil de
naam van de mogelijke opvolg(st)er van
Karel nog niet prijsgeven, het is immers
aan de ledenvergadering om te beslissen

Het Slakkenpad
Wuivend langs het prachtige
Slakkenpad
Hebben wij onze langste tijd blijkbaar
gehad.
Mooi en statig staan wij hier al bijna 50
jaren
Nu gaan ze ons binnenkort als kaphout
vergaren.
“Kaprijp” zo worden wij afgedaan
Maar alle stormen hebben wij al die tijd
doorstaan.
Jaren kijkend over dit prachtige land
Zullen er op onze plaats knotwilgjes
worden gepland.
Geen Meikever, Grote Klok of Henk van
Beek berichten
Over dit dramatische besluit
En dus “waaien” wij binnenkort onze
laatste adem uit.
Vele liefhebbers zal het wandelen dan
slecht vergaan,
Zeker na wat ze met het 1e deel van ons
pad hebben gedaan!
De kranen en tractoren staan al klaar,
Dus liefhebbers van het Slakkenpad,
maak nu een gebaar.
Laat via de media eenieder weten,
Dat wij dit prachtige pad nooit mogen
vergeten.
Misschien kunnen wij dit statige pad
met zijn mooie bomen
Nog behouden voor het nageslacht,
Of heeft daar nog niemand aan gedacht?
Meikever, Grote Klok en Henk van Beek
kunnen jullie
Als “beroemdheden” niet wat
ondernemen,
Want Croy zonder statige Slakkenpad
mag zich toch geen
Croy meer claimen!!!
De Croywandelaar.
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wie de nieuwe voorzit(s)ter zal worden!
Ze is uitermate dankbaar voor alle jaren
die Karel zich al op uitmuntende wijze en
vol verve heeft ingezet voor de club.
ATTC77
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Inmiddels is de maand januari al weer
achter ons, althans dat is zo als bij u dit
blad op de deurmat valt. Ik moet zeggen
dat deze maand voor wat het weer betreft
wel heel apart was. Eerder deze maand
hadden we een lekker stukje winter. Het
vroor dat het kraakte en veel mensen
wachtten in spanning of er een elfsteden-
tocht kon komen. Jammer dat ging niet
door, waarna we in  een soort van herfst
terecht kwam.  Regen, wind, waterkou
kregen we veelvuldig, geen wonder dat de
griep alom om zich heen greep. De
afgelopen dagen leken al wel een beetje
in de richting van het voorjaar te nijgen.
Links en rechts waren al wat sneeuw-
klokjes en wat voorzichtige struiken met
wat bloesem te zien. Volgens mij gaan
we de goeie kant uit.  Tijdens de hierbo-
ven genoemde periode waren er nog wat
zaken waar de politie zich mee bezig
heeft gehouden. Hieronder volgt een
kleine bloemlezing van de gebeurte-
nissen van de afgelopen weken.
DRUGS;
Bij de controle van enkele jeugdigen,op
zondag 11 januari aan De Duivenakker,
werd een gebruikers hoeveelheid hennep
aangetroffen. De jeugdige eigenaresse
deed daarvan afstand, waarna het spul
werd ingenomen. Conform de regels werd
tegen haar geen proces-verbaal opge-
maakt.
AANRIJDINGEN;
Op zondag 11  januari vond in de vroege
nacht op de Peeldijk een ernstig een-
zijdig ongeval plaats. Een 28 jarige
inwoner van Bakel verloor de macht over
het stuur en reed frontaal op een boom.
Met vermoedelijk inwendig letsel werd de
man  overgebracht naar het Elkerliek-
ziekenhuis. Omdat het vermoeden be-
stond dat de man alcohol gedronken had
werd bloed afgenomen.

Op zaterdagavond 17 januari vond op de
Bakelseweg eveneens een ernstig ver-
keersongeval plaats. Een  47 jarige
inwoner van Milheeze verloor in een
flauwe bocht de macht over het stuur. Via
een slootje en  een stuk akkerland
belandde de man met zijn voertuig tegen
een boom die vlak bij een huis stond.
Bijzonderheid was er, omdat de auto op
een gastank tot stilstand kwam. Er
waren grote zorgen omtrent mogelijke
ontploffing van de gastank. Met de
grootste spoed werden de bewoners
geëvacueerd en met extreme voorzichtig-
heid werd  ook hulp aan het slachtoffer
verleend. Met ernstige verwonding werd
de man overgebracht naar het zieken-
huis. Vanwege verdenking van rijden
onder invloed werd in het ziekenhuis een
bloedproef afgenomen.
Op zondag 18 januari, juist na midder-
nacht  vond er op de kruising van de
Laarweg en de Lieshoutseweg een aan-
rijding plaats. Een 39 jarige man uit Aarle-
Rixtel, die vanaf de Lieshoutseweg de
Laarweg in draaide, reed daarbij frontaal
tegen de bestuurder van een andere auto
die hem tegemoet reed.  Gelukkig raakte
niemand gewond. De veroorzaker had
echter wel gedronken en had geen rijbe-
wijs. Hij werd aangehouden. Na verhoor
en voorzien van de nodige verbalen, een
rijverbod en inneming van het kenteken-
bewijs, kon hij weer naar huis.
AFVAL DUMPING;
Op verschillende plaatsen in Aarle-Rixtel
werden gedumpte zakken met huisvuil
aangetroffen. Dat was in de afgelopen
weken  het geval aan de Heindertweg, De
Havenweg en  de Beekseweg. In alle
gevallen kon de eigenaar worden opge-
spoord en die kunnen de bijbehorende
boete binnenkort op de deurmat
verwachten.
Voorts werd door de milieupolitie van de
gemeente op maandag 19 januari een
controle gehouden bij een pand aan de
Lieshoutseweg. Daar bleek een schuur-
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dak van ongeveer 90 vierkante meter met
asbesthoudende golfplaten te zijn afge-
broken. Dergelijke werkzaamheden
hadden echter door een gespecialiseerd
bedrijf moeten worden verricht. De
eigenaar van de schuur krijgt een proces-
verbaal en zal alsnog een asbest-
verwijderaar in de arm moeten nemen.
POGING TOT INBRAAK;
Op vrijdag 16 januari kregen we een
melding van poging tot inbraak binnen.
Bij een woning aan de Laarweg was in de
voorgaande nacht geprobeerd in te
breken. Aan een van de vensters was
braakschade, maar de inbrekers zijn niet
in de woning geweest. Het buurtonder-
zoek leverde geen verdere aanknopings-
punten.
VERNIELINGEN;

DèVèltOp

De doorgewinterde carnavalsvierder heeft
zeker weleens een optreden van
DeVeltOp meegemaakt.
U niet, nou dan heeft U heel wat gemist.
Al ruim 15 jaar treden zij, met veel
succes, rond het carnavalsgebeuren op
verschillende podia’s in Noord-Brabant,
Gelderland en Limburg.
Zo ook dit jaar op de senioren-carna-
valsavond- in de Dreef. Sprankelend en
op een komisch kolderieke wijze brach-

ten zij vier nieuwe liedjes ten gehore. Het
carnavaleske druipt af van de titels: An
m’n Hoelahoep, Unne Lamme’n tak, Klets
nie Zo en Wilde gai wa mi mai. Mee-
zingers, deiners dat waren het. Pietje liet
niet na het interactieve contact met het
publiek te stimuleren. Razendsnel en
nonstop zorgde DeVeltOp voor een
wervelende show. Ook de outfit was
nieuw, deze keer een Zuid Amerikaanse
uitstraling. Het geheel ook dit jaar weer
door de vaste naaister Gertie Verbakel
verzorgd. De teksten geschreven door
Theke van den Boogaard zijn in een
humoristisch jasje gestoken. We zou-
den hen tekort doen de oogverblindende
zangeressen, Gertie Verbakel, Thea
Kuypers, Anja Leenders en Rikie
Keunen, voor hun inbreng. Zij brengen
duidelijk evenwicht in het bruisend
geheel. Nobis

www.gemeenschapsblad.nl

Op maandag 26 januari werden in de
loop van de avond, een vijftal jongeren uit
Aarle-Rixtel aangehouden. Zij bevonden
zich op een bootje dat al langere tijd
(illegaal) in de passantenhaven lag.
Volgens een vriend van de  eigenaresse
zouden de jongens vernielingen aan de
boot hebben aangericht. Deze vriend van
de eigenaresse werd overigens ook
aangehouden, maar dat had meer te
maken met de manier waarop hij met de
jongens was omgegaan toen ze daar
door hem betrapt werden. Deze man
werd in verzekering gesteld. De
recherche heeft de zaak in onderzoek.
Dat was het weer voor deze keer,
vriendelijke groet, John Geerts,
uw buurtbrigadier.
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Sint Tunnis.

Zaterdag 17 januari toog een delegatie
van Folkloregroep Dikkemik ( heem-
kundekring) naar  Salphen (gemeente
Malle)  in de Belgische Kempen. In dit
kleine boerengehucht wordt elk jaar op
traditionele wijze Sint Antoniusdag
gevierd. De beeltenis van Sint Antonius
van Egypte, of Sint Antonius Abt  zoals
hij ook wordt genoemd, kan men
herkennen aan  zijn kluizenaarskledij en
het varken dat onafscheidelijk aan zijn
voeten staat. Zijn bijnaam “Antonius met
het varken” ontstond in de Middeleeuwen.
De Antonieten, leden van de naar hem
vernoemde orde, mochten hun varkens
vrij laten rondlopen als vergoeding voor de
verpleging die zij aan pestlijders ver-
strekten. Op 17 januari werden deze
varkens geslacht en het vlees verdeeld
onder de armen. In Salphen viert men
jaarlijks op uitbundige wijze het “fist van
Sint Tunnis”. “Dikkemik” was 17 januari
aldaar present. “s Morgens om tien uur
begon er een H.Mis in het Antonius-
kapelleke. Voorganger was de pastoor
van Malle,. Na een warm welkomswoord
ging de pastoor nader in op de vrome en
goede daden van Sint Tunnis en legde
daarbij een directe link naar de heden-
daagse tijd waarin de deugden van
solidariteit en hulpvaardigheidsteeds
meer op de achtergrond verdwijnen. Ook

legde hij een link naar de kredietcrisis,
die vooral te wijten zou zijn aan heb-
zucht. Sint Tunnis zou ons tot voorbeeld
moeten dienen om het allemaal anders
te doen. En dat was, voor wat Dikkemik
betreft, niet voor dovemansoren bestemd.
De door de mensen aangedragen
varkenskoppen, de beuling, de jenever,
de kaas en “boerenjongens” werden na
afloop aan de voordeur van het kapelleke
geveild. Ria Nooijen had geluk.Haar bod
werd gehonoreerd met een lachende
varkenskop.Ondertussen was de jenever-
fles van hand tot hand gegaan.Want in
Den Bels weet men het vrome met het
aardse aangenaam te verenigen. Na de
veiling toog het volk naar een “dries”waar
het Sint Tunnisvuur werd ontstoken en
dat even later door de pastoor werd
gewijd. Hierna was het de beurt aan de
ruiters met hun paarden, boerenkarren en
sjezen die allen met de wijpalm werden
gewijd.De paarden werden getrakteerd op
gewijd wittebrood. Na dit ritueel trok het
in grote getale opgekomen publiek naar
een van de vier grote tenten , waar de
beuling, mosselen, varkenspootjes, pan-
haring, slagroomwafels en … de dubbele
Westmalle gretig aftrek vonden. Onder-
wijl werd er “gevolksdanst”op de muziek
van de trekzak en drums. De leden van
Dikkemik genoten met volle teugen van al
dit hemelse genot. Gelukkig beperkte
onze Bob zich tot panharing en plat
water,  zodat we veilig en met een warm
voldaan gevoel “onze kant” van Brabant
weer opzochten. Onze Belgische vrien-
den wisten inmiddels dat we geen
“Ollanders” waren. “Ahwel, dan zijde ullie
familie van ons” , zei een van de bakkers.
En daar we hebben we er nog eentje
extra op gevat.
Henk van Beek
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R.K. Middenstandsvereniging
Door het bestuur van de r.k. Midden-
standsvereniging is voor heden 6 januari
om vijf uur namiddag een ontspannings-
middag belegd voor schoolgaande
kinderen van de leden. Door welpen van
hier zullen enige voordrachtjes ten beste
worden gegeven en er zal film vertoond
worden. Deze ontspanningsmiddag zal
gehouden worden in het ontspannings-
gebouw.
Studieclub NCB en RKJB
Donderdag 9 januari a.s. om half acht
bijeenkomst van de studieclub van de
NCB en RKJB. Onderwerp: Kuikenfok-
en mestkuikenverpleging. Een en ander
zal met een instructiefilmpje worden
toegelicht. Het geheel zal behandeld en
toegelicht worden door de heer H. van
Stipdonk van de voorlichting der Coop.
Handels-Vereniging de (C.H.V.) Deze
bijeenkomst wordt gehouden in café van
Roy
Uitslag Rikconcours K.A.B.
1. A. v. Hout Beek en Donk 124 p.
2. Toon Sanders Mariastraat 114 p.
3. Gerard Wouters Kerkstraat 109 p.
4. Antonissen Eindhoven 102 p.
5. Mevr. v.d. Vorst Dorpsstraat 95  p.
6. Fr. Beekmans Opstal 94 p.
7. P.v.d. Broek Lieshout 93 p.
8. Fr. v.d. Kerkhof Beek en Donk 91 p.
9. Th. v.d. Boogaard Beekseweg 90 p.
10. Th. v.d. Els Dorpsstraat 85 p.
11. Tini v.d. Rijdt Opstal 84 p.
11. Fr. Swinkels Dorpsstraat 84 p.
12. H. v. Bekkum Lieshoutseweg 82 p.
13. Th. Jansen-Alben Alb. Pistoriusstr.
77 p. De troostprijs behaalde Martien v.d.
Groef met minus 40 p. en H. Smulders
behaalde de uitgeloofde prijs (binnen- en
buitenband) voor het flesraden.
In verband met de jaarvergadering van de
r.k. Metaalbewerkersbond “St. Eloy” op
zaterdagavond, wordt het volgende

rikconcours gehouden zondag a.s.
Feestvergadering Gilde
Het gilde “Onze Lieve Vrouw van Zeven
Weeën” hield zaterdagavond op feeste-
lijke wijze zijn jaarvergadering in café van
Oosterhout. Het was circa half zeven
toen de voorzitter, de heer M. Hurkmans,
de vergadering opende en in zijn
algemeen welkomstwoord bijzonder de
beschermheer Notaris van Alphen betrok.
Hij stelde met vreugde vast, dat het
afgelopen jaar geen enkel lid aan het
gilde was ontvallen. Uit de keurig
verzorgde verslagen van de secretaris-
penningmeester bleek dat men 1957 met
een batig saldo kon afsluiten, mede
dankzij de gulle gevers. de bestuurs-
leden: de heren Antoon Smits (Hersel) en
M. Hurkmans, die periodiek aftredend
waren, hadden hun bestuurstaak blijk-
baar zo goed vervuld dat zij onmiddellijk
bij acclamatie werden herkozen. Als
aanvullende bestuursleden werden de
heren Wouter Donkers en Martien v.d.
Eijnden gekozen. Van het varken dat voor
het Gilde werd geslacht, zal men, aldus
de voorzitter, eerst het beste opeten en
de rest vertoepen tijdens het concours op
heden (maandag)avond. Het was een
algemene wens dat de bestuursleden in
de toekomst in uniform naar buiten
zouden treden en wel in jaquet, zoals
door het Gilde St. Catrien uit Helmond
wordt gedragen, kreeg de voorkeur. Als
de kas het toelaat, wil men deze wens dit
jaar nog verwezenlijkt zien. Er is, aldus
de voorzitter, dit jaar gelegenheid met het
Gilde, door inschakeling van één begun-
stigerbusonderneming, voordelig naar de
wereldtentoonstelling in Brussel te gaan.
Dit voorstel viel in goede aarde bij de
leden, maar of de vrouwen ook mee
kunnen moet nog worden bekeken.
Hierna genoot men van een uitgebreid
feestdiner, dat door ijverige dienstertjes
keurig werd opgediend. het was tegen
het middernachtelijk uur, dat men
tevreden huiswaarts keerde.






