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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.
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 21 februari t/m vrijdag 27 februari
Zaterdag 21 februari
18.30 uur Kerk – Eucharistieviering - Dameskoor – Geen kindernevendienst
Jan Verhoeven
(buurt)
Overleden ouders Migchels – Nooijen
(verj./ j.get.)
Jan en Marc van Stiphout
Tot welzijn van de parochie
Zondag 22 februari–VASTENAKTIE
10.00 uur Kerk – Eucharistieviering Gelegenheidskoor – Carnaval
Jan van Dooren
(verj./O.L.Vrouwe Gilde)
Herman van Bekkum
(verj.)
Martina van Schaik – Bouw
(par.)
Miet van Boxmeer
(j. get.)
Overleden ouders van Rixtel, Bertus en Frits
(fund.)
Mia Arts – Sterken
(verj.)
Dinsdag 24 februari
10.15 uur Mariëngaarde – Eucharistieviering
Woensdag 25 februari - ASWOENSDAG: Dag van Vasten en onthouding
Eucharistieviering met as wijding en ’t geven van een askruisje
19.00 uur Kerk – Eucharistieviering - Dameskoor
10.15 uur Mariëngaarde – Eucharistieviering
Donderdag 26 februari is er géén viering in Mariëngaarde.

Week van zaterdag 28 februari t/m vrijdag 6 maart
Zaterdag 28 februari
18.30 uur Kerk – Eucharistieviering -Samenzang - kindernevendienst
Adriaan en Maria Donkers – Huibers
Harrie Verbakel
Gerda van Bokhoven
Jan Pennings en Tineke.
Tot welzijn van de parochie
Zondag 1 maart –1e Zondag van de Vasten
10.00 uur Kerk – Eucharistieviering - Herenkoor
Overleden begunstigers van het O. L. Vrouwe Gilde
Jo van Berne – Lennarts
(par.)
Sien Nooijen
(fund.)
Anneke Verbakel – van Dommelen
Overleden ouders van Dommelen – Nooijen
Familie v. d. Kerkhoff/ van Roij/ van Alphen
Overleden ouders Verbakel – van Lieshout
Miet van Mierlo – Adriaans
(par.)
Jo en Andries Smulders – Sengers
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Overleden ouders Jansen – Bens en dochter Antonette
Piet van der Velden
(verj.)
Leo van den Heuvel
(verj.)
Dinsdag 3 maart
10.15 uur Mariëngaarde – Eucharistieviering
Woensdag 4 maart
19.00 uur Kapel - Rozenkransgebed
Donderdag 5 maart
10.15 uur Mariëngaarde – Eucharistieviering

Week van zaterdag 7 maart t/m vrijdag 13 maart
Zaterdag 7 maart
18.30 uur Kerk – Eucharistieviering - Dameskoor - kindernevendienst
Toon de Kleyne
(j.get.)
Zondag 8 maart –2e Zondag van de Vasten
10.00 uur Kerk – Eucharistieviering - Herenkoor
Joseph van Ommeren
Frans Bekx
Johanna Bekx – Raaijmakers
Theodora van Roij – van Wetten
Josina Koonings – v. d. Boogaard
Christel van Ras
Piet van der Pas
Betsie Biemans – van der Heijden
Dilia Timmers – Bunthof
Overleden familie van Doren-v.d. Broek
Tot welzijn van de parochie
Dinsdag 10 maart
10.15 uur Mariëngaarde – Eucharistieviering
Woensdag 11 maart
19.00 uur Kapel - Rozenkransgebed
Donderdag 12 maart
10.15 uur Mariëngaarde – Eucharistieviering
GEDOOPT
Rens van Diepen
Lara Plettenberg.
Doutzen van Bree
Sam van Wel.
OVERLEDEN
Piet Burghouts, Kerkstraat 8, 82 jaar.
Jan van Dommelen, Lieshoutseweg 74, 71 jaar.
Christien van Dijk-Strik, Donkersstraat 3, 78 jaar.
Frans Maas, Nachtegaalstraat 42, 78 jaar.
Anneke van Doren – Schepers, Keyserinnedael, 84 jaar.
Zr. M. Lamberti, Missieklooster Heilig Bloed, 86 jaar.

(fund.)
(fund.)
(fund.)
(verj.)
(j. get.)
(verj.)
(vej.)

Bericht van:
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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
Week van zaterdag 21 februari t/m vrijdag 27 februari 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.

KERKBALANS 2009- DAAR GEEF JE VOOR !!
De actie KERKBALANS 2009 heeft als motto: Een kerk is van blijvende waarde.
We denken zeker dat dit voor Aarle-Rixtel van toepassing is, want in het centrum is
onze prachtige monumentale Waterschapskerk het middelpunt van ons dorp. Ze is
van onschatbare waarde en zal dat hopelijk blijven.
Ook het afgelopen jaar is het weer de ontmoetingsplek geweest bij rouw, trouw,
vieringen en diverse uitvoeringen. Daarbij konden wij rekenen op de steun van een
groot aantal vrijwilligers. Door die hulp werd het voor Pastor Deli gemakkelijker
gemaakt om onze parochie draaiende te houden.
Op financieel gebied speelden we, integenstelling tot de begroting, bijna quitte. Dat
kwam omdat de nieuwe verwarming in de kerk later opgeleverd werd als gedacht,
daardoor kwam slechts een gedeelte van die aanschafkosten ten laste van 2008.
Samen met de laatste termijn van het columbarium en het opknappen van het kerkhof
kwamen we voor onderhoud gebouwen en kerkhof toch nog op een kostenpost van
bijna • 40.000,00. Daar de uitbreiding van het columbarium nu helemaal klaar is,
staan daar dan weer extra inkomsten tegenover van grafrechten.
Ook een nagekomen subsidiebijdrage zorgde mede voor een bijna sluitende balans.
We zijn benieuwd of in 2009 de beloofde uitbreiding van ons kerkhof plaats kan vinden.
In onze begroting zijn wij daar nog niet van uitgegaan. We hopen echter toch dat het
gerealiseerd gaat worden, want we hebben die plaatsen binnenkort zeker nodig.
Op de begroting 2009 is het resterende bedrag voor de verwarming derhalve de
grootste kostenpost en wij hopen verder van grote calamiteiten gevrijwaard te blijven.
De balans 2008 en begroting 2009 ziet er in euro’s zo uit:

Bericht van:
BALANS 2008
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BEGROTING 2009

LASTEN 2008

BEGROTING 2009

Grafrechten
25.000
26.502
Huuropbrengst
1.000
1.090
Rente opbrengst
15.000
16.511
Gezinsbijdrage
60.000
59.983
Collectes
17.000
17.953
Offerkaarsen
2.500
2.628
Eucharistievieringen 8.575
8.500
Diverse baten
5.000
4.806
Subsidie
0
10.129
Tekort
35.500
1.474
======= =========
TOTAAL
169.500
149.643

Werkgroepen
4.000
3.550
Restauratie kerk/
onderhoud geb./
en kerkhof
55.000
39.977
Verzekering/
vaste kosten
6.000
5.648
Energiekosten
22.000
20.653
Salaris en sociale
lasten pastores
26.000
25.028
Zangkoren/kosterij 14.599
15.000
Kosten eredienst
14.000
13.709
Bijdrage bisdom
11.000
10.841
Repr.kst/overig
4.500
4.575
Huishouding/
pastorie
6.000
5.900
Bestuur/ adm kosten 4.157
4.000
Inv./computer/
abonnementen
2.000
1.006
======== =========
TOTAAL
169.500
149.643
In een van de vorige Gemeenschapsbladen hebt u kunnen lezen wat de minimale
kerkbijdrage in onze parochie is. Wij hanteren de laagste tarieven van de hele regio.
Onze vrijwilligers op de Pastorie willen u hier graag meer informatie over verstrekken.
Hoewel veel fiscale aftrekposten in 2009 versoberd en of afgeschaft zijn, komen
schenkingen aan onze Parochie boven een bepaalde limiet daarvoor nog wel in
aanmerking.
Onze dank gaat uit naar allen die onze parochie in 2008 gesteund hebben.
Het bestuur.

Verdieping Vasten 2009.
Beste vrienden,
De vastentijd nadert met rasse schreden. We nodigen u van harte uit om tijdens deze
voorbereidingstijd voor het hoogfeest van Pasen eenmaal per week bij elkaar te
komen.
Tijdens deze bijeenkomsten zullen wij de lezingen van de komende zondagen
bespreken en zo mee leven met het lijden van Christus en onszelf geestelijk verdiepen
in ons geloof.
Wij nodigen u van harte uit bij de Zusters Ursulinen, Dorpsstraat 7 te Aarle-Rixtel.
De bijeenkomsten zijn op woensdagmorgen van 9.30 tot 11.00 uur op 4-11-1825 maart en 1 april 2009.
U kunt zich aanmelden bij de werkgroep Geloofsverdieping:
Marijke Leenders, Haffmanstraat 11 Aarle-Rixtel tel.: 384513
Zr. Marij Verbeeck, Dorpsstraat 7 Aarle-Rixtel, tel.: 381706
Tosca Ruijters, Broekelingstraat 15, tel.: 382531
Vriendelijke groeten, Pastor Deli.
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Vanuit de Pastorie
Kort woordje van Pastor M. Deli
Door mislukte vliegpoging tijdelijk niet op
volle toeren! Bij het opruimen van m’n
werkkamer in de pastorie ben ik, met een
doos in de handen, over de mat gestruikeld en op de salontafel terechtgekomen.
En dat gaf, eerlijk gezegd, géén ontspannen vakantiegevoel (vooral de
volgende dag niet). Langst de linkerkant
mijn ribben gekneusd. En de dokter
schreef me een soort borst-korset voor
en ook sterke pillekes tegen de pijn.
Enfin, het schijnt dat zoiets 7 tot 8
weken kan duren voor die pijn verdwijnt.
Zélfs liggen, maar ook het lachen doet
zeer. Toch vind ik het positief dat ik dit
ongemak mag ervaren. Nu weet ik
tenminste wat mensen voelen die pijn
moeten doorstaan. Er bestaan immers
ergere dingen dan pijn aan de ribben!
Door dit voorvalleke, kon ik helaas niet
aanwezig zijn in “De Dreef” voor de
‘Metalica’-avond (organisatie van O.J.A.)
en ook niet op de tweede ‘Ganzekwekavond’ en andere gelegenheden. Toch
was ik heel blij te vernemen dat Dhr. Cor
Verschuuren tot ‘Opperganzetrekker’
werd gehuldigd. Dhr. Verschuuren doet
ontzettend veel voor mensen van AarleRixtel én in het bijzonder voor de oudere,
zieke- en eenzame mensen van onze
dorpsgemeenschap en is niet weg te
denken uit onze dorpsgemeenschap.
Van harte proficiat Cor. Want ge hebt het
verdiend!
Klokken van Aarle te veel in mineur
De voorbije weken hebben we afscheid
moeten nemen van zovele lieve mensen.
Van Jan van Dommelen, onze trouwe
collectant. Van Piet Burghouts, van
Frans Maas, van Christien van Dijk-Strik,
van Anneke van Doren-Schepers. En in
het Missieklooster is ook onze lieve
Zuster M. Lamberti overleden. Zuster
Lamberti was steeds present in AarleRixtel om zieke en bejaarde mensen te
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bezoeken. Zij heeft veel van Jezus’ liefde
voor de mensen in onze gemeenschap
zichtbaar gemaakt. We zijn God heel
dankbaar dat we zovele goede zusters in
onze parochie hebben.
We bidden ook voor de andere mensen,
uit ons dorp, die inmiddels zijn overleden.
Hiervan heeft het parochiesecretariaat
geen bericht ontvangen. Toch blijven we
hen dragen in ons gebed. En hopen we
hen eenmaal weer te zien in de hemelse
vreugde. In het huis van de Vader, waar
plaats is voor velen.
Grote speurtocht door de kerk
Zoals ieder jaar hebben de dames van de
Eerste Communie werkgroep weer hun
best beentje ingezet. Met medewerking
van Dhr. Henk Claassen. Het begon al in
de ochtend, om 08.45 u. in de kerk. De
kinderen van onze drie scholen werden
door de Communiewerkgroep, samen met
hun leerkrachten, verwelkomd in de
parochiekerk. De rondleiding begon via
de geheime gang, achter het parochiezaaltje, zo werden de kinderen s’ morgens binnengeloodst in de eigenlijke
sacristie. De plaats waar de Pastor en
misdienaars, weliswaar met de onmisbare behulp van de koster, zich voorbereiden op de Heilige Mis. In de avond
werden de ouders rondgeleid door Dhr.
Louis Barten en ze kregen dezelfde
rondleiding als de kinderen, in Sacristie
en kerk.
Na afloop van de avond ben ik, met
enkele dames van onze Communiewerkgroep, nog eventjes in de zaal
tegenover de kerk, gaan ‘na’-praten, over
de afgelopen dag. Het was een gezellige
afsluiting van een drukke, maar vruchtbare dag. Bedankt lieve dames van de
werkgroep! Bedankt ouders! Bedankt
kinderen voor de mooie, maar vooral voor
de belangrijke en soms moeilijke vragen!
Sam, gij die vorige zondag 8 februari
gedoopt zijt. Hewel, gij hebt het zeker
begrepen en hebt spijkers op koppen
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Bericht van:
geslagen, door te zeggen: “Het is God,
Jezus zélf, die op de pateen en op de
hostieschaal aanwezig komt in de
Eucharistieviering. Vertel dat maar door
aan je klasgenootjes en aan iedereen die
het horen wil. Wij zijn allemaal heel trots
op jou Sam!
M.O.V.
Lieve Zuster Vera, heel dankbaar ben ik u
voor de informatie over de verschrikkelijke
toestand in Ghana. Dankzij uw toelichting, in de kerk van Aarle-Rixtel, hebben
de mensen maar liefst, bijna 400 Euro
gegeven, voor de steriele handschoenen
ten bate van het hospitaal in Ghana.
In ons ‘Aarle-Rixtel’ is er nog veel liefde
voor elkaar, en voor onze medemensen te
vinden. En blijven mensen nog steeds
bereid om elkaar te helpen. Ver weg, of
dichtbij! Bedankt Aarle !
Tot binnenkort,
Pastor Michaël Deli

Aan de parochianen,
Zoals u mogelijk weet, zijn er in onze
parochie diverse mensen en werkgroepen
actief, om daar, waar ondersteuning of
een luisterend oor noodzakelijk is,
behulpzaam te zijn. Dat deze mensen
zeer zinvol vrijwilligerswerk doen en
daardoor zeer gewaardeerd worden, mag
duidelijk zijn. Ook zijn deze mensen niet
meer weg te denken in een samenleving,
waarin zoveel vraag naar hulp en begrip
is, wat soms maar moeizaam gegeven
kan worden.
Het parochiebestuur is dan ook dringend
op zoek naar mensen voor de werkgroepen Nabestaanden en Vormselvoorbereiding. Denkt u dat deze vorm van
vrijwilligerswerk iets voor u is en hebt u
regelmatig enkele uren over, meldt u zich
dan aan bij de Pastorie tel 381215 of
informeer even bij zuster Vera Schoenmakers Dorpsstraat 7 of Tosca
Ruijters,Broekelingstraat 17
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Ook het dames- en herenkoor van onze
parochie is op zoek naar versterking en
uitbreiding. Deze koren luisteren niet
alleen regelmatig de zondagsmis op,
maar ook worden zij gevraagd bij een
uitvaartdienst of huwelijksfeest.
Wilt ook graag een toontje meezingen en
ergens “bijhoren” meldt u zich dan aan
op de pastorie.
De pastor,het parochiebestuur en ook de
vrijwilligers van de werkgroepen zullen er
zeer blij mee zijn.
Namens het parochiebestuur,
Sissy van de Weijer- Vogels
Secretaris.

Wereldgebedsdag 2009
Geschiedenis:
In 1887 riepen Amerikaanse vrouwen op
tot een gebedsdag voor de zending
(missie) waar ter wereld ook. Weet u hoe
dat kwam? Er waren in Amerika vrouwen
die familieleden hadden, die uitgestuurd
waren naar een zendingsveld. Bijvoorbeeld naar Indonesië, Afrika, ZuidAmerika en China…. Familieleden van
verschillende
protestantse
kerken
spraken met elkaar over het wel en wee
van hun uitgezonden familieleden, en
wisselden het laatste nieuws uit.
Zo met elkaar in gesprek gekomen, hoorden ze ook dat ze ieder op eigen wijze
van tijd tot tijd voor hun familieleden
baden. Want de zorgen en noden waren
soms heel groot. En de berichtgeving van
en naar het zendingsveld duurde soms
maanden of een half jaar. Je was
afhankelijk van een boot die al of niet
aankwam. Het bleek dat het helemaal
niet meer zo belangrijk was tot welke
kerk je hoorde als je het over de zending
had. Men voelde zich vooral verbonden

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

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

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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Bericht van:
omdat voor allen de Blijde Boodschap én
de hulp aan de naaste belangrijk was.
Zo is het gekomen dat vrouwen, die
immers heel makkelijk kontakt leggen,
met elkaar afspraken op een bepaalde
tijd samen te bidden voor allen die op het
zendingsveld, of in missiegebieden werkten. Wat was het geweldig dat vrouwen
vanuit verschillende kerken,uit landen
waar de voertaal engels was, er zich bij
aansloten.
Weet u hoe het kwam dat ze in
Nederland mee zijn gaan doen?
Vlak na de eerste wereldoorlog kwam
een vrouw uit Nederland in Amerika, en
zij hoorde van dit gebeuren. Ze vond het
zó geweldig, was zo onder de indruk, dat
ze er in Nederland over vertelde. Want
vanuit Nederland waren immers ook
mensen uitgezonden naar de zendingsgebieden. Dus zo eerst in kleine kring,
maar later vanuit heel veel plaatsen werd
door vrouwen gebeden voor de zendelingen. In 1929 hebben Nederlandse
vrouwen zich officiëel bij de Wereldgebedsdag aangesloten. Niet de leiding
van de verschillende kerken zagen de
noodzaak in, maar door de betrokkenheid
van vrouwen werd hier een Nederlands
Comité Wereldgebedsdag gesticht.
En zo is het gekomen dat nu 170 landen
zich inzetten voor deze dag van solidariteit, van vrouwen en voor vrouwen, over de
hele wereld. Je deelt elkaars zorgen en
luistert naar elkaars behoeften. Je voelt je
solidair met elkaar. Het christelijk geloof
krijgt een internationale, oecumenische
dimensie en expressie. Het is zelfs zo,
dat sedert de 70er jaren in Nederland ook
mannen zich welkom voelen en betrokken weten. In Nederland wordt de
Wereldgebedsdag wel op 700 plaatsen
gevierd.
Op 6 maart in de namiddag wordt dit in
Mariëngaarde gehouden om 15.00 ( drie
uur).
Er wordt een collecte gehouden voor
Papua New Guinea
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De liturgische viering van dit jaar is
samengesteld door de vrouwen van
Papua-Nieuw-Guinea. Weet u dat onze
zusters van “Het Kostbaar Bloed” daar nu
ook nog werken? En dat verschillende nu
van hun pensioen genieten in de
Kloosterdreef in Aarle-Rixtel!!!
Ieder jaar komt een ander land aan de
beurt, om te vertellen over de zorgelijke
levensomstandigheden en de geestelijke
nood. Er wordt niet alleen gebeden in de
viering maar na afloop is er ook een
collecte voor de noden van het land dat
de liturgie heeft samengesteld.
Zo is er dit jaar gekozen voor: een
ziekenhuis dat samen met Memisa
gebouwd zal worden.
Tevens voor het werk van het Leger des
Heils dat vrouwen op wil leiden in de
gezondheidszorg, om zo een goed kader
te kunnen formeren in hun respectievelijke dorpen. Ook wordt er ingezameld
voor het werk van Unicef om kinderen
inentingen te geven: medewerkers
worden getraind om de inentingen uit te
voeren en de zorg te coördineren.
Omdat een groot gedeelte van de
bevolking analfabeet is wordt er vooral
gewerkt met visuele middelen.
We rekenen er op dat velen tijd vrij zullen
maken om deel te nemen aan deze
viering en hun portemonnee niet thuis
laten liggen.
Reeds bij voorbaat dank en van harte
welkom!
Zr. Fidelis, Ursuline

Beste Dames
Dinsdag 3 maart
excursie EDAH museum
De kruideniersgeschiedenis door de jaren
heen is wat we zien in het EDAH
museum in Helmond.
Vertrek 13.45 vanaf ‘t Heuveltje
Het bestuur

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:
ZIEKENBEZOEK
Ganzegatters en Ganzegatterinnekes,
Traditioneel bezoekt de Prins en de Organisatie Carnaval Ganzegat de Aarlese
zieken in de zieken- en verpleeghuizen in
Bakel en Helmond. Ook dit jaar wil Zijne
Doorluchtige Hoogheid Prins Ted van
Ganzegat met een klein gevolg op
ziekenbezoek gaan. In verband met de
privacy mogen de verpleeghuizen geen
opgave meer doen van het aantal
patiënten. Hierdoor weten wij niet meer
welke Aarlese mensen in de tehuizen
zijn. Wij willen de familieleden van deze
patiënten vragen aan ons door te geven of
wij hen mogen bezoeken en in welk
tehuis zij zijn opgenomen.
Graag opgeven bij Riny van den Bogaard
(telefoonnr: 0492/383519 of via email:
m.bogaard13@chello.nl ) voor woensdag
18 februari aanstaande.
Wij zullen dan op gepaste wijze een
bezoek brengen aan deze Aarlese
mensen en hun een beetje deel laten
uitmaken van onze carnavalsvreugde.

Ganzegatse Optocht:
Jarenlang kenmerkt de Ganzegatse
optocht als één van de mooiste optochten
uit de omgeving. Dit hebben wij te
danken aan de vele deelnemers die elk
jaar weer de moeite nemen iets moois
neer te zetten. Ook komende carnaval
hopen wij dat velen, groot en klein, uit
hun bol gaan en als eenling, duo, groep of
wagen deel zullen nemen aan de
optocht. Inschrijfformulieren kun je van
onze website halen (www.ganzegat.nl)
of bij bakker Van Brug. De kinderen van
de basisschool krijgen deze formulieren
op school uitgereikt. Ook het publiek
speelt een belangrijke rol in de optocht,
want zonder publiek is het niet leuk deel
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te nemen aan de optocht. We hopen dan
ook dat u massaal komt kijken naar de
optocht en uw waardering kenbaar zult
maken aan de deelnemers. De optocht
zal op carnavalszondag 22 februari 2009
om 12.30 uur vertrekken vanaf de
Molenstraat. Voor vragen over de optocht
kun je terecht bij Jan-Willem van Dijk
(0492-382130) Ga dus uit je bol en doe
mee aan de Ganzegatse Optocht.
Route Optocht: Molenstraat - Heindertweg - Phaffstraat - WilhelminalaanDorpsstraat- Kouwenberg- Lieshoutseweg- Janssensstraat- BosschewegMariastraat- Dorpsstraat.
Einde op het Heuvelplein.
Namens de Organisatie Carnaval
Ganzegat: Riny van den Bogaard
secretaris

ASV’33 viert carnaval
Op Vrijdag 20 Februari wordt er in de
kantine op Sportpark De Hut van
voetbalvereniging ASV’33 de jaarlijkse
carnavalsavond gevierd. Er wordt flink
uitgepakt met twee kletsers en amusement uit eigen gelederen.
Ronnie Peskens uit Helmond, winnaar
van de Zilveren Narrenkap 2008, en Erik
Mulder uit Maarheeze, kletsdebutant
welke direct de finale van het Brabants
Kampioenschap behaalde, verzorgen
ieder een klets. Door Carnavalsvereniging
De Dörpels wordt de avond afgesloten.
Presentatie is in handen van Hans van
Asten en Pascal Zwanen, bekend van
amusementsgroep Gans Anders. De
avond vangt aan om 20.00 uur.

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.

Drukkerij Aarle-Rixtel
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Bedevaart naar Beauraing,
België van 25 tot en met 28 April
De Zorgboog voert verandering
keukenorganisatie door
De Zorgboog heeft een verandering
doorgevoerd in haar keukenorganisatie.
Met ingang van maandag 2 februari 2009
sluit de keuken bij Zorgboogcentrum
Ruijschenberg in Gemert. De maaltijden
die uit deze keuken werden geleverd,
worden nu ingekocht bij een externe
leverancier. Deze verandering maakt deel
uit van een ontwikkeltraject binnen het
Facilitair Bedrijf van De Zorgboog om te
komen tot een kwalitatief hoogwaardige
consumptieve dienstverlening. Een en
ander is vervroegd in gang gezet door het
wegvallen van de ongeveer 440 warme
maaltijden per dag voor welzijnsorganisaties in het najaar van 2008.
Deze verandering in de keukenorganisatie
heeft uiteraard gevolgen voor het aantal
arbeidsplaatsen. Door gebruik te maken
van natuurlijk verloop, het niet verlengen
van tijdelijke dienstverbanden en het
flexibel inzetten van de medewerkers
binnen de twee overige keukens van De
Zorgboog (Bakel en Deurne) leidt de
verandering echter niet tot gedwongen
ontslagen.
Inkopen maaltijden
De maaltijden die voorheen vanuit de
keuken in Gemert werden geleverd,
koopt De Zorgboog per 2 februari in bij
een externe leverancier. Het betreft zowel
de warme als de broodmaaltijden. Uit
onderzoek blijkt dat De Zorgboog hiermee
de kosten (van product, logistiek en beheersbaarheid) van de maaltijden positief
kan beïnvloeden. Ook voor de cliënten
heeft het inkopen van maaltijden overwegend positieve gevolgen: De Zorgboog
kan een kwalitatief goede maaltijd bieden,
de cliënt heeft keuze uit een groter
aanbod en de tijd tussen bestelling en
levering van de maaltijd wordt korter.

Het Nederlands Beauraing comité “ProMaria” afdeling bisdom Den-Bosch
organiseerd voor het distrikt Helmond en
Eindhoven een vierdaagse verzorgings
bedevaart van zaterdag 25 April tot en
met dinsdag 28 April 2009 naar
Beauraing in de Belgische Ardennen. Met
begeleiding van een priester en het
Nederlandse Rode-Kruis; afdeling
Helmond en Valkenswaard. Er is een
goede medische begeleiding aanwezig.
Aan deze bedevaart kunnen zieken, gehandicapten, ouderen zowel als jongeren
deelnemen. Het Accuel is voorzien van
kamers voor 1 of 2 personen. De reissom voor deze vier dagen is• 260.00
euro per persoon.
Voor de dagbedevaart op zondag 26 April
2009 is de reissom • 30.00 euro per
persoon.
Deze zondag is voor de vierdaagse het
hoogtepunt van de bedevaart samen met
de dagbedevaarders. Om 11.00 uur is de
eucharistie viering en de middagviering
met ziekenzegen vind om 14.30 uur
plaats. Deze vieringen worden dit jaar
mee verzorgt door het Sint Servatius
Gilde uit Lieshout. Na de middagviering
brengt het Gilde de vendelgroet aan O.L.
Vrouw van Beauraing, aan de
geestelijkheid aan de zieken en aan de
wereld.
Beauraing is rust vrede en zorg voor
elkaar. Voor inlichtingen en opgaven:
Mevr. S. v.Duynhoven Vechtstraat 15
5704 HT Helmond/Brouwhuis
Tel: 0492-511548
Dhr. F. Lenders Groenstraat 152
5704 MN Helmond Tel: 0492-534535
of 06-12467239
e-mail: franslenders@hetnet.nl
Mevr. A. Kusters Buys-Ballotstraat 5
5756 BH Vlierden Tel: 0493-312190
of 06-25382532
e-mail: kusters1@chello.nl

Bericht van:
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In tent naast Dorpshuis Lieshout
Sleuteloverdracht carnaval
Vanaf 1 maart speciaal meldpunt
Meldingen openbare ruimte
LAARBEEK – Ligt er een stoeptegel los,
is er een boom omgewaaid, of ligt er afval
op straat? Kortom, heeft u een melding
over de openbare ruimte? Dan kunt u
deze doorgeven aan de gemeente. Wij
willen namelijk samen met u zorgen voor
een leefbare omgeving.
Nieuw meldpunt
Vanaf 1 maart 2009 zal er een centraal
meldpunt komen voor alle meldingen. U
kunt uw melding doorgeven per e-mail,
per telefoon of via een speciaal formulier
op de website www.laarbeek.nl. Het emailadres en het telefoonnummer vindt u
binnenkort op deze gemeentepagina in
de Laarbeeker. Tot 1 maart 2009 kunt u
op de gebruikelijke wijze een melding
doen via mevrouw X. Sadijo, afdeling
Openbare Werken, telefoon 0492 469
809, of via e-mail gemeente@laarbeek.nl.
Als het mogelijk is, wordt uw melding
binnen vijf werkdagen afgehandeld. Als
dat niet mogelijk blijkt, dan nemen wij
contact met u op.
Een melding kan gaan over onderwerpen
als niet opgehaald huisvuil, overvolle
prullenbakken, losliggende straatstenen
en stoeptegels, laaghangende of gebroken takken, overstromingen van putten
en plasvorming, kapotte bankjes of
speeltoestellen of bijvoorbeeld zwerfvuil.
Bij openbare ruimte moet u denken aan
plekken die voor iedereen toegankelijk
zijn, zoals straten, parken, plantsoenen
en voet- en fietspaden.

www.gemeenschapsblad.nl

LAARBEEK – Op zaterdag 21 februari
worden de sleutels van Laarbeek weer
overgedragen tijdens de sleuteloverdracht
in Laarbeek. Burgemeester Gilissen geeft
ze voor vier dagen in bruikleen aan de
carnavalsprinsen van Ganzegat, Ganzendonck, Heidurp en Raopersgat.
Sinds vorig jaar kon het evenement om
veiligheidsredenen al niet meer georganiseerd worden in het gemeentehuis
Laarbeek. Daarom zal de gehele
ceremonie plaatsvinden in de tent die
tijdens de carnavalsdagen naast het
Dorpshuis aan de Grotenhof in Lieshout
is geplaatst.
Programma
Vanaf 14.00 uur is de zaal open en vanaf
half drie ’s middags gaat het programma
van start. Iedereen is hier van harte
welkom. Natuurlijk is de officiële sleutelceremonie een onderdeel van het
programma. Daarnaast zijn er ook diverse
optredens van blaaskapellen, dansmariekes en ander amusement. Als u ooit
eerder op de Laarbeekse sleuteloverdracht bent geweest dan weet u vast ook
dat de drank tot vorig jaar gratis werd
weggegeven. Vanaf vorig jaar moet u
echter uw eigen ‘traktement’ aanspreken.
Het programma duurt tot 16.15 uur.
Wij hopen u te zien op zaterdag 21
februari tijdens de sleuteloverdracht in de
tent naast het Dorpshuis aan de
Grotenhof 2 in Lieshout. Vanaf 14.00 en
tot 16.15 uur bent u daar van harte
welkom.

K lokje
Gezocht:
een pony om te verzorgen en te berijden
in Aarle-Rixtel door meisje, dat ervaring
heeft in het omgaan met pony’s.
Tel: 06-50.55.19.91.

Report Ad in gesprek met:

22 JAAR GELE KIELEN…22 JAAR
JEUGDCARNAVAL IN GANZEGAT
Tot hoe lang duurt het vanavond? Ga dat
maar efkes vragen aan die meneer in die
gele kiel daar…..
22 Jaar geleden ontstond tijdens de
carnavalsdagen van 1987 bij een groep
vrijwilligers het idee om een eigen groep
met een eigen jeugdprinsenpaar op te
richten. Ze konden ergens een aantal
gele kielen goedkoop tweedehands op de
kop tikken. Zo hoorde de groep bij elkaar
en was herkenbaar voor de Ganzegatse
jeugd. En zo ontstond, zonder het te
weten, de naam van de Organisatie
Jeugdcarnaval Aarle-Rixtel : De Gele
Kielen, een enthousiaste groep van een
20-tal vrijwilligers. Die werken zo in
diverse
commissies
in
nauwe
samenspraak met de Organisatie
Carnaval Ganzegat aan het Ganzegatse
Jeugdcarnaval.

Pagina 22

Na een aantal jaren in Gemeenschapshuis De Aar carnaval gevierd te hebben
werd dat gebouw gesloten en week men
uit naar de blokhut van de scouting: De
Ganzehut. Het jaar daarop is er voor het
eerst sprake van De Ganzezaal aan de
Jan van Rixtelstraat. Deze gymzaal is nu
nog steeds de Jeugdresidentie. Door de
bereidwilligheid van de gebruikers,
tafeltennisvereniging ATTC, basisschool
De Driehoek en basisschool Brukelum
kan al op dinsdagavond voorafgaand aan
carnaval begonnen worden met de
‘ombouw’ tot jeugdzaal. In een paar
avonden tijd wordt de gymzaal zo
getransformeerd tot een volwaardige
jeugddiscotheek. Licht en geluid worden
daarbij al jaren verzorgd door onze
hofdiscotheek Robin en Remco. Die
halen 4 avonden lang alles uit de kast om
de Ganzegatse jeugd op de vloer te
krijgen en te houden.
Onnodig om te zeggen dat de jeugd-
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residentie volledig voldoet aan alle
voorschriften op het gebied van brandveiligheid. De versiering enz. is daar in de
laatste jaren volledig aan aangepast tot
aan de gordijnen toe. Door de goede
samenwerking met ATTC en de gemeente Laarbeek is de hygiëne m.b.t. de bar,
toiletten enz. gewaarborgd.
Tijdens de jeugdcarnavalsactiviteiten kan
de jeugd in de zaal terecht voor allerlei
soorten frisdrank maar ook aan de
inwendige mens wordt gedacht. Snoep,
chips en ijs zijn tegen redelijke prijzen
volop verkrijgbaar in een aparte
‘snoephoek’ die dan ook altijd druk
bezocht wordt. Alcoholhoudende dranken
worden alleen verkocht op speciale
consumptiebonnen. Die worden onder
geen enkele voorwaarde verkocht aan
personen onder de 16 jaar waarbij
legitimatie verplicht is. Zo houden we het
ook gezellig voor iedereen.
Aan de deur wordt gecontroleerd door
enkele ‘Gele Kielen’. Zo voorkomen we
dat kleinere kinderen op eigen houtje de
zaal verlaten en in twijfelgevallen wordt
altijd contact opgenomen met een ouder.
Wel fijn als er dan een telefoonnummer
bekend is want anders wordt het een
heel gezoek.
De avonden zijn in principe bedoeld voor
de jeugd maar ouders en andere
belangstellenden mogen natuurlijk gerust
een kijkje komen nemen.
Naast 4 avonden jeugdcarnaval van 19.00
uur tot 22.30 uur voor de jeugd van 9 t/m
15 jaar vinden in de jeugdresidentie ook
sinds enkele jaren de kindermiddagen op
carnavalsmaandag- en dinsdag plaats.
Veel plezier voor iedereen: ook voor de
allerjongsten. Er wordt een speciaal programma aangeboden met professionele
artiesten. De groten kunnen daarbij aan
onze eigen bar maar ook in de kantine
van ATTC terecht voor een hapje en een
drankje.
Veel oud-jeugdprinsen en oud-prinsessen
hebben in de ‘grote’ carnavalsorganisatie
van Ganzegat hun carnavalscarrière

vervolgd als nar, dansmarieke, lid van de
hofkapel of zelfs als kletser.
Meer over alle activiteiten vóór en tijdens
de carnavalsdagen is te vinden in De
Ganzegatter en ‘t Ganzegatterke (met
daarin de geschiedenis van 22 jaar Gele
Kielen en heel veel foto’s ) en daarnaast
natuurlijk in het Gemeenschapsblad, De
Laarbeeker, op Radio Kontakt en via de
website www.ganzegat.nl . Zo houden we
Ganzegat op de hoogte vanaf het jeugdprinsenbal in november (waar het nieuwe
jeugdtrio bekend wordt gemaakt) tot aan
de sleuteloverdracht, van de optocht
(waar we met een eigen prinsenwagen
aan meedoen) tot aan alle andere
activiteiten.
Het 22-jarig jubileum wordt uitgebreid
gevierd en begint op 20 februari a.s. met
een receptie van 19.00 tot 20.15 uur in
Jeugdresidentie De Ganzezaal aan de
Jan van Rixtelstraat. Aansluitend is er
een reünie voor oud-jeugdprinsen en oudjeugdprinsessen en natuurlijk voor oudGele Kielen. Iedereen heeft daar al een
uitnodiging voor gehad maar mocht
iemand ergens per ongeluk vergeten zijn,
neem dan zo snel mogelijk even contact
op via e-mail gelekielen@ganzegat.nl
Zo hopen we samen de jeugd van
Ganzegat (en omstreken want ook uit de
omliggende plaatsen krijgen we
regelmatig bezoekers) een hele fijne,
spetterende, geweldige, gave carnaval te
bezorgen. Op naar de volgende 11 jaar!

www.autoschadeverbakel.nl

www.twanvanhout.nl
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Bericht van:
SENIORENVERENIGING/KBO
AARLE-RIXTEL
Voor Senioren.
Wat te doen na de optocht !!
Op zondagmiddag 22 februari 2009, na
de optocht, dat zal ongeveer om 13.30
uur zijn, bent u van harte welkom in de
“Couwenbergh”.
U was toch gewend om na de optocht
ergens een glaasje te gaan drinken!
Nu kan het weer!!
Om wat in de carnavalsstemming te
komen kunt u onder het genot van een
drankje lekker met iedereen buurten. De
drankjes zijn voor eigen rekening.
Met de carnavalsvereniging is afgesproken dat de prins en zijn gevolg ons zullen
bezoeken.

...zak eens lekker door…… zak eens
lekker door…… dat is toch zo fijn!
Tot ziens in de “Couwenbergh”.
Het bestuur.

Vakantiereis 2009
naar Noord-Holland.
Aangezien er maar 12 personen zijn
aangemeld voor deze vakantie moeten wij
helaas beslissen dat deze vakantiereis
niet kan doorgaan of ………. U moet zich
nu (wel zo vlug mogelijk) alsnog aanmelden.
Wij vragen hiermee dus aan onze KBOers zich alsnog op te geven voor de 7daagse vakantiereis naar Bovenkarspel
Noord-Holland een uitgebreide beschrijving staat in de Seniorenwijzer van
januari 2009. Vraag eens aan de leden
die al meer met ons op reis zijn geweest
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hoe hun ervaringen zijn, wellicht kunnen
zij jullie over de streep halen.
U kunt ook bellen naar Hetty Lemmens
tel. 381303 of Betsy Bakkers tel. 463576

Tweeling bij geboorte al winnaar!
Voor aanstaande ouders is het mogelijk
om bij Rabobank Peel Noord een Rabo
RegenboogRekening te winnen met
• 100,- als eerste storting. Alles wat ze
hiervoor hoeven te doen is het juist raden
van de geboortedatum. Yvonne en Giedo
van Stiphout zijn de eerste klanten van
Rabobank Peel Noord die hierin slaagden.
En wel meteen dubbel! Op 22 januari jl.
werden zij de trotse ouders van Carlijn en
Lars. Afgelopen week kregen de ouders
en de broertjes Tim en Niels de cheques
van • 100,- overhandigd door Henk van de
Moosdijk, Adviseur Cliënten Advies. In de
tuin voor hun huis prijkten ook al de
unieke geboorteborden van de RegenboogRups met de namen van Carlijn en
Lars. Rabobank Peel Noord feliciteert de
familie van Stiphout nogmaals met het
winnen van de prijs, maar vooral met de
geboorte van de tweeling!

K lokje
Gevraagd:
Poetshulp gevraagd.
Café-Zaal De Lantaarn. 0492-381283
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Bericht van:
Carnaval in het
centrum van ons dorp.
Zoals u wellicht weet staat er in de tuin
van de Lantaarn weer een prachtige tent.
Opnieuw heeft de Gemeente Laarbeek
hiervoor een vergunning verstrekt. Dat er
tijdens carnaval 2008 geen klachten van
de direct omwonenden zijn ontvangen
heeft hierbij zeker een rol gespeeld.
Zowel de Stichting Organisatie Carnaval
Ganzegat als Bart van den Reek, uitbater
van de Lantaarn, zijn hier trots op en
dankbaar voor. Gebleken is dat carnaval
vieren in het centrum is aangeslagen.
Veel carnaval vierende dorpsgenoten
konden vier dagen genieten van een
gezellige sfeer, goede muziek en leuk
amusement. Ook dit jaar doen wij gezamenlijk ons best om de gezelligheid van
vorig jaar minimaal te evenaren. Met een
schuin oog naar het programma kijkend
is de kans echter groot dat het nog beter
wordt. Vorig jaar hebben wij de direct
omwonenden door middel van een brief
begrip gevraagd voor mogelijke geluidsoverlast tijdens vier dagen carnaval.
Gebleken is echter dat muziek verder
doorklinkt dan gedacht. Daarom vragen
wij dit jaar uw begrip via dit artikel waarmee we heel Ganzegat bereiken. Wij,
Bart van den Reek en de Stichting
Organisatie Carnaval Ganzegat, zeggen
toe dat wij ons strikt aan de tijden zullen
houden zoals die in de vergunning staan
vermeld. Dat wil zeggen dat de muziek
op zaterdag, zondag maandag en dinsdag om 01.00 zal stoppen.
Alvast heel hartelijk dank voor uw begrip
en……..mocht u in de gelegenheid zijn,
dan bent u tijdens Carnaval van harte
welkom om in onze residentie eens een
kijkje te komen nemen bij één van de
vele activiteiten.
Ton Schepers
Bart van den Reek
Stichting Organisatie Residentie
Carnaval Ganzegat de Lantaarn
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SENIORENVERENIGING/KBO
AARLE-RIXTEL

“AAUWFIEPENBAL”
VAN DE SENIORENVERENIGING
Elke derde dinsdag in de maand organiseert de seniorenvereniging KBO - AarleRixtel in zaal “’t Heuveltje” een dansavond welke toegankelijk is voor alle
KBO-leden uit Laarbeek. Enkele dagen
vóór de carnavalsgekte in “Ganzegat”
losbarst, hebben wij onze volgende
dansavond, om precies te zijn op
dinsdagavond 17 februari a.s. Hier gaan
we natuurlijk iets bijzonders van maken
en wel onder de naam

“AAUWFIEPENBAL”
De tango, de foxtrot, de cumbias (jaja!),
de wals en de rock en roll komen die
avond echt nog wel aan bod. Maar wat
we die avond beslist niet zullen vergeten
is de polonaise. We gaan er voor zorgen
dat “die hendjes” veelvuldig de lucht
ingaan.
Uiteraard is het geen verplichting. Maar
het zou toch geweldig zijn als iedereen
een beetje carnavalesk gekleed zou zijn.
Een rare pet of een boerenkiel zorgt al
meteen voor die speciale, gezellige sfeer.
Maar méér mag natuurlijk ook. Voor de
leukst verklede deelneemster en deelnemer hebben we een bijzonder aardig,
toepasselijk prijsje.
Ongetwijfeld zijn er leden die niet zo
gecharmeerd zijn van al dat dansen,
maar wel van een avondje gezelligheid
houden. Wij nodigen hen van harte uit om
naar deze avond te komen.
Hebt u zin in een avondje dansen,
inclusief babbel en polonaise, kom dan
dinsdag 17 februari a.s. naar café-zaal “
’t Heuveltje”.
We beginnen om 20.00 uur.
U bent weer van harte welkom.

Werken in de zorg is leuk!

De Zorgboog groeit sterk in de regio Helmond.
Daarom zijn we voortdurend op zoek naar
nieuwe collega’s voor diverse functies,
zoals verzorgende en verpleegkundige.
Houd je van mensenwerk en wil je graag
een leuke en uitdagende baan in de zorg?
Aarzel niet! Kijk voor een actueel
vacatureoverzicht en meer informatie op
www.zorgboog.nl of bel: (0492) 348 404.
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4 DAGEN
JEUGDCARNAVAL IN GANZEGAT
Tijdens de carnavalsdagen kan de jeugd
van Aarle-Rixtel tussen de 9 en de 15
jaar weer 4 dagen terecht in hun eigen
onderkomen ‘De Ganzezaal’ aan de Jan
van Rixtelstraat. Ook dit jaar wordt de
gymzaal daar verbouwd tot een fantastische jeugdresidentie met een eigen
discotheek en een te gekke lichtinstallatie. Zaterdag, zondag, maandag en
dinsdag tussen 19.00 uur en 22.30 gaan
we er onder leiding van jeugdprins Thijs,
jeugdprinses Vivian en kleinvorst Lars
weer stevig tegenaan. Vanwege het 22jarig bestaan van de Gele Kielen
beginnen de activiteiten dit jaar al op
vrijdagavond met :
vrijdag 20 februari :
19.00 -20.15 uur jubileumreceptie 22 jaar
De Gele Kielen en vanaf 20.30 uur een
reünie voor oud jeugdprinsen/prinsessen
en oud-Gele Kielen.
Hieronder een greep uit het jeugdcarnavalsprogramma in de Ganzezaal:
zaterdag 21 februari :
Vanaf 19.00 uur is er een spetterend
openingsbal tot 22.30 uur.
zondag 22 februari :
19.00 uur Start van een grandioos
gekostumeerd bal met leuke prijzen voor
de mooist verklede kinderen.
Dit spektakel duurt tot 22.30 uur.
maandag 23 februari :Grote BlacklightSchmink-Disco van 19.00 tot 22.30 uur.
Wie wil kan gratis geschminkt worden
zodat je discokleuren nog mooier
uitkomen,
dinsdag 24 februari : Vanaf 19.00 uur
gaan we er voor de laatste avond nog
eens stevig tegenaan met een groots
slotcarnavalsbal waarna we weer
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afscheid nemen van Carnaval 2009.
Sluiting om 22.30 uur.
Consumptiepenningen voor kinderen
kosten tijdens de carnavalsavonden
• 0,60. Deze zijn alleen ‘s avonds
geldig. De toegang is natuurlijk gratis.
Op al deze avonden wordt de muziek
verzorgd door onze DJ’s Remco en
Robin, al meer dan 11 jaar lang!
De toegang is voor kinderen vanaf 9 jaar
(of groep 5).
Ook tijdens de carnavalsmiddagen is
er van alles in Ganzegat te doen voor de
jeugd, zeker ook voor de kleinere
kinderen onder de 9 jaar:
Maandag- en dinsdagmiddag zijn de
kindermiddagen in De Ganzezaal. Ook
aan de papa’s, mama’s, opa’s, oma’s
enz. is gedacht; die kunnen in de kantine
van ATTC of in de Ganzezaal terecht.
Tijdens de kindermiddagen kosten de
consumptiebonnen voor iedereen
• 1,50. Consumptiepenningen zijn dan
niet geldig.
Ook dan is de toegang gratis.
zondag 22 februari :
Grote Ganzegatse Carnavalsoptocht
vanaf 12.30 uur met om 16.30 uur
prijsuitreiking van de kinderoptocht in de
feesttent achter Café/Zaal De Lantaarn.
maandag 23 februari :
14.00 uur Kindermiddag m.m.v. Clown
Duf in de Ganzezaal aan de Jan van
Rixtelstraat.
dinsdag 24 februari :
14.00 uur Kindermiddag met Clown
Edwino in de Ganzezaal aan de Jan
van Rixtelstraat.
Alle activiteiten in De Ganzezaal worden
begeleid door De Gele Kielen, dus er is
altijd voldoende toezicht aanwezig.
Tot ziens in De Ganzezaal aan de Jan
van Rixtelstraat !
De Gele Kielen,
Organisatie Jeugdcarnaval Aarle-Rixtel

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

Bezoek onze showroom ook
voor uw sanitair.
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K lokje
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 zonwering, vloerbedekking, novilon en
laminaat vloeren. Klokken, staande en
hang schilderijen. Matrassen 2x8090x200 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 keuze 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. Carnaval zaterdag vanaf
13.00 uur tot woensdag zijn wij gesloten.
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De eerste van mijn klasgenoten,
van de vroegere St. Jozefschool,
zijn nu de 65 gepasseerd,
we gaan nu trekken van Drees,
is ons vroeger geleerd.
Hoe lang die pensioengrens nog duurt,
is vrij ongewis,
door economen wordt in de bollen
getuurd,
want het schijnt dat er niet genoeg geld
meer is.
De kranten staan bol dat het zo slecht
gaat,
op vele plaatsen is ons Bosje al in
moeten springen,
namens vadertje staat.
Wordt er nu minder gedronken met
Carnaval,
gaan er minder mensen op wintersport?
We zullen wel zien,
waar of wie er wordt gekort.
RD

-OLENSTRAAT 
 "* !ARLE 2IXTEL

WWWOVARONL
INFO OVARONL

administratie & advies

BELASTING
AANGIFTE?
Bel voor het maken van een afspraak:
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Ganzeveer 4
In de eerste gemengd dubbel moesten
onze dames nog even warmlopen, maar
ze verweerden zich kranig. Melissa van
Rooy maakte diverse smashes. Alyssa
de Bruijn probeerde goed te verdedigen.
De tegenpartij bleek te sterk en helaas
verloren Melissa en Alyssa met 13-30.
De 2de gemengd dubbeld was een spannende wedstrijd. Lotte Zwanen wist
steeds hard terug te slaan uit de achterhoede. Soms ging het even gelijk op.
Zeker wanneer Manon van Deursen de
harde slagen van de tegenpartij op een
verraderlijke manier terug wist te slaan.
Jammer genoeg toch verloren met 12-30.
De derde partij was een herendubbel en
werd gespeeld door Patty Verschure en
Melissa. De heren uit Mierlo hadden een
zware kluif aan de tegenstand van Patty
en Melissa. Keer op keer sloeg Melissa
keihard terug en Patty pakte de hoge
slagen. Het eindigde in verlies voor
Ganzeveer van 19-30.
De vierde partij was een dames dubbel
en werd gespeeld door Sabine Raaijmakers en Alyssa. Sabine en Alyssa
begonnen heel sterk en namen snel de
voorsprong. Het bleek een sterk duo en
ze wonnen met glans voor het eerst
vandaag: 30-22.
Daarna kwamen de enkels.
Lotte was ondertussen erg goed warmgelopen en vloog van links naar rechts op
het veld. Bij de wisseling stond Lotte voor
met 15-13. Deze voorsprong wist ze tot
het einde te houden: 30-24 Sabine
speelde heel sterk met een mooie
tactiek. De stand ging heel gelijkmatig op
Toch was Sabine de sterkere en ze won
de wedstrijd met 30-27.
De zevende partij speelde Patty in het
heren enkel.
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De jongen van MPC 1 speelde erg fel.
Patty verweerde zich heel goed en wist
toch nog diverse punten in de wacht te
slepen. Helaas moest ze in deze
wedstrijd de mindere zijn en verloor ze
met 6-30. Als laatste serie moest Manon
een damesenkel spelen. Manon begon
heel sterk en nam al meteen een voorsprong. Manon bleef tactisch slaan en je
zag geen vermoeidheid. De wedstrijd
bleef spannend tot het einde. Manon won
deze serie met 30-28.
Dit bracht de wedstrijd tot een gelijke
eindstand van 4-4.

Vijf maal wereld en een maal
nederlands kampioen bij
vogelvereniging Laarbeek.
Tijdens de 57e Wereldkampioenshappen
vogels gehouden in Piacenza (Italië) is
de Dhr. Theo Huibers lid van onze
vereniging vijf maal wereldkampioen geworden in zijn klasse Japanse meeuwen.
Hij werd dit met zijn kleurslag stam
roodbruin en enkeling roodbruin. Gekuifde
Japanse meeuw en stam wit maar ook
met zijn enkeling Japanse meeuw wit
een unieke prestatie. Maar ook Dhr. Ger
v. d. Akker werd Nederlands Kampioen
met zijn stam Italiaanse mussen.Ook dit
is geen geringe prestatie.Als vereniging
hebben we afgelopen vrijdag op onze
jaarvergadering gehouden in café ‘t
Heuveltje onze felicitatie over gebracht.
Maar ook de andere leden die tijdens het
afgelopen seizoen aan diverse tentoonstellingen hebben deelgenomen werden
niet vergeten.Daarom werd de jaarvergadering een gezellige afsluiting van het
jaar 2008 en hopen we dat 2009 ook
weer een een goed maar ook weer een
leerzaam maar vooral gezellig vogel jaar
voor onze vereniging wordt.
Het Bestuur.
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Met een groot en sterk deelnemersveld
werd op zondag 8 februari de finalecross
gereden. De wedstrijd werd gedomineerd
door Ruud Kooijmans, Leon Rooijakkers,
Jan Willem van Bokhoven en Jef van Dijk.
Uiteindelijk won Leon, voor Ruud, Jef was
3e en Jan Willem 4e. Bij de 50+ers was
Joep Jansen de sterkste voor Theo
Sterken. In het algemeen klassement na
4 crossen was Leon ook de beste en
tweede was Jan Willem. Bij de 50+ers
was de eindzege voor Theo Sterken.
De voorlaatste kaartavond van het
seizoen werd bij de jokeraars gewonnen
door Truus v. Egdom en bij de rikkers
door Berry Driessen.
Als de weergoden ons gunstig gezind
zijn, gaan wij de komende weken van
start met de voorbereidingen op het
wegseizoen 2009. Op 21 en 22-2 zijn er
klubritten op de weg met start om 13.00
en 09.30 uur.
Dinsdags met Carnaval staat de tradionele 82 km.lange tocht naar d’n
Bockenreyder bij Esbeek op het
programma.
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De start is om 10.00 uur.
Op 28-2 is er weer een klubrit om 13.00
uur en op 1 maart rijden we de rondjes
Koks met keuze uit 50 en 75 km.. Start
09.00 uur.
Op 7 maart verkennen we de 90 km.
lange Bosschebollentocht en op zondag
8-3 staan de Vliegveldroutes geprogrammeerd.
Uitgebreidere informatie is te vinden op
www.aandewielen.nl , daar vindt u ook
alle informatie over onze vereniging, die
inmiddels gegroeid is tot 287 leden.Van
die leden mochten wij er de afgelopen
jaarvergadering 5 huldigen vanwege hun
25-jarig lidmaatschap en dat waren:
Niecky v.d. Berkmortel-van Hoof, Bert van
Gend, Toon Leenders, Leo Migchels en
Annie v.d. Velden-Maas.
afd. publ.

K lokje
Workshops:
Wij maken 3, 10,17 en 24 maart weer
voorjaarsstukken. 31 maart en 1,7 en 8
april hebben we weer paasworkshops.
Voor
vragen
en
reserveren
info@madeliefste-creatief.nl Of bel 0620270699 www.madeliefste-creatief.nl

La Romanza bestaat 20 februari 1 jaar!!!

Wij danken u voor uw bezoek aan de winkel in het afgelopen jaar.
Bent u nog niet geweest, kom dan eens vrijblijvend zonder aankoopverplichting
kijken. U zult versteld staan van het assortiment.
Tot ziens in de winkel!!
Dorpsstraat 23 Aarle Rixtel
06 – 52 330 331
www.laromanza.nl
info@laromanza.nl

HOUTSKOOLFABRIEKJE AAN DE BOSSCHEWEG TE AARLE-RIXTEL
ZOEKT OP KORTE TERMIJN :

1) POETSER ; ( VROUW/MAN )
VOOR 1/2 DAG PER WEEK; Toiletten/Douche/Kantine/koffietafel
etc;

2) INPAKHULP;
VOOR EEN OF TWEE DAGEN PER WEEK; ( VROUW/MAN ) Zittend
werk; Snelheid en nauwkeurigheid heel belangrijk;
Te bevragen :

DRACOWYER
BOSSCHEWEG 78 A,
5735 GW AARLE-RIXTEL;
TEL : 0492 38 34 73
Pagina 36

Bericht van:

Pagina 37

De Meikever
Het overviel mij deze week plotsklaps,
ineens, een onbeschrijfelijk verlangen
naar bloemen, groen, warmte, kortom de
lente, maar dan een zoals een lente
hoort te zijn, geen gure droge
oostenwinden maar een zacht zuidelijk
lentebriesje met wuivende krokussen,
narcissen en geurende sneeuwklokjes.
Een verlangen dat waarschijnlijk werd
veroorzaakt door de zoveelste gure, natte
en siepende dag met alleen grauwende
sluierwolken aan de hemel, bah, wat een
rotklimaat. In mijn rubriek mag ik graag
wat hekelen, dat moet kunnen, zeker als
de positieve dingen uit het leven ook aan
de beurt komen. Sprak ik vorig jaar mijn
ernstige zorgen uit over de desolate
toestand van het kruisbeeld op de hoek
Bosscheweg-Helmondseweg, vandaag
mag ik een compliment uitspreken aan
de restaurateurs van ons erfgoed. Ik las
onlangs dat het kruisbeeld in 1929 door
de destijds bekende “pasteurke van Thiel”
werd geschonken. Dus 80 jaren lang
hebben we de spreuk “Mensch red Uw
ziel”kunnen lezen. De spreuk moet er
nog komen , zo neem ik aan, want ik
heheb hem nog niet zien staan. Al les
weer in volle glorie hersteld, een stukje
erfgoed voor het nageslacht gered.
Morgen even kijken bij het hagelkruis
want ik schaamde me vorig jaar voor de
vervallen staat waarin dat plekje
verkeerde. Het is tenslotte niet voor niets
het boegbeeld van onze Heemkundekring
Barthold van Heessel. We houden de
vinger aan de pols want de eerste
buitendorpse gasten komen binnenkort
weer langsfietsen.
Natuurlijk heb ik mij het prachtige gedicht
van de anonieme Croywandelaar een
beetje aangetrokken. Hij had het
trouwens gerust met naam en toenaam
kunnen ondertekenen want er stond geen

verkeerd woord in, integendeel zelfs. Zijn
zorgen zijn wat voorbarig want het pad
zelf blijft bestaan, de oude kaprijpe bomen worden verwijderd voordat ze een
prooi worden van storm, houtrot of andere
ziekte. Er komen mooie knotwilgen voor
in de plaats, ik denk nog niet zo verkeerd, zeker met het oog op de
toekomst want een oudere knotwilg is
een uitstekende broedplaats voor diverse
vogels, waaronder mijn troeteldier, de uil.
Zeer benieuwd ben ik nog steeds naar de
vorderingen van projectontwikkelaars en
woningbouwverenigingen om de twee
“woenstijnen”in het hart van het dorp een
ander aanzien te geven. Zou het dan in
2009 gaan lukken, een mooi complex
Patronaat en een nieuwe wijk Zonnetij.
Het is soms moeilijk te analyseren waar
zaken fout lopen maar ik kan mij n iet
aan de indruk onttrekken dat het aan
doortastendheid en moed heeft ontbroken bij degenen die dit klusje moesten
klaren. We gaan er vanuit dat er in het
nog resterende gedeelte van 2009 garen
van de klos en specie in de kuipen komt.
Beloof d is beloofd.
Ik schrok even van de houten klazen die
bij prins Ted aan het hek hingen. Overeenkomst van bestaande personen is
puur toeval , denk ik. Ze maken ook nog
muziek, zij het op zeer bescheiden
niveau, ik meen zelfs het”gezang” van
ene Jan-Willem te horen. Het beloofd een
gezellig feestje te worden aan de
Kouwenberg op carnavalszaterdag.
Eindelijk de kiosk weer bezet met vrolijke
muzikanten, hoe lang is dat al weer
geleden. Ik heb zelfs horen fluisteren dat
er gezellige terrasjes worden ingericht,
eindelijk ons eigen Aarlese mini-Vrijthofje.
Ik zie weer visisoenen van lange zwoele
zomeravonden, vol van muziek en
gezang.
Blijven het dagdromen of komen er
initiatieven van enthousiaste dorpelingen.
De meikever.

Bericht van:
Beste mensen
Als voorzitter van de Runnersclub
Lieshout en ingezetene van Aarle-Rixtel
wil ik graag het volgende onder uw
aandacht brengen.
Op 30-31 mei 1 juni zal een team van de
Runnersclub Lieshout deelnemen aan de
ROPA-run. Een van deze deelnemers
ben ik in de functie van fietser-begeleider.
ROPA-run is een afkorting van ROtterdam-PArijs-run. Het is de langste nonstop estafetteloop ter wereld en is
ongeveer 520 kilometer lang. Van 1992
tot 2003 liep de route van Rotterdam naar
Parijs, maar vanaf 2004 loopt de route
andersom en eindigen wij in Rotterdam.
ROPA-run is veel meer dan lopen alleen;
het is topsport, het is teamsport, maar
het is vooral een uniek sportevenement
waarin gezonde mensen geld bijeen
brengen om de kwaliteit van het leven van
kankerpatiënten te verbeteren.
De steun van ROPA-run is uniek doordat
de stichting geen geld geeft aan projecten die ze niet kennen. Ze beoordelen
projecten zelf en dan pas gaat men
ondersteunen. Zo wordt voorkomen dat
geld op de verkeerde plaats terecht komt
en is het zeker dat de besteding recht
doet aan het motto: “trachten leven toe
te voegen aan de dagen, waar geen
dagen kunnen worden toegevoegd
aan het leven”.
Onze vereniging RCL wil hier graag een
steentje bijdragen door deel te nemen
aan deze estafetteloop. Dat dit een hele
organisatie met zich meebrengt moge
duidelijk zijn. Het gehele team bestaat uit
± 25 personen waaronder 8 lopers en 6
fietsers (voor het begeleiden van de
lopers en waarvan ik er een zal zijn).
Ieder teamlid betaald zelf • 50,- voor de
catering e.d. Daarnaast moeten 1500
loten van • 2,50 verkocht worden waarvan
de opbrengst geheel ten goede komt aan
goede doelen van de Stichting ROPA-run.
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Wij als Runnersclub Lieshout willen een
zo hoog mogelijk bedrag bijeen brengen
ten gunste van de Stichting ROPA-run.
Wij zullen ons daarvoor inzetten. Voor
ons team telt niet zozeer de sportieve
prestatie, als wel het bedrag dat wij via
sponsoring bijeen willen lopen. En
misschien kunt en wilt u ook een steentje
aan deze doelstelling bijdragen en ons
belonen door ons financieel te ondersteunen.
U kunt dat doen door een donatie te
storten op bankrekening RABOrekeningnr. 10.50.38.660 t.n.v. Runnersclub Lieshout onder vermelding van
Sponsor ROPA-run.
Wilt u meer weten over de Stichting
ROPA-run, kijk dan op www.ropa-run.nl
Ik ben heel benieuwd naar uw reactie.
Jan Dekkers

Laarbeek Jeu de Boules
Mixtoernooi 2009.
Buiten was het de slechte dag van
januari 2009, de 23e. Kruiend tegen de
wind in, om vooruit te komen. Deze
zelfde houding ongeveer, was de houding
om lekker te mogen leggen in het
Laarbeek Mix toernooi, in Boulerdrome
van “Littie of Littienie”, in de Braak in
Helmond. Een fijne accommodatie om
hierin te mogen spelen. Dit toernooi, dit
kun je wel zeggen, is een van de mooiste
toernooien van het jaar. Alle vier de
dorpen zijn uitgenodigd om te mogen
spelen, wie zich uit eindelijk het hele jaar
door de kampioen van Laarbeek mag
noemen. Om precies te zijn waren 90
personen op deze uitnodiging afgekomen. En elke deelnemer denkt dat hij
de beste is in deze sport. Nadat Frans
Verhoeven en Jan Parre de namen hadden genoteerd van dit stelletje ongeregeld, was het de beurt aan Cor van den
Berk uit Aarle-Rixtel om dit gezelschap
te verwelkomen. En ze allen een fijne en
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vooral een sportieve middag toe te
wensen, gingen de ballen rollen. Nadat
alle deelnemers drie partijen hadden
gespeeld, werd de balans opgemaakt.
Wie uiteindelijk de meeste punten had en
zich kampioen van Laarbeek mag noemen. Twee deelnemers waren met 30
punten gelijk geëindigd. Er volgde een
spannende barrage. Uiteindelijk was het
de man met de minste zenuwen, Ad v.d.
Linden uit Mariahout, die zich kampioen
van Laarbeek mag noemen. Proficiat!!!
Namens ons allemaal, de negentig deelnemers. Jos v.d. Kam, uit Lieshout, ook
gefeliciteerd met de tweede plaats. Het
was een schitterende middag in de
Boulerdrome van jeu de boules club
“Littie of Littienie” in de Braak in
Helmond. Nadat Cor van den Berk, de
organisator van dit jaar, de beker had
uitgereikt, was het Ad v.d. Linden uit
Mariahout die volop handtekeningen
moest uitdelen. Want hij is de man, die
zich het hele jaar door, kampioen van
Laarbeek mag noemen. Hier volgen de
uitslagen van de eerste vijf deelnemers.
1: Ad v.d. Linden. 2: Jos v.d. Kam. 3:
Nellie Verstegen. 4: Eric van Houts. 5:
Toos Verhoeven. H.v.R.

Driebandentoernooi in Lieshout.
Na het overweldigende succes van de vijf
voorgaande jaren heeft Biljartvereniging
“Nooit Volleerd” uit Lieshout samen met
de commissie “Driebandentoernooi
Lieshout” besloten ook dit jaar weer een
Driebandentoernooi te organiseren. De
datum waarop dit alles zal beginnen is
dinsdag 14 april 2009 en het toernooi zal
eindigen op zaterdag 25 april 2009. Om
deel te nemen aan dit evenement is het
noodzakelijk dat je of in Laarbeek woont,
of sinds 1 januari 2009 lid bent van een
biljartvereniging in Laarbeek. Er wordt
gespeeld in twee poules: de A-poule voor
de spelers met een gemiddelde boven
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0,35 en de B-poule voor de andere deelnemers.
Bij de verschillende biljartverenigingen
liggen formulieren om je in te schrijven.
Als je geen lid bent van een vereniging
kun je bij J. van Leuken, Nieuwstraat 4,
Lieshout, telefoon: 0499-421286 of bij L.
van Veggel, Hemelrijk 15, Lieshout, telefoon: 0499-421942 een formulier verkrijgen. Voor de goede organisatie van een
toernooi is het noodzakelijk dat je de
beschikking hebt over een groot aantal
belangrijke items. Zo kun je niet zonder
ervaren schrijvers en tellers, de financiën
moeten toereikend zijn om een evenement door te laten gaan, er moeten
indelingen gemaakt worden voor de te
spelen partijen en het geheel dient ook
op een nauwkeurige manier geregistreerd
te worden. Kortom, zonder al deze vrijwilligers zou het niet haalbaar zijn dit
evenement op een verantwoorde manier
te organiseren. Het toernooi wordt
gelukkig elk jaar gesponsord door
verschillende Lieshoutse en Mariahoutse
winkeliers en grotere bedrijven. Zij zijn
een grote steun in onze financiële rug en
wij hopen nog vele jaren hier gebruik van
te kunnen maken, ondanks de kredietcrisis. Wij hopen zelfs dat er buiten
Lieshout en Mariahout bedrijven zijn die
een geldelijke bijdrage willen doneren.
Aan de deelname zijn ook voor de
spelers kosten verbonden, namelijk •
7,00 per inschrijving. Een groot gedeelte
van dit inschrijfbedrag wordt besteed aan
de prijzen die op het einde via een loterij
te winnen zijn. En dat zijn prijzen die er
mogen zijn. Dus Laarbekers en biljarters:
als jullie zin hebben om mee te doen,
haast je, want de inschrijvingsdatum sluit
op 1 maart 2009. Inschrijvingen die na
die datum binnen komen kunnen slechts
bij hoge uitzondering toegevoegd worden.
Wij hopen weer vele biljarters en toeschouwers in het Dorpshuis te Lieshout
te mogen begroeten. Trouwens, de entree
is gratis.
Arie Ketelaars,
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Tips
bij overval op woning
Hier vindt u een aantal tips waardoor u de kans op een overval kunt verkleinen:

s -AAK MET UZELF DE AFSPRAAK DAT U NA EEN BEPAALD TIJDSTIP DE VOORDEUR NIET MEER OPENDOET ALS
ER AANGEBELD WORDT
s !LS IEMAND ZEGT DAT HIJ NAMENS DE GEMEENTE EEN BEDRIJF OF EEN INSTELLING KOMT VRAAG DAN
OM EEN LEGITIMATIEBEWIJS "EL EVENTUEEL TER CONTROLE NAAR HET BETREFFENDE BEDRIJF OF INSTANTIE
VØØRDAT U DE PERSOON BINNENLAAT
s ,AAT EEN COLLECTANT NIET @ONBEWAAKT ACHTER $OE DE DEUR EVEN DICHT TERWIJL U UW PORTEMONNEE
GAAT HALEN OF LEG EEN KLEIN GELDBEDRAG VLAKBIJ DE VOORDEUR NEER IN BIJVOORBEELD DE METERKAST
%EN COLLECTANT IS VERPLICHT EEN LEGITIMATIEBEWIJS EN EEN VERGUNNING VAN DE GEMEENTE BIJ ZICH TE
DRAGEN (EEFT DE PERSOON DEZE NIET GEEF DAN GEEN GELD
s !LS ONBEKENDEN @IN NOOD AAN DE DEUR KOMEN EN VRAGEN OF ZE HET ALARMNUMMER MOGEN BELLEN
LAAT ZE DAN NIET BINNEN MAAR BEL ZELF HET ALARMNUMMER
s $OE EEN VEILIGHEIDSKETTING OP DE DEUR ZODAT IEMAND NIET ZONDER MEER DE DEUR KAN OPENEN EN U
NAAR BINNEN KAN DUWEN
s $ADERS ZIJN ALTIJD UIT OP CONTANT GELD :ORG DAT U GEEN GROTE BEDRAGEN CONTANT GELD IN HUIS
HEEFT /OK NIET IN EEN KLUIS
s 7EES VOORZICHTIG MET INFORMATIE OVER UZELF $ENK DAARBIJ AAN INFORMATIE OVER AVONDEN WAAROP
U ALLEEN THUIS BENT OF OVER TIJDSTIPPEN WAAROP U WEGGAAT OF THUISKOMT
s 7EES NIET LOSLIPPIG OVER UW BEZITTINGEN SCHEP ER NIET OVER OP
s 7EES VOORZICHTIG MET CONTACTEN DIE U LEGT VIA )NTERNET 5 WEET IMMERS NOG WEINIG OVER DE
PERSOON WAARMEE U CONTACT HEEFT 3PREEK BIJVOORBEELD EERST EEN AANTAL KEER BUITENSHUIS AF OM
IEMAND BETER TE LEREN KENNEN 'AAT HET OM DE VER OF AANKOOP VIA BIJVOORBEELD EEN VEILINGSITE
KIES DAN VOOR EEN NEUTRALE PLEK VOOR DE KOOPVERKOOP
s +OOPT U NIEUWE APPARATUUR ZET DE VERPAKKINGSDOOS DAN NIET
OPZICHTIG BIJ HET OUD PAPIER $ADERS KUNNEN DAARAAN ZIEN
DAT ER KOSTBARE SPULLEN IN HUIS AANWEZIG ZIJN

-OCHT U TOCH HET SLACHTOFFER VAN EEN WONINGOVERVAL WORDEN
DAN IS HET BETER OM DE OVERVALLER NIET TEGEN TE WERKEN (ET
GAAT IMMERS OM UW EIGEN VEILIGHEID (ET IS VERSTANDIGER OM
DE KENMERKEN VAN DE DADERS IN U OP TE NEMEN %EN GOED
SIGNALEMENT KAN DE POLITIE HELPEN DE DADER TE ACHTERHALEN

Bel 112 en doe altijd aangifte bij de politie.
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Het slakkenpad.
Wie kent er het Slakkenpad? Nee, het is
geen officiële straatnaam Het is een
volksnaam van het pad dat langs de
zuidkant van de Croyse buitengracht
loopt. De naam “Slakkenpad” heeft ongetwijfeld alles te maken met het feit dat er
vaak en veel naaktslakken te zien zijn.
Het is er meestal behoorlijk vochtig, zo in
de schaduw van de populieren die het
pad flankeren. In het vorige gemeenschapsblad liet een Aarlese dichter(es)
(?) een mooi gedicht plaatsen over het lot
van de populieren langs het slakkenpad.
Het gedicht was als het ware een hartekreet.Want de hoogopgaande populieren
langs het slakkenpad zijn inmiddels
verdwenen. Volgens ingewijden komen er
knotwilgen voor in de plaats. Dus niets
aan de hand zou je zeggen, want knotwilgen zijn fraaie “cultuurhistorisch
waardevolle landschapselementen”, zoals
dat officieel heet. Maar… populieren zijn
dat ook! Echter de populariteit van de
populier gaat zienderogen achteruit.
Vanaf het einde van de 16e eeuw werd
deze soort veelvuldig aangeplant langs
onze kronkelende Meyerijse landwegen
met name vanwege een bijzonder
gewoonterecht : het voorpootrecht. Rond
1500 kennen we al het voorpootrecht.
Inwoners van de Meijerij met stukken
land aan openbare wegen, hadden het
recht en later de plicht om daarop bomen
te planten. Het mes sneed aan twee kanten. De aanplant voorzag in een nijpend
houtgebrek in de regio en het was voor
de eigenaren een extra inkomstenbron.
De eigenaar was echter ook verplicht om
de berm en een deel van de weg te
onderhouden In sommige plaatsen bestaat dit voorpootrecht nog steeds.Het
Slakkenpad kent zo’n voorpootrecht niet.
De populier was lange tijd de grootse
houtleverancier. Het hout werd (naast
eikenhout) vaak gebruikt voor de bouw
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van dakconstructies. Ook werd het hout
gebruikt voor het maken van klompen en
nog meer zaken De populier houdt van
vochtige -liefst - wat leemhoudende
grond, dus vind je hem vaak in de beemden aan de randen van de beekdalen. De
hoge bomenrijen vormen al het ware een
coulissenlandschap en worden graag
bezocht door bijvoorbeeld de Wielewaal
en de Horselvlinder om maar eens paar
beestjes te noemen. Langs akkers is ie
minder geliefd. De populier is een zelfsnoeier: het dode hout laat ie spontaan
vallen en is de boer tot last bij het
bewerken van het land. En het hout is
economisch niet meer zo interessant.De
populier is de laatste 20 jaar dan ook
behoorlijk in aantal afgenomen.In de
Meijerij was enige jaren geleden nog
maar 20% van het oorspronkelijke
bestand over. Gelukkig ziet men tegenwoordig weer in dat de populier echt thuis
hoort in het Brabantse land. Eerst waren
er alleen de Ratelpopulier, de Zwarte
Populier en de Witte Abeel, allemaal
inlandse soorten. Later zijn er cultuurvarianten uit Noord-Amerika ingevoerd die
we tegenwoordig nog altijd “kanidasse”
noemen. Hieronder ook van die snelgroeiende “turbo-klonen”. Gelukkig komt
de oude vertrouwde Zwarte populier weer
terug in het landschap. Zoals langs de
Broekdreef in Lieshout en langs het
wandelpad tussen Strijp en de Lieshoutseweg. Het Slakkenpad zal het waarschijnlijk zonder populieren moeten gaan
doen. Daar worden- zoals al gezegdknotwilgen aangeplant. Ook de Knotwilg
is een prachtig landschapselement.Hij
leverde vroeger wilgentenen voor de lemen
wanden ( vitselwerk) van onze boerderijen
en materiaal voor manden, korven en
dijkbescherming. Echter ook brandstof
voor onze vroegere bakovens.De knotwilg
is een natuurreservaatje in het klein. Er
groeien allerlei organismen op en aan en
hij levert de nodige nestholtes voor
holenbroeders zoals het Steenuiltje. Dus
wat wil je nog meer !HvB

Bericht van: 50 jaar geleden
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Gemengd koor
Zondagmorgen om half twaalf repetitie
voor het gemengd koor in het patronaat.
De partij repetities voor dames en heren,
zijn als normaal op maandagavond

Carnaval
Ook in Aarle-Rixtel is de Raad van Elf
plechtig geconstitueerd, waarna de
eerste Aarlese Prins gekozen is. Een
voorlopig programma, dat a.s. Zondag na
de mis van negen uur, verder zal worden
uitgewerkt, is opgemaakt en vooral de
jeugd van Aarle ziet met spanning uit
naar het ceremonieel, dat voor
“Ganzegat”, zoals de carnavals benaming
voor ons dorp vermoedelijk zal luiden, is
vastgesteld.
Koepokinenting
In het wijkgebouw van het Wit-Gele-Kruis
heeft dinsdag a.s. tussen 14 en 15 uur
de inenting plaats van de kinderen tegen
pokken. De moeders gelieve op het uur,
gesteld op de oproepingen, aanwezig te
zijn, dan kan een regelmatige vaccinatie
plaats hebben.
Loop der bevolking
Aantal zielen per 31 december 1957:
3788. Geboren 82, ingekomen 249,
samen 331 Totaal 4119
Overleden 20, vertrokken 282 samen 302
Aantal inwoners per 31 december 1957:
3817
ASV 33
De spelers en reserves van het eerste
elftal zijn uitgenodigd voor een intieme
bijeenkomst, welke zondagmorgen om
10 uur in het clubhuis, café Wigmans,
wordt gehouden. Op zondagmorgen 10
uur worden ook die leden van A.S.V. in
het clubhuis verwacht, welke zullen
meewerken om het kaartconcours van
ASV, dat volgende week in café
Wigmans gehouden zal worden, te doen
slagen.

De “Eendracht”
in Aarle-Rixtel 100 jaar
Extra kermis op 4, 5 en 11 mei.
Reeds eerder hebben wij gemeld dat de
handboogschuttersvereniging “De Eendracht” , gevestigd in café van Bracht in
de Kerkstraat alhier, dit jaar haar 100ste
verjaardag viert. Dit honderd jarig bestaan
is werkelijk een unicum en een grootste
viering overwaard. Twee van haar
zusterverenigingen, die bij het begin van
deze eeuw nog rivalen waren en toen ook
nog een bloeiend bestaan leidden, zijn de
laatste 35 jaar ontbonden, wegens
gebrek aan belangstelling. De “Eendracht” hield uiteraard stand en wij prijzen
ons gelukkig, dat naast zovele andere
takken van sport, de handboog, een
gedurende eeuwen aantrekkelijke ontspanning voor jong en oud, in ons dorp
bleef gehandhaafd. Wij mogen, terwijl wij
jubelen om het levend bezit, niet
verzwijgen dat de honderdjarige van nu,
nieuwe levenssappen moet worden
toegediend, opdat een schot van nieuwe
loten aan de oude stam ontluiken kan.
Jonge, sportieve leden mogen daarom
toetreden, die het langdurig voortbestaan
van de jubilareesse ook in de komende
eeuw mede zullen verzekeren. Een groot
internationaal concours staat ter viering
van het jubileum op het programma van
de Bond van Handboogschutters. Ter
bestrijding van de grote onkosten, hieraan verbonden, heeft de Burgemeester in
een Kermesse d’été toegestemd, die op
4. 5 en 11 mei a.s. op het heuvelplein zal
worden georganiseerd. het Oranjecomité
zal zich beraden, om ook op een dezer
dagen het Koninginnefeest voor de jeugd
te geven.
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