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Aarle-Rixtel
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Centraal alarmnummer

112
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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 112 Niet spoedeisend in kantoortijd: 0492469890. Overige : 0402332155.
GEMEENTEHUIS Beek en Donk, Koppelstr. 37 tel. 469700
Open: Ma t/m Vr 9.00 tot 12.30 uur Wo van 14.00 t/m 17.00 uur. (burgerzaken)
Wo 18.00 19.30 uur (burgerzaken en Bouwen en Wonen)
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 do van 8.30 - 16.30 u. 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.
PARAMEDISCH CENTRUM:Fysiotherapie-training Kemps-Rijf Tel:382120.
Podotherapie Tel: 465647. Ergotherapie Van der Muuren Tel: 06-19718264.
Logopediepraktijk Aarle-Rixtel Tel: 381524.
Molenstraat 9a/b Aarle-Rixtel www.paramedischcentrumlaarbeek
Reset-ergotherapie Joan Smulders De Elshorst 1 5735 JC Aarle Rixtel tel 06-54774489
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
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.
VRIJWILLIGE HULPDIENST AARLE-RIXTEL Tel 0492-464289. Spreekuur: ma-wo-vr
9.00 tot 10.30 u en di-do 13.30 tot 15.00 u. Otterweg 27, 5741 BC in Beek en Donk

Parochie O..L. Vrouw Presentatie
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Week van zaterdag 28 november t/m vrijdag 4 december
Zaterdag 28 november
18.30 uur Kerk – Eucharistieviering –Dameskoor - Kindernevendienst
Gerda van Bokhoven
Riet van Sleuwen – van Brussel en Johan van Sleuwen
(verj.)
Hans van den Heuvel
(par.)
Miet van Mierlo-Adriaans
Tot welzijn van de parochie
Ouders van Bommel-van Lierop en Ben.
Zondag 29 november – 1e Zondag van de Advent
Adventsaktie voor Latijns Amerika (Solidaridad)
10.00 uur Kerk – Eucharistieviering - Herenkoor
Nellie Nissen – Kweens
(2e j. get./par.)
Jan van Roij
(verj.)
Overleden familie v. d. Kerkhoff/van Roij/ van Alphen
Overleden ouders van Boheemen – van Grieken
Pieter van Ganzenwinkel
Overleden ouders van Rixtel – Aardening en Kelly van Rixtel
Doris Verberne –van Zogchel
(verj.)
Pieter Wijnker
Theo van Brug
Frans Dijker
Overleden ouders van Bommel-Hoebergen
Toon van Boxtel
(par.)
Woensdag 2 december
19.00 uur Kapel – Rozenkransgebed

Week van zaterdag 5 december t/m vrijdag 11 december
Zaterdag 5 december
18.30 uur Kerk – Eucharistieviering – Samenzang –géén kindernevendienst.
Frans Cooijmans
(buurt)
Piet Burghouts
(par.)
Hanneke van Berlo
(m.g.)
Zondag 6 december- 2e ZONDAG van de ADVENT
10.00 uur Kerk – Eucharistieviering – Dames- en Herenkoor
Overleden begunstigers van het Onze Lieve Vrouwe Gilde
Jan Migchels
(j.get/fund.)
Sien Nooijen
(fund.)
Miet Verhoeven
Familie Verbakel – van de Zanden
Overleden ouders van Duppen – Sterken en Jos
Jan Schepers
(j.get.)
Herman Verhoeven
(par.)
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Riek Sneijers
(verj.)
Familie Sterken – van Ravensteyn
Bijzondere intentie
Tot welzijn van de parochie
Dinsdag 8 december- ONBEVLEKTE ONTVANGENIS VAN MARIA
Woensdag 9 december
19.00 uur Kapel – Rozenkransgebed
Vrijdag 11 december
15.00 uur Kerstviering van de Zonnebloem in ‘t gemeenschapshuis De Dreef.
Gedoopt
Lieke Rovers, Blauwe Schutplein 11 en Mees van den Tillaart, Laarweg 22.
Job van Mierlo, Bosscheweg 27 en Guusje v. d. Kamp, Piushof 6.
Emma Moes, Helmondseweg 12. en Lena Rooyakkers, Brabantlaan 69.
Jessie van Boekel, Dijkmanstraat 40 en Thomas de Brouwer.
Overleden
Toon Oerlemans, 69 jaar
.
Doopvieringen In de maand december is er geen doopviering.
De doopviering voor januari 2010 wordt zo spoedig mogelijk gepubliceerd.
Kindernevendienst I.v.m. het Sinterklaasfeest is er op zaterdag 5 december geen
kindernevendienst.
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.
De administratie is op dinsdagochtend, donderdagochtend en vrijdagochtend
van 9 tot 12 uur geopend. Er is dan altijd een medewerkster aanwezig. U kunt dan
terecht met vragen over: dopen, huwelijken, jubilea en misintenties enz.
Voor dringende gevallen zoals uitvaart of ziekenzalving, kunt u de pastor bereiken op
de pastorie tel.:381215.
LITURGIE AGENDA met KERST
Dinsdag
22 december
19.00 uur Kapel boeteviering
Dameskoor
Donderdag 24 december - Vigilie van Kerstmis - kerstavond
20.00 uur Kerk Eucharistieviering
Dames- en Herenkoor
22.00 uur Kerk Eucharistieviering
Korale
Vrijdag 25 december - Geboorte van Christus - Kerstmis
08.30 uur Kerk
Herdertjesmis (gezinsv.)
Jeugdharmonie en Rob Rass.
10.30 uur Kerk Eucharistieviering
De Klokkengieters
Na de vieringen is blijft de Kerk open tot 17.00 uur
Zaterdag 26 december - Tweede Kerstdag
10.00 uur Kerk Eucharistieviering
Herenkoor
Na de vieringen blijft de kerk open tot 17.00 uur, geen avondmis

Aarle-Rixtelse judoka’s krijgen les van Wereld kampioen.
Op Maandag 21 december wordt er in de sporthal aan de schoolstraat, een gastclinic gegeven door een top judoka.
Marvin de la Croes die o.a. 6 maal Nederlands kampioen werd, regerend europees
en wereld kampioen is, zal de judoka’s van Sportschool Verhoeven eens flink onder
zijn hoede nemen.
Daarnaast zullen er geweldige judoshows gegeven worden opgevoerd door de
judoka’s zelf. Dit alles met belangstellenden, vele ouders en genodigden zal het
een onvergetelijke dag worden.
Ook u als geinteresseerde bent welkom om hierbij een kijkje te komen nemen.
De clinic begint om 13:00 en onder het genot van hapjes en een drankje, zal deze
dag gezellig afgesloten worden omstreeks 17:00uur.
Meer info hierover vind u op www.sportschoolverhoeven.nl

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

De kaaskoning
“kaas met een
vorstelijke smaak”

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

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

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

Vanuit de Pastorie
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15.00 – 16.15 uur Kerk – Muziek rond de stal
Zondag 27 december
10.00 uur Kerk Eucharistieviering

samenzang

Dringende oproep
Het parochieel herenkoor ondersteunt al tijdenlang de zondagse liturgie. Het
Gregoriaans (de kerkelijke zang bij uitstek) neemt daarbij een zeer belangrijke plaats
in. Omdat enerzijds bij het herenkoor de vergrijzing toeslaat en anderzijds jongere
mannen de drempel te hoog vinden om zich het Gregoriaans eigen te maken, wordt
het voortbestaan op korte/lange termijn ernstig bedreigd. Overleg van betrokkenen met
het parochiebestuur heeft ertoe geleid dat met ingang van het nieuwe jaar 2010
ongeveer 1x per maand in de hoogmis op zondag zowel Gregoriaans als
Nederlandstalige kerkmuziek zal worden gezongen door koor en gemeenschap. Voor
deze muzikale vorm zoeken we gemotiveerde mannen (leeftijd onbelangrijk!!) die zich
1x per maand bij het herenkoor willen voegen om de liturgie muzikaal te ondersteunen
en daarvoor op nog vast te stellen tijdstippen willen repeteren. Voor de eerste
kennismaking en voor verdere informatie bent u van harte welkom op
Zondag 29 november a.s. om 11.00 (na de hoogmis), in de sacristie.
Namens het parochiebestuur, het bestuur en leden van het herenkoor, Ad Sterken
(0492-381752) en Rob Rassarts (0492-342101).

K lokje

K lokje

Dovens Meubelen Milheeze. Gordijnen
– Vitrage – binnen zonwering – Vloerbedekking – Novilon – Laminaat vloeren.
Lakens – slopen – dekbedden –
kussens. Klokken, staande en hang en
schilderijen. Kerkeind 38 Milheeze. 0492341553. www.dovens.nl

Dovens Meubelen Milheeze.
Slaapkamers voor iedereen, ook senioren
en tieners. Matrssen 2x80-90 x 200. Met
2 elektrische bodems 2 motoren van €
1716,00. Nu als aanbieding € 1287,00.
Zeer goed merk. Kerkeind 38 Milheeze.
0492-341553. www.dovens.nl

Dankbetuiging
Lieve mensen,
Héél, veel dank voor het medeleven, warmte van uw aanwezigheid,
kaarten, bezoek, bloemen en lieve woorden bij het
overlijden en afscheid van onze lieve

Joris
Het steunt ons te ervaren dat u ons verdriet deelt.
Noor
Anneke, Louis, Stijn Patty Tijl
Fam. Hendriks / Fam. Bierkens
Els van Beek / Fam. Van Beek
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Bericht van:
Kort woordje van Pastor M. Deli
Diakenwijding in Den Bosch
Er was grote vreugde in ons bisdom. Op
7 november werden er vijf nieuwe diakens
gewijd door Monseigneur Hurkmans,
onze bisschop. Volgende zomer zullen
vier onder hen de priesterwijding
ontvangen. En…er is deze keer weer een
Belg bij!!!
Uitblazen in Gent
Na de weekendvieringen van 7 en 8
november ben ik twee dagen in Gent
geweest om er uit te blazen in de stilte
van een klooster. Het doet echt goed om
zo af en toe een beetje rust te nemen.
Ook ons moeke en mijn zus piepten er
samen enkele dagen tussen uit. Die
gingen een frisse neus halen ergens aan
de Belgische kust. Op mijn terugweg ben
ik Tolstoi, de kat van moeke, gaan voeieren. En dat is geen poesje om zonder
handschoenen aan te pakken. Die kater
heeft me al dikwijls zijn scherpe nagels
laten voelen.
Rijzende sterren
Net zoals Volendam blijkt Aarle-Rixtel
steeds meer beroemd worden op artistiek
vlak. We mogen er dan ook heel trots op
zijn.
De sympathieke artiesten van DèVèltOp
zullen op 20 december met hun superplezant repertoire ongetwijfeld een
bomvolle Ahoy op zijne kop zetten en
iedereen kiekenvlees doen krijgen. Het
optreden daar zou best wel eens de
grote nationale doorbraak voor onze
vrienden kunnen betekenen. Ik ben zeker
dat Thea, van uit de hemel, er mee van
zal genieten en heel dichtbij zal zijn.
Ook op Marlon Kicken mogen we
terecht fier zijn! Want op 7 november wist
hij immers in het Parktheater -op zijn
unieke manier- als grote winnaar uit de
Comedy Award te rijzen. Zowel publiek
als jury smolten bijna letterlijk weg voor
deze rijk-getalenteerde Aarlese kunstenaar. Marlon zal op tournee gaan in
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Nederland en ook in België, onze zuiderburen. Als parel op de kroon wachten
hem twee optredens en die zijn nog niet
bij de deur, maar liefst op het paradijselijke Curacao. Proficiat mijnheer Kicken!!
Feest bij de Platvoetindianen!
Zaterdagavond, 14 november was het
weer zover. Op het balkon van het oude
gemeentehuis zou de nieuwe Prins van
‘Ganzegat’ bekend gemaakt worden. Ik
had mijn poedelhoed met oorkleppen
maar opgezet want het was daar flink
aan het waaien. Onder luid applaus en
kunstig geblaas van de Hofkapel verscheen uiteindelijk Prins Frans d’n 2de
samen met zijne schone Prinses Petra.
De glimlachende prinses op het balkon
deed me even terugdenken aan de
romantische film “Sissi, de jonge
keizerin”.
Terwijl het hele gebeuren verder ging in de
zaal tegenover de kerk zullen de
Platvoetindianen in het grote bos op ‘den
Heikant’, flink gefeest hebben. In elke
wigwam werd er beslist de vredespijp
gerookt en vele vuurwatertjes gedronken.
Ze zijn er nog steeds. Maar we moeten er
zuinig op zijn… want het zijn de laatste!!!
Gele kielekens
Onze Gele Kielen hadden er zoals ieder
jaar weer een onvergetelijk Jeugdprinsenbal van gemaakt. Burgemeester Gilissen
was daar ook aanwezig en toonde zijn
belangstelling en waardering om het
mooie werk dat onze Gele vrienden voor
de Aarlese jeugd verrichten. Met deze wil
ik graag het prinselijk jeugdtrio en
natuurlijk ook hun ouders van harte
feliciteren. Aan Jeugdprins Jelle Beekmans, Jeugdprinses Maud van Dijk en
Kleinvorst Thijs Sloots
een mooie
prinselijke tijd toegewenst.
Opsporingsbericht!
Gene paniek zulle!! En er is hier ook
niemand, als vermist,opgegeven.
Maar heel blij ben ik te vernemen dat er
reeds enkele personen zich hebben
aangeboden om in de nabije toekomst,
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Bericht van:
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éénmaal per maand, ons ‘herenkoor’ te
willen versterken.
Wanneer we met plechtige vieringen door
het middenpad van de kerk binnenkomen
hoor ik altijd links en rechts warme Irishen/of heldere French coffee-stemmen
klinken. We weten allemaal dat AarleRixtel heel rijk is aan vocaal talent. En
ook dat hier heel veel mensen wonen met
veel warm-hartigheid voor onze
parochie- én onze dorpsgemeenschap.
Daarom durf ik met een gerust hart een
bescheiden oproep te doen aan oudere
en jongere heren om kennis te komen
maken op zondag 29 november e.k. na
de hoogmis, dus om 11.00 u, in de grote
sacristie. Met hartelijk welkom en op
voorhand dank!
Advent
Al met al gaan we samen langzaam op
naar Kerstmis. Komende weekend vieren
we de eerste zondag van de Advent! De
advent is een tijd van ernst en bezinning.
We bereiden ons immers voor op de
komst van Jezus, die geboren wordt in
een stal, maar vooral in ons hart.
Laten we allemaal proberen om in deze
adventstijd in daden en gebed de Heer
een waardige ontvangst te bieden.
Tot binnenkort,
Pastor Michaël Deli

MUZIEK ROND DE KERSTSTAL
PAROCHIEKERK AARLE-RIXTEL
Het is inmiddels al jaren een mooie
traditie geworden om op tweede kerstdag
tussen 15.00 uur en 16.15 uur livemuziek te maken rond de kerststal die in
onze parochiekerk staat opgesteld en
altijd veel bezoekers trekt.
Ook dit jaar is dat weer de bedoeling en
wel op zaterdag, 26 december 2009.
Graag willen we iedereen in de
gelegenheid stellen om met een muzikaal
optreden invulling te geven aan deze
middag. Wij (Louis van de Weijer en Rob
Rassaerts) vragen dan ook aan hen die
willen meedoen: individuele muzikanten,
kleine ensembles en grotere muziekgroepen (vocaal en/of instrumentaal), zich
op te geven bij
Louis van de Weijer, telefoon 0492381888, of bij
Rob Rassaerts, telefoon 0492-342101.
In verband met de programmering
graag vóór 13 december a.s.!!
U kunt natuurlijk altijd van tevoren bij
genoemde personen informatie inwinnen.

Dankbetuiging
Leven kun je niet alleen.
Wij zijn dan ook dankbaar voor alle liefde en warmte die jullie ons,
maar zeker ook ons pap,

Toon van Boxtel
28-9-1935 - 15-10-2009
gegeven hebben.
Familie Van Boxtel

Praktijk voor Natuurgeneeswijze
Peter van de Wetering
Natuurgeneeswijze bestaat uit vele verschillende therapievormen.
In mijn praktijk maak ik gebruik van Iriscopie, Klassieke Homeopathie,
Kruidentherapie etc.
Klassieke Homeopathie en Natuurgeneeskundige therapieën worden door
vele ziektekostenverzekeraars vergoed kijk voor vergoedingen op
www.nwp-natuurgeneeskunde.nl
Lid van de NWP
(Nederlandse werkgroep van praktizijns in de natuurlijke geneeskunst)
Peter van de Wetering
Rode Schutplein 27, 0492-384820
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Weer een hoogtepunt in de
viering van het 110-jarig bestaan!
Zo kan het jaarfeest dat Gemengd Koor
De Klokkengieters uit Aarle-Rixtel op
vrijdag, 13 november, vierde, wel genoemd worden en er was niets te
merken van enige zwartgalligheid.
Nadat de hospes van de vereniging was
bedankt, sprak voorzitter Tonnie Gijsbers
een lofrede uit aan het adres van Theo
van Berne, die 60 jaar als tenor bij het
koor zingt.
Uit de pers is het verhaal van de jubilaris
bekend. Via Jan van Bakel kwam Theo bij
de zangvereniging, toen nog mannenkoor, maakte de transformatie mee naar
gemengd koor en is nog steeds als tenor
actief bij De Klokkengieters.
Naast een geschenk onder couvert (Theo
heeft alle verenigingsonderscheidingen al)
werd hij verrast met een uitvergrote foto
van een van zijn optredens in de periode
dat Gemengd Koor De Klokkengieters in
de wijde omtrek met operettes hoogtij
vierde. Zijn collega-tenoren zongen
samen met alle aanwezigen een loflied
op de bekende melodie van Ik sta op
wacht. Terwijl Theo nog stond te glunderen, werd Theo van der Burgt, die trouw
vanuit Gemert 12½ jaar aan de activiteiten van het koor deelneemt, in het
zonnetje gezet. Ook Margot Pagels werd
bedankt voor haar inzet, o.a. als tweede
dirigent van het koor. Toen kwam het
feest op gang. De leden van het koor
zetten een aardig amusementsprogramma op de planken en in onvervalst Ales
maakte Wim Daniëls, in een onderhoudende uiteenzetting over het belang
van de klank in de taal, veel stemmen en
lachspieren los.
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Het jubeljaar van De Klokkengieters loopt
naar een einde. Op 13 december geven
ze een concert rond het thema Op Weg
Naar Kerstmis in Oirschot en op 20
december in de Parochiekerk te AarleRixtel. Op 1ste kerstdag (om 10.30 uur)
wordt het jaar afgesloten met het
traditioneel zingen tijdens de hoogmis.

Wim Beeren Jazz Society 25
november met See Q
Op woensdag 25 november a.s. is er
weer een aflevering van de Wim Beeren
Jazz Society in café Van Bracht aan de
Kerkstraat te Aarle-Rixtel.
Wim Beeren Jazz Society is een (laagdrempelig) podium voor jamsessions,
jazzgroepen, muzikanten én publiek.
Deze avond brengt o.a. de Deurnese
formatie See Q voor het voetlicht. Dit
kwartet onder aanvoering van zangeres
Carla Manders speelt toegangkelijke
jazznummers met een bluesy ondertoon.
Een belangrijke inspiratiebron voor deze
groep is de Amerikaanse zangeres Diane
Krall. Carla Manders wordt bijgestaan
door bassist Jörgen de Jong, toetseniste
Marianne van Deursen en drummer Jos
Derks.
Steeds meer muzikanten weten hun weg
te vinden naar de inmiddels befaamde
jamsession tijdens de Wim Beeren
Jazz Society. Naast See Q zal er dan
ook weer een vaste backline van piano,
bas en drums aanwezig zijn om een en
ander in goede banen te leiden.
Aanvang 20.30 uur, iedereen is welkom
en de entree is gratis.

K lokje
Praktijk voor huidverzorging,
Pedicure diabetische, reumatisch voet.
Ook aan huis. En permanente make-up.
La Belle Vie Tel: 0492-383024

S I N T E R K LAA S - A K T I E
========================
15 % KORTING
OP
Gouden en zilveren sieraden
Horloges
Klokken
CASIO horloges ½ PRIJS
W.F.v.d.KERKHOF
Horloger – juwelier
Klokstraat 8 – Tel: 0492 – 381226

AARLE-RIXTEL
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De Openbare Bibliotheken van
Nederland gaan hun online
collectie uitbreiden met
journalistiek werk.
Het is voor bibliotheekleden nu mogelijk
om via Bieb link vanuit huis toegang te
krijgen tot het volledige Volkskrantarchief.
De Vereniging van Openbare Bibliotheken
is in samenwerking met de Volkskrant
een proef gestart met gratis beschikbaarheid van het hele krantenarchief. Via
Bieblink.net, een dienst van bibliotheek.nl
en ook te vinden op
www.bibliotheeklagebeemden.nl krijgt de
gebruiker in een oogopslag toegang tot
literatuur, achtergronden en actualiteit.
Bieb link luidt hiermee de definitieve
integratie van journalistiek werk in de
collectie van de Nederlandse bibliotheken
in, door een dieplink te vormen naar uiteenlopende informatiebronnen. Gewoon,
thuis even inloggen met de bibliotheekpas en er gaat een wereld open, aldus
Hans van Velzen, directeur van de
Openbare Bibliotheek Amsterdam en
leider van dit project.

De Wereldwinkel en Unicef in de
bibliotheek
In de vitrines van Bibliotheek Beek en
Donk en Gemert bevindt zich tot eind
december een mooie selectie uit de
collectie van Unicef en de Wereldwinkel.
In Bibliotheek Aarle-Rixtel krijgt u een
indruk van wat de Wereldwinkel zoal
heeft.
In Beek en Donk zijn de uitgestalde
produkten ook in de bibliotheek te koop.

Sinterklaasboeken in de bieb
Bent u op zoek naar een leuk sinter-
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klaasgedicht? Heeft u inspiratie nodig
voor een surprise? Bent u op zoek naar
een mooi voorleesverhaal over Sinterklaas? Of wilt u meer weten over het
ontstaan van de Sinterklaastraditie?
In de vestigingen van Bibliotheek De Lage
Beemden zijn presentaties gemaakt met
allerlei boeken die te maken hebben met
Sinterklaas.
Wie creatieve ondersteuning nodig heeft,
voor bijvoorbeeld het maken van
surprises, kan terecht in de rubriek
hobby’s.

De Carnavalsbeurs.
Hebt u nog goede carnavalskleding of
andere carnavals accessoires, alles is
welkom.
En wilt u die opruimen wij zijn er blij mee,
kleding moet wel schoon en gewassen
en niet stuk zijn.
Dan komen wij die graag bij u ophalen
even een belletje naar Martien van Riet
06 23 47 22 40. De opbrengst gaat naar
mensen met een lichamelijke en /of
verstandelijke beperking.
Ook kunt u zelf carnavalspullen verkopen
een tafel of een kledingrek kost € 5.00
De carnavalsbeurs is op zondag 10
Januari 2010 van 10.00 uur tot 15.00 uur
entree €. 1.00 in zaal café ‘t “Aambeeld”
dorpsstraat Stiphout
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foto) vertelt: “Ik heb het zo fijn gehad. De
verzorging was prima en het eten
geweldig. Het was echt af!”.

Jaarlijkse collecte
voor Multiple Sclerose
start 23 november

Geslaagde
bootvakantie
bewoners De Zorgboog
Stichting De Zorgboog heeft van 2 tot en
met 6 november voor de veertiende keer
een geslaagde bootvakantie voor haar
bewoners en cliënten georganiseerd. Met
vijftig bewoners en vijftig personeelsleden
aan boord, waaronder verzorgenden,
vrijwilligers, koks en activiteitenbegeleiders, voer vakantieschip ‘Prins WillemAlexander’ van Tiel naar Cuijk via
Gorinchem, Rotterdam, Rhenen en
Emmerich. Het schip is eigendom van de
Stichting Varende Recreatie en is
speciaal ontworpen en ingericht voor bewoners uit de zorgsector. Al varend kan
men genieten van de natuur, idyllische
dorpjes en indrukwekkende steden.
Tijdens de reis meert het schip een
aantal keren af en kunnen de passagiers
naar believen winkelen in een gezellig
stadje of een wandeling maken.
Ook aan boord is veel te beleven. Een
keukenploeg zet alles in het werk om de
passagiers van een lekkere maaltijd te
voorzien en ‘s avonds is er volop muziek
en amusement. Deze vaarvakanties zijn
een uitkomst voor zieke en gehandicapte
mensen, die het prettig vinden om met
mensen uit hun eigen omgeving vakantie
te vieren. De reacties waren, ondanks de
regen, heel positief. Mevrouw Maas (zie

Vanaf 23 november zullen de vrijwilligers
van het MS Fonds regen en wind
trotseren om met de collectebus langs
de deuren te gaan.
Multiple Sclerose is de meest invaliderende aandoening onder jonge
mensen, zelfs kinderen, in Nederland.
Helaas is het nog niet mogelijk om MS
te genezen.
Het MS Fonds helpt mensen die Multiple
Sclerose hebben met coaching, voorlichting en financiering van wetenschappelijk onderzoek. Multiple Sclerose is de
bekende onbekende. Iedereen kent de
letters MS, maar wat de ziekte precies
is, is bij de meesten onbekend. Over de
ziekte zelf zijn vele vragen, niet alleen bij
patiënten maar zeker ook bij het grote
publiek. Vragen wegnemen en oplossen
is een constante uitdaging voor het MS
Fonds en is helaas ook gebonden aan
beperkte budgetten. Het MS Fonds is
100 % afhankelijk van giften.
Ook ú kunt het MS Fonds steunen:
geef aan de collectant of doneer op giro
5057 te Maassluis.
Wilt u meer informatie? Kijk op
www.msfonds.nl of bel met 010-5919839

K lokje
Gevonden:
Ik heb op 27 oktober 2009 een bril gevonden ter hoogte van “Kersten” in de
Dorpsstraat. Hij is van het merk MaxMara. Anke Aben-Brouwers, telefoonnummer
0492-771417.

Oosthoek
FINANCIEEL

ADVIES

r hypotheken
r pensioenen
r verzekeringen
r sparen
bekend ter re in...

%F5FNQFMJFSr+("BSMF3JYUFM
        r     
info@oosthoekfinancieeladvies.nl
www.oosthoekfinancieeladvies.nl

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. De hierna
beschreven klachten kunnen hierdoor 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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Het plaatje is zonder meer een prachtig historisch document

Aardige ontdekking.
Je tikt als trefwoord “Aarle-Rixtel “ in
onder “afbeeldingen” en je krijgt na wat
“goegelen” op Internet een leuke verrassing te zien. Op de site van Kunsthandel Simonis & Buunk te Ede trof ik
een schilderij aan met de volgende
omschrijving:
Den Haag 1835-1926 Rijswijk
Dorpsweg in Noord-Brabant (Aarle-Rixtel
bij Helmond), olie op doek 38,3 x 62,6
cm., gesigneerd l.o.
Annotatie: verso: ‘Dorpsweg in NoordBrabant (Aarle Rixtel bij Helmond), W.C.
Nakken’ W.C. Nakken was een schilder
van zonovergoten landschappen en
boerenhoeven, vaak gestoffeerd met
paarden. Na aanvankelijk werkzaam
geweest te zijn in en rond Den Haag,
Oosterbeek en in Limburg, leverden na
1867 veelvuldige studiereizen naar Normandië hem stof voor zijn schilderijen.
De mooie, zwaargebouwde paarden die
hij schilderde bezorgden hem een
reputatie als paardenschilder. Meermalen
kreeg hij ook opdrachten om paardenportretten te schilderen, soms ook van
honden, bekroonde stieren en koeien.

Musea: o.a. Stedelijk Museum in
Amsterdam en Museum Boymans-van
Beuningen in Rotterdam.
Het schilderij geeft een beeld te zien van
de Dorpsstraat ( destijds begon hier ter
plaatse de Broekstraat) in de tweede
helft van de 19e eeuw.Rechts is duidelijk
de zijgevel te zien van het huidige “’t
Pumpke“ van Lucy Bos en Rob Verbunt
alsook een deel van de toenmalige bakkerij. Toendertijd woonde er burgemeester /herbergier/bakker Petrus Donkers.
Links van de straat is een oude boerderij
te zien. Onder de bomen, nabij de voordeur, is een smid bezig een paard te
beslaan. Het paard staat in een zogenaamde hoefstal. De smederij is van de
familie Vriens. De smid is waarschijnlijk
Adrianus Vriens, de vader van Gradje
Vriens. De grootvader van Gradje,
Gerardus Vriens, is in 1821 geboren te
Asten en is rond 1845 naar Aarle-Rixtel
verhuisd, alwaar hij een smederij begon.
Zijn nazaten hebben – zoals bekenddiens voorbeeld gevolgd. Naast de
boerderij is een pannendak te zien. Naar
alle waarschijnlijkheid is dit de smederij
die we nu nog kunnen bewonderen.
Henk van Beek.

In gesprek met:
Scouting Aarle-Rixtel 75 jaar
Zoals bekend bestaat scouting AarleRixtel dit jaar 75 jaar en daar werd vorig
weekeinde uitgebreid bij stilgestaan met
een jubileum-receptie in de eigen blokhut. Die liep rond zeven uur vol met
afgevaardigden van allerlei verenigingen
uit het dorp en met oud-leden en
bestuursleden zodat het een mengelmoes werd van een reunie en gezellig
ontmoeten. De blokhut was voor deze
gelegenheid feestelijk aangekleed en de
bezoekers passeerden bij de ingang een
futuristisch aandoende toegangspoort,
gemaakt van-hoe kan het anders- hout en
touw. De jubilerende scouting mocht vele
gelukwensen in ontvangst nemen en
bijzonder ingenomen was men met de
vette cheque van de gemeente Laarbeek
die werd overhandigd door burgmeester
Hans Gillissen in eigen persoon, vergezeld door de wethouders.
Het bedrag was bijzonder welkom vanwege de ophanden zijnde verhuizing naar
het nieuwe onderkomen bij de Dreef. De
plannen daarvoor kon het aanwezige
publiek bekijken op een informatiebord in
de blokhut, waar de bestektekeningen
van de architect waren opgehangen.
Zodoende kon men een indruk krijgen van
het nieuwe onderkomen waarvan de
bouw, volgens informatie van bestuurslid
Nicole Verhoeven, in maart 2010 zal beginnen. Als alles meezit zou de scouting
haar nieuwe onderkomen komende
zomer kunnen betrekken. Dat betekent
dat de huidige “blokhut” na ruim 30 jaar
trouwe dienst, zal worden verlaten. Vanaf
1978 is de blokhut het zenuwcentrum van
scouting Aarle-Rixtel geweest. Voor die
tijd huisde men aan de Schoolstraat in
het huidige onderkomen van OJA.
Volgens Nicole gaat het interieur gedeeltelijk mee naar de Dreef, vooral de
zogenaamde “kamp-totems” en nog wat
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andere trofeen. Ook is besloten een van
de open haarden compleet mee te laten
verhuizen, hopend daarmee een stukje
van de gezellige sfeer van de oude
blokhut te transplanteren naar het nieuwe
gebouw.
Tijdens de receptie ontvingen vier
bestuursleden, te weten Helga van den
Heuvel, Marie-Jose van Bakel, Hans
Walk en Nicole Verhoeven het bronzen
waarderingsteken van Scouting Nederland voor hun verdiensten als bestuursleden van de scouting-afdeling AarleRixtel.
De festiviteiten rond het 75-jarig bestaan
worden begin volgend jaar afgesloten met
een grote “snerttocht”voor alle leden.
Voor die tijd schuiven de leden nog aan
voor een uitgebreid kerstdiner. Scouting
Aarle-Rixtel is springlevend en dat blijkt
uit een groot aantal leden en vele
vrijwilligers die zich belangeloos inzetten
voor de scouting. Uiteraard zijn nieuwe
leden altijd nog welkom.
Als bijzonderheid is nog te vermelden dat
het bestuur volgend jaar start met het
oprichten van een nieuwe groep binnen
de scouting, namelijk scouting-plus.
Binnen meerdere afdelingen van Scouting
Nederland is zoiets al ingevoerd. Met
scouting-plus wil men belangstellenden,
boven de leeftijd van 21 jaar, in de
gelegenheid stellen deel te nemen aan
scoutingactiviteiten.
JWP

Stichting
Scootmobielpark Laarbeek
Het stichtingsbestuur dankt de heer Tom
van Vlerken voor het feit dat hij zijn nog
vrij nieuwe scootmbiel heeft geschonken
aan de Stichting voor het geven van
praktijk lessen.
Nogmaals heel hartelijk dank.
C.M.van den Berk voorzitter.

Bericht van:
Scouting Aarle-Rixtel

Grandioos Jubileumweekend!
Aan het eind van ons jubileumjaar hebben
wij op 13 en 14 november een geweldig
jubileumweekend gehad.
Op 13 november, de dag dat Scouting
Aarle-Rixtel 75 jaar geleden is opgericht,
hebben we een erg gezellige receptie
gegeven in onze blokhut.
Deze is druk bezocht door huidige leden
van Scouting, maar zeker ook door veel
vroegere leden en leiding. Ook de diverse
verenigingen, de Gemeente en andere
Scouting groepen uit de regio waren goed
vertegenwoordigd. Iedereen bedankt voor
jullie aanwezigheid!
Wij als groepsbestuur zijn nog aangenaam verrast door Regiovoorzitter Erik
Verschuuren met het bronzen waarderingsteken van Scouting Nederland!
Op zaterdag was het feest voor onze
jeugdleden. We zijn begonnen met het
maken van een groepsfoto waarna we
lekker taart zijn gaan eten. Daarna zijn
we in groepjes het dorp in gegaan waar
we dmv een gps apparaat een tocht
hebben gelopen waarbij we diverse
posten aangedaan zijn. We hebben
heerlijk wat gedronken bij Tante
Pollewop, een lekker stuk fruit gehaald
bij Frans van den Heuvel op de Opstal.
Verder waren er nog diverse posten waar
we een paardenrace gehouden hebben,
we hebben marshmallows gebakken
boven een vuurtje en skilopen gedaan.
Terug op de blokhut was er een frietwagen waar iedereen zoveel kon eten als
hij wilde en hebben we ons nog vermaakt
met sumo worstelen en rodeo rijden. Na
afloop kregen alle leden nog een
goedgevulde tas mee met allerlei spullen
die diverse sponsoren aan ons beschikbaar gesteld hadden.
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Voor het laten slagen van dit geweldige
weekend willen wij onderstaande bedrijven, verenigingen en stichtingen (in
willekeurige volgorde) bedanken omdat
zij in welke vorm dan ook hieraan bijgedragen hebben: Rabobank Peel Noord,
vrijwilligers van de Rode Schut, Interpolis,
Cafetaria Le Patat, Unicef, Drukkerij van
Stiphout, Boerenbond Aarle-Rixtel,
Stichting Wakker Dier, Bakkerij van Brug,
Rene van Uden Frietwagen, Koninklijke
Peijnenburg, Davitamon, Erik Verschuuren, Stichting Natuurmonumenten,
Donald Duck, Stichting Kids for Animals,
Groente en Fruit van den Heuvel, Fiesta,
Drogisterij Raijmakers, Eeterij Tante
Pollewop, Frans Coppens Spellenverhuur,
De Scoutshop, fotograaf Joost Duppen.
Wij hebben een super jubileumjaar gehad
en gaan vol vertrouwen op naar de 100!
Scouting Aarle-Rixtel.

Ode aan de vrijwilligers die het
kerkhof verzorgen
Kent U dat ook het plotselinge geroep:
“Oehoe, oehoe”. Je kijkt om je heen en ja
hoor je ziet iemand zwaaien. Tevens zie
je dat die persoon heftig met de armen
wenkt. Toch maar even terug fietsen. Een
zeer welgevallige dame sprak me aan.
Zeg vind jij ook niet dat de vrijwilligers die
het kerkhof prachtig bij houden eens een
pluim verdienen. Zij onderhouden bijna
dagelijks het kerkhof van de parochie
O.L. Vrouw Presentatie. Het is er altijd
even netjes, opgeruimd, bladeren weg,
het looppad goed begaanbaar en de
vrijwilligers altijd aanspreekbaar. Het doet
mij als vaste bezoekster goed, dat de
overledenen een waardige laatste rustplaats hebben. Graag wil ik al degenen
die daar zorg voor dragen complimenteren en hartelijk danken. Kun jij mijn
tevredenheid over brengen aan al die
vrijwilligers. Bij dezen doe ik dat graag.
Nobis

Report Ad in gesprek met:

Het is zondag 15 november 2009, we zijn
allen bijeengekomen in zaalcafé De
Lantaarn, om de nieuwe jeugdprins en
prinses van de Gele Kielen, welkom te
heten. Wie zou het toch zijn? Als laatste
hint werd gegeven dat ze beiden van over
de brug kwamen. Ja, in Aarle-Rixtel
hebben we meerdere bruggen, wel drie,
als ik ze tel. Reportad is benieuwd wie er
achter het scherm heeft plaats genomen.
Zo juist hebben we afscheid genomen
van prins Thijs Sloots en prinses Vivianne
van den Wildenberg. Thijs zal terug keren
als kleinvorst Thijs. Hij mag er nog een
jaar van genieten en dat doet hij maar al
te graag. De Ganzegatse Hofkapel speelde naar een daverend hoogtepunt en
jawel daar stonden de nieuwe jeugdprins
Jelle Beekmans en jeugdprinses Maud
van Dijk. Jelle woont in de Albert Pistoriusstraat en Maud woont op Het Laar.
Maud, 11 jaar, zit in groep 8 van de
Driehoek bij de juffen Katja en Meike.
Jelle, 10 jaar, zit in groep 7 van De
Heindert bij meneer Conrad. Jelle heeft
één zus Imke, die 12 jaar is. Hij is thuis
dus de jongste. Zijn ouders zijn Walter
en Elke Beekmans. Maud heeft twee
zussen, Janne en Floor, een tweeling van
7 jaar en één broertje, Daan, van 9 jaar.
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Zij is de oudste van het gezin. Haar
ouders zijn Wilfried en Caroline van Dijk.
Zij hebben een boerenbedrijf op Het Laar.
Reportad is benieuwd of zij koeien en
varkens hebben. Wilfried vertelt dat hij
een zeventigtal koeien heeft, varkens
houden is verleden tijd. Ja, ik heb er nog
vier. Terwijl ik het opschrijf hoor ik het
commentaar van Maud. We hebben
helemaal geen varkens meer. Toen viel
mijn kwartje. Ja, we zitten intussen met
zo’n 6 kinderen rond de tafel bij de familie
Van Dijk. Ik vraag aan Maud wat haar
interesses zijn, sport je, hou je van
muziek? Maud is best sportief, zit op
hockey bij de Helmondse hockeyclub en
speelt klarinet bij harmonie de Goede
Hoop. Help je jouw vader ook met de
koeien? Als ik het moet, maar ik doe het
liever niet. Ze is niet bang van de koeien,
maar heeft gewoon andere interesses.
Jelle voetbalt bij ASV in E1. Gymt bij
Cialfo. Vader Walter werkt in zijn
hoveniersbedrijf en af en toe gaat Jelle
met hem mee. Als ons mam ergens naar
toe moet, ga ik met ons pap mee. Dan
kun je zien wat je vader allemaal doet.
Maar aan zijn gezicht te zien, ziet zijn
toekomst er toch anders uit. Ze zijn
beiden nog jong en kunnen nog dromen

Bericht van:
van wat ze willen worden. Reportad is
ook benieuwd naar hun motivatie om zich
aan te melden voor jeugdprins en
prinses. Jelle vertelt dat hij al jaren met
de optocht meedoet. Maar ook het
kindercarnaval bij de Gele Kielen ervaart
hij als erg leuk. Dan heb ik ook lekker
veel te doen. Ja, vooral het voorwerk van
naar recepties gaan, vindt hij tof. Maar
ook de vier dagen in de gymzaal aan de
Jan van Rixtelstraat, de thuisbasis van de
Gele Kielen, vindt hij fantastisch. Ja,
Jelle zal ervan genieten. En dan een jaar
later nog eens als kleinvorst. Leuk toch,
krijg ik te horen. Maud was de laatste
jaren ook ’s avonds te vinden in de zaal
van de Gele Kielen. Zij vindt ook de
optocht erg leuk. Doet ook al jaren mee.
En nu op de prinsenwagen, kan alles van
bovenaf bekijken. Wat zal dat gaaf zijn.
Lekker zwaaien naar al die mensen en
kinderen. Ook is Reportad benieuwd of
zij veel gebruik maken van de computer.
Nee, dat is maar heel beperkt. Ja, wel
eens MSN en Hyves, maar heel weinig.
De moeders beamen het. Maud heeft wel
typeles gevolgd, Jelle is er nog mee
bezig. Maar zitten eigenlijk heel weinig
achter de computer. Ook computerspelletjes hebben weinig belangstelling.
Reportad vroeg hoe het maandag op
school was? En hebben jullie veel
kaarten gekregen om je te feliciteren?
Maud heeft haar ketting meegenomen
om deze op school te laten zien. Ja, haar
klasgenoten vonden dat prachtig. Ze
moesten hem allemaal toch even vasthouden. Ze hebben beiden ook kaarten
gekregen. Ja, en de huizen zijn allemaal
mooi versierd. Het is duidelijk te zien
waar de jeugdprins en jeugdprinses
wonen.
Afgelopen zondag was een heel
spannende dag voor beiden. Ze moesten
al een hele tijd hun mond houden. Ze
mochten niet vertellen dat zij de nieuwe
jeugdprins en jeugdprinses zouden
worden. Ja, ze hebben goed hun mond
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dicht kunnen houden. Af en toe was dat
best moeilijk. Maar zondag mocht de
familie het toch weten, ze moesten
immers bij de onthulling zijn. Ik moest
wel lachen toen ze met de kleinvorst op
het podium stonden. Thijs is het afgelopen jaar een stuk groter geworden. Ik
zei tegen mijn collega van het Gemeenschapsblad: Thijs is geen kleinvorst
meer. Dat is al een Grootvorst. De lengte
van de jeugdprins Jelle en ook van de
jeugdprinses Maud is bescheiden. Ze zijn
ook beiden aan de jeugdige kant. Voor
beiden was het een spannende dag,
maar ook een erg leuke.
Ik wens beide families Van Dijk en
Beekmans een fijne carnavalstijd toe.
Maar vooral ook jeugdprinses Maud en
jeugdprins Jelle wens ik een fantastische
tijd toe. Geniet ervan, wees vooral vrolijk,
dans met plezier, je bent een voorbeeld
voor de jeugd van Aarle-Rixtel. Maar
zoals ik met jullie heb mogen praten, ik
vind jullie een prachtig stel. Het zal jullie
best lukken. Veel succes toegewenst.
En de familie Van Dijk bedankt voor de
koffie en de fijne ontvangst. Reportad.

Schilderen in De Dreef.
Zit je in je eentje maar wat te kliederen
en zou je eigenlijk liever in een leuke
groep schilderen of tekenen, grijp dan nu
je kans. Onder deskundige leiding van
Loes Gruyters kun je op donderdagochtend of donderdagmiddag in de Dreef
terecht.
Kom maar eens kijken of het iets voor je
is. We schilderen van 9 tot 12 uur of van
13.00 tot 15.00 uur. Tot donderdag.

K lokje
Computer problemen?
Heeft u problemen met de computer of
laptop? Bel Rico op 06.22.12.99.38 of
bgg 0492-529938.
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Bericht van:
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Na onze eerste veldtoertocht en de
ondanks het slechte weer toch nog
redelijk bezochte recreatieve veldtoertocht, werken wij de komende weken een
rustig programma af met wandelen en
veldtoeren. Dit alles in voorbereiding op
de drukke periode rond kerst en het
begin van 2010. Daarover zullen wij u
volgende keer uitvoerig berichten.
Op de 2e kaartavond won Nellie
Strijbosch voor de tweede keer op rij bij
de jokeraars en was Toon Vogels de
beste bij de rikkers.
afd. publ.

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.
Kerkeind 38 Milheeze. 0492-341553.
www.dovens.nl

Frans en prinses proficiat,
met de benoeming tot opperhoofd van
Ganzegat.
Net als velen zochten we via de hints,
wie wordt de nieuwe Carnavals Prins.
We kwamen wel uit op dun Heikant,
daar klopte het profiel van bijna niemand.
We doken zelfs in de encyclopedie,
het rijkeluis gezin klopte ook dikwijls nie.
Nu Frans d’n Twidde bekend is gemaakt,
twijfelen we zelfs of hint één wel klopt,
of dat er daar un bietje is gejokt.
In Aarle geboren en getogen,
postcode 5703 noemen wij gedogen.
Voor de aardigheid,
wil ik enkele hints over mezelf kwijt.
Aan u de eer om te bepalen,
welke hint het predicaat,
van de echte waarheid zal halen.
1.Zijn vader komt uit Stippent,
zijn moeder uit ‘t Hout,
zijn eigen wieg stond in Ale,
‘t dorp waar hij nog steeds van houdt.
2. Hij houdt niet van fietsen,
hij heeft helemaal niets met sport,
hij is een schuinsmarcheerder
en drinkt het liefste port.
RD

FEESTDAGEN !!!
Aparte en originele woondecoraties en modeaccessoires voor
Sinterklaas en de Kerst. Kom dus gezellig shoppen bij La Romanza
La Romanza is apart & origineel en volop in beweging !!!
Dorpsstraat 23
Aarle Rixtel
www.laromanza.nl

06 – 52 330 331
info@laromanza.nl

www.autoschadeverbakel.nl

www.twanvanhout.nl
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Bericht van:
Nieuws
van het Kouwenbergs kerkje:
zaterdag 28 en zondag 29 november:
expositie door Ingeborg Vriends.
Onder de naam “ Inkies ´maakt zij sinds
een jaar of tien o.a. illustraties, dessins
en schilderijen. Haar werk kun je overal
tegenkomen, van de Hema tot de Holland
Artfair. Kenmerken van haar werk zijn:
kleurrijk, poëtisch, grafisch en vrolijk. Kijk
op www.inkies.nl. Openstelling zaterdag
van 13.00 tot 18.00 uur, op zondag van
11.00 tot 17.00 uur. Toegang gratis.
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droevig en melancholisch.Max Silverenberg speelt zelf de sopraansaxofoon en
hij zingt de meest gevoelige liedjes van
het Simits-repertoire. Naast hem staat
Kees de Wit, die met zang, klarinet, fluit
en altsaxofoon bijna alle kleuren van het
gevoelspalet benut. René Vermaes
speelt bandoneon, gitaar en piano, maar
hij mag graag alles aanraken wat geluid
voortbrengt. Daarmee zorgt hij vaak voor
de komische noot. Ruud Sempel is met
zijn bas de stuwende kracht en de
ritmische basis van Simits. Met René
Vermaes arrangeert hij de vaak eeuwenoude joodse traditionals, zodat die
liedjes naar de 21ste eeuw worden
gekatapulteerd.Simits speelde onder
andere in Paradiso Amsterdam, op de
Gentse Feesten, het Lombokfestival in
Utrecht, het Joods Festival in de Effenaar
en in Muziekcentrum Frits Philips en
zeven jaar op een rij in de straten en op
de pleinen van Avignon om het
theaterfestival aldaar luister bij te zetten
Aanvang 20.00 uur en de entree bedraagt
€ 5,00 incl. koffie/thee Kaarten
reserveren: 0492 382943

Yoga op een stoel
woensdag 2 december: muziekavond
met “Simits” Jiddische muziek voor
jong en oud (combo met René
Vermaes).
Simits begint met Max Silverenberg
Bij de kleine Max thuis werd op een
kofferpick-upje de muziek van de
vermaarde joodse zanger Leo Fuld
gedraaid. Veel later verzamelt Max een
aantal muzikanten om zich heen die
liefde voor muziek paren aan vriendschap, spontaniteit en gezelligheid. De
optredens van Simits bevatten precies
die componenten. Het gaat om plezier
maken en plezier geven. De muziek van
Simits is typisch Jiddisch. Dat betekent
vrolijk en wild, maar tegelijkertijd ook

Bijna iedereen kan yoga doen. Op zijn of
haar eigen wijze. Leeftijd en lichamelijke
conditie hoeven niet gauw een beletsel te
zijn. Voor wie er moeite mee heeft om de
oefeningen staand of liggend uit te voeren
is er de mogelijkheid van stoelyoga.
In Beek en Donk is in het najaar 2008
naast de al bestaande seniorenyoga
begonnen met lessen yoga op een stoel.
Dit wordt gedaan in een kleine groep.
Aan deze activiteit kunnen ook ouderen
uit Aarle-Rixtel, Lieshout en Mariahout
deelnemen.
Yoga op een stoel biedt ouderen de gelegenheid om in beweging te blijven en de
heilzame werking van yoga te ervaren.

Pierre vd Vorst Optiek
Dorpsstraat 40D Stiphout Tel 386078

Bij aankoop complete bril 30% korting op de glazen
Reiskosten worden vergoed ,s-maandags gesloten

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

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

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

Bezoek onze showroom ook
voor uw sanitair.

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:
Aangepaste lichaamshoudingen, ademhalings- en ontspanningoefeningen
worden zittend uitgevoerd of staand met
de stoel als steun. De oefeningen maken
het lichaam soepel en sterk, verhogen de
weerstand, helpen om beter te ontspannen en bevorderen het concentratievermogen.
Zo richt yoga zich naar de veranderingen
die het lichaam in de loop van de tijd
heeft doorgemaakt. Niet de beperkingen
zijn doorslaggevend maar de mogelijkheden. Stoelyoga helpt ouderen om te
ontdekken wat ze wel nog kunnen en
speelt in op de ervaringen en de wijsheden die met het klimmen der jaren
alleen maar groter worden.
Niemand is te oud om met yoga te
beginnen. Juist voor ouderen is het
belangrijk om – natuurlijk binnen de
grenzen van hun mogelijkheden - te
blijven bewegen. En yoga op een stoel
biedt daartoe de gelegenheid, ook voor
wie nooit eerder aan yoga heeft gedaan.
Voor alle ouderen die moeite hebben met
andere vormen van lichaamsbeweging
kan yoga op een stoel dus een uitkomst
zijn. Er is op dit moment nog plaats voor
enkele deelnemers en u kunt geheel
vrijblijvend eens kennis maken.
De yogalessen worden gegeven in het
Ontmoetingscentrum aan de Otterweg in
Beek en Donk. Bent u nieuwsgierig
geworden en wilt u meer weten?
Bel dan met yogadocente
Liset Paulussen (0492 464412) of met
een van de contactpersonen van Yoga 55
Plus Laarbeek: mevr. N. Rooijmans
(0492-462019 en dhr. L. Bos (0492462342)
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Bestemmingsplannen
Voornemen projectbesluit Multifunctioneel Centrum De Dreef Aarle-Rixtel.
Het college van burgemeester en
wethouders maakt op grond van artikel
3.11 van de Wet ruimtelijke ordening
(Wro) bekend, dat zij voornemens is om
met toepassing van artikel 3.10 Wro een
projectbesluit te nemen voor de uitbreiding van het Multifunctioneel Centrum
De Dreef aan De Duivenakker in AarleRixtel. Het planvoornemen bestaat uit de
uitbreiding van het bestaande gebouw
voor de vestiging van de scouting en voor
de al in het Multifunctioneel Centrum De
Dreef gevestigde maatschappelijke
voorzieningen.
Het ontwerpprojectbesluit en de bijbehorende stukken liggen van maandag 23
november 2009 tot en met maandag 4
januari 2010 voor iedereen ter inzage bij
de Informatiebalie in het gemeente
Laarbeek in Beek en Donk. Indien
gewenst kan een mondelinge toelichting
op de stukken worden gegeven.
Gedurende de inzagetermijn kan
iedereen schriftelijk of mondeling zijn
zienswijze kenbaar maken tegen het
voornemen tot het nemen van een
projectbesluit. Schriftelijke zienswijzen
kunt u richten aan burgemeester en
wethouders van Laarbeek, Postbus 190,
5740 AD Beek en Donk. Mondelinge
zienswijzen kunnen naar voren worden
gebracht bij de afdeling Ruimtelijke
Ontwikkeling, telefoon 0492 469 895.

K lokje

K lokje

Verzorgen van:
Hoi, ik ben Thijs Laarhoven, 10 jaar en
dol op dieren. Is er iemand die een paard
of pony heeft om te verzorgen?
Tel: 06.15.03.45.44

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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Bericht van:
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Nieuwe jeugdprins en
jeugdprinses in Ganzegat !
Wat was het gezellig en druk op het
jeugdprinsenbal in Aarle-Rixtel afgelopen
zondag 15 november in café/zaal De
Lantaarn en vooral….Wat was het spannend! Voor de pauze een spetterend
programma met geweldige playbackacts
en dansen door allerlei Ganzegatse
kinderen. Aan het eind van het eerste
deel van het programma namen de oude
jeugdprins Thijs, jeugdprinses Vivian en
kleinvorst Lars afscheid van alle Ganzegatterkes en Ganzegatterinnekes.
Thijs, Vivian en Lars en hun ouders
werden uitgebreid bedankt door De Gele
Kielen en door de Organisatie Carnaval
Ganzegat. Ze hadden er immers een
geweldig carnavalsjaar van gemaakt.
Tussen het programma door werden er
hints bekend gemaakt om het raden van
het nieuwe jeugdprinsenpaar wat gemakkelijker te maken:
1. Ze zijn altijd actief bij de optocht
2. Ze doen allebei aan een sport
3. Ze zitten niet op dezelfde school
4. Zij is muzikaal en hij speelt graag
met de nintendo
5. Ze wonen allebei aan de andere
kant van een brug
Na de pauze steeg de spanning ten top
toen vanachter een witte wand de
silhouetten van de nieuwe jeugdprins en
jeugdprinses zichtbaar werden. Geheimzinnige muziek, lichtflitsen en.... de
spanning was te snijden!
Op het einde van de muziek werd er
afgeteld en dwars door de papieren wand
kwamen de nieuwe jeugdprins Jelle
Beekmans en de nieuwe jeugdprinses
Maud van Dijk onder luid gejuich en
applaus van het publiek te voorschijn.
Een verrassing voor iedereen! Ex-jeugd-

prins Thijs Sloots keerde weer terug als
de nieuwe kleinvorst. Samen met prins
Jelle en prinses Maud gaat hij er
natuurlijk een te gek carnavalsjaar van
maken!
Aan het einde van het leuke programma
na de pauze was er nog een spannend
moment toen de uitslag van de
playbackwedstrijd bekend werden
gemaakt. De winnaars gingen met een
geweldige beker naar huis! Op 28
november kun je prins Jelle, prinses
Maud en Kleinvorst Thijs feliciteren met
hun benoeming, het is receptie in De
Dreef van 18:30 tot 19:30 uur
Prinses Maud, prins Jelle en kleinvorst
Thijs, heel veel succes en heel veel
plezier toegewenst in het komende
carnavalsjaar! Maak er wat moois van!
De Gele Kielen,
Organisatie Jeugdcarnaval Aarle-Rixtel

Uitslag Playbackwedstrijd
Jeugdprinsenbal 15 november
2009
1e Prijs :
Tamara Otten, Evelien van Veenendaal,
Kim Otten
K3 : Mama Se
Dansprijs :
Desi Otten, Maud Tollens, Daphne Graat
De Coole Pietjes
Aanmoedigingsprijs :
Timo Barten, Nick Tollens, Bas Schepers
Blue Kids
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Bericht van:

Beste muziekvrienden,
Hierbij willen wij u graag uitnodigen voor
ons kerstconcert dat gehouden wordt op
woensdag 16 december 2009 in Huize
Marièngaarde te Aarle-Rixtel.
Aanvang van het concert is om 20.00 uur
en de toegang is gratis.
Het gemengd koor Euphonia zal allerlei
kerstliederen vertolken in verschillende
talen.
Na afloop van het concert is er een
gezellig samenzijn in de zaal van Huize
Mariëngaarde Hier kunt u nog even
nagenieten van een kopje koffie/thee.
Met vriendelijke groet,
Bestuur
en
leden
Aarle-Rixtel
Gemengdkoor Euphonia,

UITSLAG NATIONALE
ZONNEBLOEMLOTERIJ 2009
Datum trekking: 9 november 2009
Hier volgt de uitslag van de Nationale
Zonnebloemloterij 2009. De Nationale
Zonnebloemloterij 2009 is goedgekeurd
door het Ministerie van Justitie
(C601/1061604 d.d. 06 februari
2009)(onder voorbehoud van typefouten)
Kansspelbelasting is voor rekening van
de Zonnebloem. Het recht op prijs vervalt
een jaar na de trekking. Prijzen worden
alleen uitgekeerd indien u het winnende
lot volledig invult en stuurt naar Pondres,
t.a.v. Zonnebloemloterij, Postbus 1279,
5004 BG Tilburg
PRIJSNR LOTNR PRIJSBEDRAG
1e prijs
0016899
€ 15.000,00
2e prijs
1352509
€ 10.000,00
3e prijs
0090372
€ 10.000,00
4e prijs
0164106
€ 5.000,00
5e prijs
0672412
€ 5.000,00
6e prijs
0086719
€ 5.000,00
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7e prijs
0307764
€ 2.500,00
8e prijs
1086199
€ 2.500,00
9e prijs
0902818
€ 2.500,00
10e prijs
0236314
€ 2.500,00
11e prijs
0484650
€ 1.000,00
12e prijs
1263291
€ 1.000,00
13e prijs
0576197
€ 1.000,00
14e prijs
0513858
€ 1.000,00
15e prijs
0231653
€ 1.000,00
16e prijs
0641819
€ 450,00
17e prijs
0708911
€ 450,00
18e prijs
1102200
€ 450,00
19e prijs
1222808
€ 450,00
20e prijs
1226162
€ 450,00
21e prijs
1002658
€ 450,00
22e prijs
1234980
€ 450,00
23e prijs
1036190
€ 450,00
24e prijs
1197043
€ 450,00
25e prijs
0079201
€ 450,00
DE VOLGENDE PRIJZEN OP LOTEN
MET DE VOLGENDE EINDCIJFERS *
26e prijs
91457
€ 100,00
27e prijs
58932
€ 100,00
28e prijs
98583
€ 100,00
29e prijs
2119
€ 50,00
30e prijs
4067
€ 50,00
31e prijs
6269
€ 50,00
32e prijs
975
€ 15,00
33e prijs
528
€ 15,00
34e prijs
523
€ 15,00
*Voor de prijzen 1 t/m 25 geldt dat ze
uniek zijn en worden toegekend aan
winnende
lotnummers waarvan alle 7 cijfers correct
zijn. De prijzen 26 t/m 34 worden
toegekend aan de loten waarvan 3, 4 of 5
eindcijfers correct zijn. Dat betekent dat
deze prijzen voor meerdere loten kunnen
gelden.

K lokje
Verkoop:
Verkoop van Parel en Halfedelstenen
sieraden, galakleding, tegen zeer
aantrekkelijke prijzen. Vrijdag 27
november, Lieshoutseweg 43 Aarle-Rixtel
van 16:00 tot 19:00 uur. 06-10352721

Drukkerij Aarle-Rixtel

Bericht van:
Beste mensen.
Zoals u al wellicht gehoord hebt, gaan wij
per 31 december 2009 stoppen met onze
Keurslagerij. Wij hebben dit samen 35
jaar gedaan en Mat al meer dan 42 jaar.
Wel hebben we een opvolger gevonden in
Flavio Hegeman. Vanaf 4 januari 2010 is
hij jullie nieuwe slager, ook onze medewerksters blijven allemaal aanwezig. Wel
willen wij persoonlijk van iedereen
afscheid nemen.
Woensdag 30 en donderdag 31 december staan wij klaar met een kopje koffie of
thee met iets lekkers en ook nog een
aandenken van ons.
Wij danken iedereen, die ons al die jaren
het vertrouwen hebben gegeven en we
hopen u nog zeker te treffen in de straat.
Wij zullen zeker gaan genieten van onze
vrije tijd.
Groetjes van Mat en Betty Swinkels.
Wegens een aanpassing in de winkel
zijn wij maandag 7 december 2009
om 16.00 uur gesloten en dinsdag 8
december 2009 de hele dag.
M. Swinkels, keurslager.
Dorpsstraat 36
Telefoon: 0492 – 381262
5735 EE Aarle-Rixtel
Mag ik mij even voorstellen. Ik ben Flavio
Hegeman, kom uit Stiphout en uit een
echte slagersfamilie. Mijn vader en een
oom gingen mij al voor in dit vak. Ik zelf
ben begonnen bij slagerij Giebels en
daarna bij slagerij Van Os, beiden in
Helmond. Ik loop nu al stage bij
keurslagerij Swinkels om dadelijk in
januari zelfstandig voort te zetten. Nadat
de familie Swinkels had aangegeven om
te stoppen met hun keurslagerij op 31
december 2009, heb ik de stoute
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schoenen aangetrokken en ben gaan
informeren naar de mogelijkheden om de
slagerij voort te kunnen zetten. En dit is
gelukt. Ook de medewerksters blijven
gezellig mee werken, zodat we een fijn
team hebben en dat ik als slagerij
Hegeman nog jaren verder kan. Ik ben
trots om in deze slagerij te mogen
beginnen en wel op maandag 4 januari
2010. We hebben leuke aanbiedingen.
En ik hoop dat u mij het vertrouwen geeft
om aan dit “karwei” te beginnen. Dus u
hoeft die lekkere grillworst niet te missen.
Ik, Flavio en mijn medewerksters wensen
de familie Swinkels heel veel plezier met
hun dik verdiende rust.
Tot ziens in onze winkel.
Slagerij Hegeman en medewerksters

Verspreiding
gemeentegids 2010
LAARBEEK – Vanaf maandag 7 december 2009 wordt de nieuwe gemeentegids
verspreid in Laarbeek. In deze praktische
gids is zowel informatie over de
gemeentelijke organisatie te vinden als
een overzicht van de Laarbeekse
verenigingen en organisaties.
Achter in de gids staat ook weer een
weekkalender. Op deze kalender staat
het ophaalschema van de verschillende
ophaaldiensten per dag aangegeven. Ook
de ophaaldata voor kerstbomen en grof
groen afval voor 2010 staan er in vermeld.

K lokje
Verkoop:
Verkoop van Parel en Halfedelstenen
sieraden, galakleding, tegen zeer
aantrekkelijke prijzen. Vrijdag 27
november, Lieshoutseweg 43 Aarle-Rixtel
van 16:00 tot 19:00 uur. 06-10352721

De Zorgboog... zorg van jong tot oud

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

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

Werken in de zorg iets voor jou?
Kijk op www.zorgboog.nl voor een overzicht van alle vacatures.

Bericht van:

Tieners opgelet
Cendra is open op woensdagmiddag voor
jeugd van groep 6 - 7 - 8 je hoeft je niet te
vervelen op woensdagmiddag!! Kom je uit
Aarle-Rixtel zit je in gr 6 - 7 - of 8 van de
basisschool en wil je met vrienden
ergens zitten kletsen, tafelvoetballen,
poolen, gamen, muziek draaien of
knutselen maar ..... weet je niet waar?
Kom dan tussen 13.30 en 16.30 naar
Cendra (zijkant Dreef) en je hebt beslist
een leuke middag. De entree is gratis.
Groetjes tot dan!!
Willen je ouders hier meer over weten
dan kunnen ze bellen naar tel. 382691 of
mailen naar Cendra.info@gmail.com
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wordt jij de “DJ T—X kerstster”, waarbij jij
centraal op een foto met je outfit en
vrienden via de website te bewonderen
zal zijn. Maak dit, door jou enthousiasme
en deelname, tot een succes en je bent
gegarandeerd van meerdere leuke thema
discoavonden!
De toegang tot discoavond is geheel
gratis en iedere partycrasher vanaf 11 t/m
15 jaar is van harte welkom.
De Discozaal aan de Duivenakker 72 A is
open vanaf 19.30 uur. Ben er op tijd bij
om het allemaal mee te kunnen maken
want om 22.00 uur is deze “EXTRA
KERST’’ avond weer voorbij.

DJ T—X entertainment op
12 december in Aarle Rixtel
Onderwerp: (een portie) EXTRA KERST!
TIENERDISCO in AARLE RIXTEL
Speciaal voor de jeugd vanaf 11 tot 15
jaar van Aarle Rixtel een gratis discoavond ! Vooruitlopend op de kerst zal ,
entertainend DJ T—X ( Tim Frenken ) er
voor zorgen dat jij een echt onvergetelijke
avond gaat mee maken. NIEUWSGIERIG? Je kunt dit alleen te weten
komen en beleven door naar de discoavond te komen. Vertel het je maten en
andere BFF’s en ervaar het om helemaal
los te gaan! De muziek die jij leuk vindt,
in een super gezellige alcoholvrije
sfeer. In het thema van ‘EXTRA KERST’
gooi je er zelf natuurlijk nog een schepje
bovenop en kom verkleed als kerstbal,
piek, dennennaald, Kerstman of Rudolf
en win mooie prijzen. En misschien

Heemkundekring
Barthold van Heessel
Op donderdag 12 november werd bij het
Kouwenbergs kerkje het unieke monument onthuld van Koning Lodewijk
Napoleon.
Hiermee heeft Noord-Brabant voor het
eerst een monument van deze bijzondere
koning. Het beeld kunstwerk is gemaakt
door Ria Nooijen. Met dit beeld wordt niet
alleen de koning vereerd maar ook AarleRixtel weer eens op de kaart gezet.
Het monument kwam mede tot stand met
subsidie van de gemeente en van de
Rabobank.

Bericht van:

FRANS LOOMANS
PRINS VAN GANZEGAT
Ganzegatters en
Ganzegatterinnekes,
Ondanks de 11 hints die werden uitgebracht door de Organisatie Carnaval
Ganzegat, was het nog tot op het laatste
moment gissen wie Prins van Ganzegat
zou worden. Nadat Grootvorst Jorg
afscheid had genomen van Zijne
Doorluchtige Hoogheid Prins Ted van
Ganzegat en zijn Prinses Marleen, was
het de beurt aan Adjudant Riny van den
Bogaard om afscheid te nemen en het
stokje van Adjudant over te dragen aan
Johan van Bakel. In zijn dankwoord
roemde Grootvorst Jorg Riny van den
Bogaard voor de 16 jaren als Adjudant
van de Prins. Het publiek onderstreepte
dit met een daverend applaus. Hierna
installeerde Grootvorst Jorg Johan van
Bakel als nieuwe Adjudant.
En toen was het eindelijk zover en na
nogmaals de hints te benoemen presenteerde Grootvorst Jorg de nieuwe Prins
van Ganzegat 2010: Frans Loomans.
Velen in het publiek waren prettig verrast.
Na het omhangen van zijn ambtsketen,
las Zijne Doorluchtige Hoogheid Prins
Frans d’n Twidde zijn proclamatie voor en
maakt hij zijn motto bekend: ¨Op z’n
boerenfluitjes¨ Hierna vertrok de Organisatie naar haar Residentie, cafézaal de
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Lantaarn voor het Prinsenbal onder de
fantastische muziek van het orkest
Madison. Het was nog tot in de late
uurtjes gezellig in Ganzegat.
Prins Frans d’n Twidde, in het dagelijks
leven bekend als Frans Loomans, is
getrouwd met Petra en heeft 2 dochters,
Inge en Femke, en 1 zoon, Jeroen.
Van beroep is hij tuinder.
Frans heeft als hobby´s: biljarten, Harleyrijden, tractoren en skien. Hij is lid van de
groep Zo Zin Wai en werkt al jaren mee
aan de Carnavalswagen van de jeugd van
de Heikant.
Op zaterdag 28 november aanstaande
zal Zijn Doorluchtige Hoogheid Prins
Frans d’n Twidde een receptie worden
aangeboden in Multifunctioneelcentrum
de Dreef. Aanvang 20:00 uur.
De receptie duurt tot 22:00 uur. Hierna
zal een bal worden aangeboden m.m.v.
onze Hofdiscotheek.
Namens de Organisatie Carnaval
Ganzegat:
Riny van den Bogaard
secretaris

K lokje
Dovens Meubelen Milheeze.
Uit onze eigen meubelmakerij betaalbare
meubelen op maat gemaakt 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. 0492341553. www.dovens.nl Meten en
bezorgen zijn bij ons gratis.
Bijles of advies ???
Heb je op school problemen met
(bedrijfs)economie, boekhouden of
rekenen? Ondernemer met 25 jaar
ervaring geeft bijles. Ook adviezen aan
startende ondernemers en zzp’ers en
administratie ondersteuning. Administratie ondersteuning ook voor particulieren.
Telefoon 06 – 50 280 745.

Tel. 0492 46 38 88
www.grotelshof.nl
info@grotelshof.nl

• 3 gangen keuze menu €. 19,95
• 4 gangen keuze menu €. 25,00
• St. Nicolaas brunch 22 en 29 november
met bezoek van de sint en zijn knechten.
• 4, 5 en 6 december,
5 gangen surprise menu €. 25,55
• 25 en 26 december kerst brunch en diner
Kerstmenu’s worden op aanvraag verstuurd.
• 31 december oudejaars diner all inclusive.
met gratis taxi naar huis regio Gemert/Bakel,
Laarbeek en Helmond.
Heef u een dieet, wij zijn er in gespecialiseerd.
(graag hiervoor tijdig reserveren.)
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Bericht van:
De Meikever
Voortaan zal ik bij het passeren van het
Kouwenbergs Kerkje eerbiedwaardig
stilstaan, halt en front maken en deemoedig buigen voor het borstbeeld van
zijn hoogedelgeboren koning Lodewijk
Napoleon als dank voor bewezen
diensten aan deze gemeenschap en als
iedereen dat nou voortaan zou doen, dan
heeft Ria Nooijen dat beeld tenminste
niet voor niets gemaakt. We waren weer
even het middelpunt van de wereld, nou ja
Nederland, tenminste Zuid-Nederland, in
ieder geval Brabant want dun omroep
besteedde er zelfs een item aan, waarin
onze onderkoning Henk van Beek mocht
verwoorden wat ons zoal bewogen had
om na zo’n 200 jaar alsnog een standbeeld voor den konick op te richten en
dat deed hij voortreffelijk. Het was er nog
lang druk en gezellig bij het kerkje.
Een hardere klap in mijn aangezicht was
de benoeming van een andere hoogwaardigheidsbekleder dezer dagen,
namelijk de prins der carnavalszotten
voor het jaar 2010. En waar mocht die
dan wel vandaan komen. Helemaal van
de andere kant van het kanaal, helemaal
vanaf de Scheepstal. De oplettende lezer
weet dan al meteen dat deze buurtschap
valt onder de gemeente Helmond want de
buurtschap de Scheepsstal valt onder
Aarle-Rixtel, gemeente Laarbeek en dat
is met twee ss, dat U het maar weet.
Dus uit Helmond komt die neie prins,
daar moet ik ernstig bezwaar tegen
aantekenen. Het is dat ik hem en zijn
bevallige prinses goed ken anders was er
serieus protest van deze zijde gekomen.
Thans zullen wij ons beperken tot het
annexeren van deze buurtschap en
daarmee is het onrecht uit het verleden
weer ongedaan gemaakt. Voor de bewoners in die buurt ook een weer een
goed vooruitzicht want over een paar jaar
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wonen ze in die hoek op het nieuwe
industrieterrein Helmond-Noord 2 en met
een beetje geluk loopt de nieuwe ruit
vanuit Eindhoven dwars door hun
moestuintjes Dus maar even genieten als
buurt van de prins, al brengt dat wel
verplichtingen met zich mee. Geen nood,
want we komen altijd helpen om het bier
mee op te drinken.
Met alle commotie rond de Mexicaanse
griep doe ik niet mee. Ik ben blij dat ik
niet over de grens woon want dan zou ik
me bloot stellen aan infectie met de
“schweine-grippe”, en dat wens ik zelfs
de Duitsers niet toe. Ik heb het niet
verzonnen, de Mexicanen zijn volgens mij
ook niet blij met deze naamsverkiezing.
Waarom die namen, waarom niet
gewoon Q-koorts of Y-pest, dan weet je
meteen waar je aan toe bent. Het moet
niet gekker worden want de kans dat de
beri-beri mug ons warme klimaat komt
opzoeken en de tropenkolder gaat
verspreiden is levensgroot. Al gehoord
van het koude-zweet-syndroom dat
schijnt rond te waren in de verkiezingsregio’s. Dit syndroom is niet besmettelijk
en komt alleen voor binnen de politieke
partijen die last hebben van sterk dalende
thermometers, een veel voorkomend
verschijnsel binnen een democratie met
meer dan 100 politieke partijen en
splintergroeperingen. Het probleem is dat
deze mensen niet bij de pakken mogen
gaan neerzitten, terwijl dit rond 5
december de enige remedie schijnt te
zijn om kans te maken wat te vangen van
de Goede Sint. Maar dat hebben deze
politieke zielen totaal niet in de gaten. Ze
zien de maan niet meer door de bomen
schijnen, ze zien alleen de witte manen
van ene Geert W. uit V. die volgens mij
een fel tegenstander is van ene Z.P. uit
S. omdat die een andere kleur heeft. Ik
ben blij dat ik de komende dagen gewoon
onschuldige kinderliedjes mag meezingen.
De meikever.
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Bericht van:

De Goedheiligman heeft zijn intocht in
Aarle-Rixtel weer gemaakt. Het enthousiaste publiek, vooral bestaande uit veel
kinderen met vaders, moeders, opa’s en
oma’s haalde, hem op zondag 22 november in aan de Havenweg. Het was een
waar feest om daar deelgenoot van te
kunnen zijn. Nu maar hopen dat de Sint
ook mijn schoen (maat 45) niet vergeet.
In het afgelopen jaar heb ik toch wel
geprobeerd mijn best te doen, dus er is
nog hoop.
De afgelopen weken zijn we bezig
geweest met de volgende zaken;
DIEFSTAL OFFERBLOK
MARIAKAPEL;
Op 8 of 9 november werd uit de Kapel van
Onze Lieve Vrouw Zetel der Wijsheid aan
de Bosscheweg, het offerblok van de
kaarsentafel weggenomen. Het offerblok
zat met een flink slot aan de tafel vast,
maar kennelijk was dat voor de dader
geen belemmering. Een paar dagen
geleden werd uit de Maria-grot in
Mariahout ook het offerblok weggenomen. Of hier sprake is van dezelfde
dader weten we niet. Als er iemand iets
gezien heeft dan houd ik me aanbevolen
om die informatie te ontvangen.
OVERLAST JEUGD;
De laatste tijd krijgen we weer wat
meldingen binnen van overlastgevende
jeugd. Het gaat dan met name over het
afsteken van (zwaar) vuurwerk en
uitgaansoverlast. Voor wat het vuurwerk
betreft kan ik melden dat het natuurlijk
verboden is om buiten Oudejaarsdag
vuurwerk af te steken. Inmiddels hebben
we al wat extra surveillances ingezet op
de aanpak van dit probleem. De boetes
die er op staan zijn niet mis en daar waar
sprake is van zwaar en dus illegaal
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vuurwerk, heeft de politie de bevoegdheid
om mensen aan te houden en eventueel
in verzekering te stellen. Voor wat betreft
de uitgaansoverlast dan spreken we over
nachtelijk lawaai op straat, vernieling,
baldadigheden, verplaatsten van straatmeubilair en andere misdragingen, zoals
overlast in taxibusjes. Het is toch te gek
voor woorden, dat het kennelijk nodig is,
dat mensen die na een avondje stappen
een taxi bellen om veilig thuis te komen,
tijdens de rit de taxi bevuilen en soms
zelfs deels vernielen of afbreken. Ik vraag
me dan af ; Is het nou zo moeilijk om je
een beetje normaal te gedragen ? Wij
gaan in ieder geval de nachtelijke
overlastgevers proberen aan te pakken.
De inwoners van Aarle-Rixtel roep ik
nogmaals op om de politie te bellen
(0900-8844 of 112 als elke seconde telt)
als er overlast plaats vindt. Wij willen
graag op het moment dat de overlast
plaats vindt geïnformeerd worden. Dat is
het moment dat we er werkelijk iets aan
kunnen doen. Als we de andere dag of
soms nog veel later pas horen van de
overlast, dan is de pakkans natuurlijk
sterk gereduceerd.
INBRAAK IN LOODS;
Op vrijdag 13 november werd ingebroken
in een loods aan Het Laar. Door een
raam te forceren kon men in de loods
binnen komen. Vervolgens werden een
groot aantal elektrische handgereedschappen weggenomen.
Verder zijn er wat kleine aanrijdinkjes
geweest en natuurlijk de nodige
interventies tussen mensen die even wat
moeite hadden om met de anderen op
een fatsoenlijke manier te communiceren. Meestal noemen we dat burenruzies, maar ook deze waren niet van
dien aard om hier er dieper op in te gaan.
Eigenlijk waren het een paar (relatieve)
rustige weekjes.
Vriendelijke groet,
John Geerts, uw buurtbrigadier.

Bericht van: 50 jaar geleden
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gelukwensen binnen kwamen.

25 november Verandering
aanvangstijd Hoogmis
Ter spreiding van het massale bezoek
aan de H. Mis van negen uur, welke over
het algemeen te over bezocht werd, heeft
de parochie-geestelijkheid het nodig
geoordeeld om in plaats van een stille
Mis op dat uur de gezongen Hoogmis te
doen plaatsen. De Mis van half elf zal
voortaan een stille H. Mis zijn.
Geslaagd
De heren Rini van den Heuvel, Adjunct
commies A ter secretarie alhier en Henk
van Roy, Adjunct commies A ter
secretarie der gemeente Bakel en
Milheeze, slaagden te ’s-Gravenhage
voor het examen Gemeente Financiën 1
Diamanten koorzanger Swinkels
Bij gelegenheid van de viering van het
jubileum van de diamanten korist de heer
G. J. Swinkels, die in de zaal van de heer
van den Heuvel door het Kerkkoor uitbundig is gevierd, is de jubilaris o.a.
begiftigd met de gouden medaille van de
R.K. Korenbond “St. Gregorius”, welke
onderscheiding door Pastoor van den
Berk na een toespraak, die van veel
respect getuigde voor de oudste zanger,
uitgereikt. Ook aan organist Houët, die
onlangs eerst werd aangesteld, werd
deze onderscheiding, met een zeer
waarderend woord van de Herder der
Parochie, ter hand gesteld. Namens het
koor bood verder de pastoor de
diamanten jubilaris een geschenk aan.
Ter receptie, die wel niet officieel was
aangekondigd,
verschenen
enige
parochianen, een deputatie van het Gilde
van St. Margaretha, de voorzitter van “de
Klokkengieters van 1660”, wier mede
oprichter de heer Swinkels geweest is,
terwijl verder telegrafische en schriftelijke

28 november Zilveren jubilé in
Pensionaat Mariëngaarde
Ons kleine dorp in den vreemde bekend,
men hoort het zo vaak, om zijn aparte
industrieën, zijn naam is ook populair en
wel gedurende een volle eeuw om het
gerenommeerde Pensionaat, dat jonge
meisjes uit de middenstand, van alle
oorden van Nederland als het ware
afkomstig, o.m. een opleiding verschaft
voor het examen Ulo, jaarlijks ten getale
van minimaal 50 kunnen zij “Mariëngaarde” met het diploma in de hand verlaten.
Uiteraard hebben de leerkrachten, meest
religieusen, weinig contact met de
burgerij van Aarle-Rixtel, zodat de staat
van dienst van deze pedagogen voor velen
een gesloten boek blijft. Het hoofd van
deze onderwijs inrichting, Zuster Joseph,
Assistante van Marie ( In de wereld Mej.
G. W. Majolée, geboortig uit Roermond)
is bovendien een bescheiden mens.
Bijwijlen optredend als hoofd van het
klooster gaf zij permanent leiding aan de
leerlingen en leerkrachten van “Mariëngaarde”; welk team van onderwijzeressen
tientallen jaren dat pensionaat heeft doen
uitmunten als een der beste van Brabant,
waar personeelsmutaties vanwege de
goede en prettige verhouding, niet talrijk
zijn en waar frisse jonge meisjes onder
milde tucht, het schoolprogramma met
ideale regelmaat verwerken. Naast de
algemene leiding der school, doceert zij
Engels en de kinderen volgen altijd en
graag haar lessen. In het najaar van 1934
viel voor Ulo-schoolhoofd op haar de
keuze, zodat zij nu in het zilver jubileren
mag. Aanstaande zondag viert het klooster feest, om haar, die geen publieke
hulde wenst, maar die om haar betekenis
voor het algemeen vormend onderwijs, in
het bijzonder voor het uitgebreid onderwijs, voor haar eminente leiding van onze
Ulo meisjesschool, de attentie vraagt,
toch ook wel van de Aarlese burgerij?

