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Taxibedrijf
C. van Heijst

* personenvervoer
* rolstoelvervoer
* groepsvervoer
* ziekenvervoer
* pakketdiensten

381218
Dorpsstraat 98

Aarle-Rixtel



POLITIEBUREAU Beek en Donk, openingstijden ma  t/m vr 09.30-12.30 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, Churchil-
laan 109, Helmond, aanvraagformulier opvragen tel. 0492-587878.

VERLOSKUNDIGEN  Gemert-Bakel en Aarle-Rixtel. St Annastr 69. Gemert.
Afspr. maken, ma, di en do van 9.00 u tot 12:00 u. 0492-367703
Dienstdoende verloskundige:0492 — 367703

FYSIOTHERAPEUTEN  Fysiotherapie en Manuele Therapie. P. J. Groenendaal en
Mw. Groenendaal-de Waard, en  Mw. L. Mcnab. Koude Maas 16, tel. 382156.

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 Keyserinne-
dael, Kanaaldijk NO 18, tel 0492-348782   ma t/m vr 10.00-17.00u za 12.00-16.00

STICHTING WELZIJN OUDEREN LAARBEEK: Otterweg 27, Beek en Donk, tel. 328800
ma. t/m vr. 09.00-12.00 uur.

OUDERENADVISEUR Voor vragen over zorg, wonen en welzijn ouderen tel. 06 - 51207270
Wmo servicepunt: Bosschew. 20, tel.383959.ma 10.00-12.00   di 18.30-20.30

do 13.00-15.00u. email wmo-ar@welzijnlaarbeek.nl
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

Landelijk Politienummer 0900 - 8844 voor niet spoedeisende hulp
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Zaterdag 30 januari
18.30 uur Kerk – Eucharistieviering  - Samenzang - kindernevendienst

Net van Hoof – Schellens (1e j.get./par.)
Jaantje Kester - Opheij
Ben van Rixtel (j. get.)
Frits Smeenk (van ’n vriendin).

Zondag  31 januari – 4e  Zondag door het jaar  - Collecte MEMISA
10.00 uur Kerk – Eucharistieviering – Herenkoor (Gregoriaans)

Frans Maas (1e j.get/par.)
Christien vn Dijk – Strik (sterfdag)
Hanneke van Berlo (m.ged.)
Overleden ouders v. d. Graef – Fleskens
Jan van Dommelen (sterfdag)
Mia van Roij – Nooyen (j,get.)
José van de Graef – Verberne (verj.)

12.00 uur Kapel – Doopviering
Sara Janssen, Kempenstraat 9
Mara Heinsbergen, Clovishof 10.

Woensdag 3 februari
19.00 uur Kapel – Rozenkransgebed

Week van zaterdag 6 februari t/m vrijdag 12 februar
Zaterdag 6 februari
18.30 uur Kerk – Eucharistieviering  - Dameskoor - kindernevendienst

Kitty Vos en overleden ouders Vos – van Griensven
Jan en Willy Verhoeven – v. d. Vossenberg (buurt)
Annie v. d. Bogaard – v. d. Heijden (j.get.)
Cor van Bakel-de Jong (par.)

Zondag  7 februari – 5e Zondag door het jaar
10.00 uur Kerk – Eucharistieviering – Samenzang

Familie Verbakel-v.d. Zanden.
Herman Verhoeven
Sien Nooijen (fund.)
Overleden begunstigers van het O.L.Vrouwe Gilde
Truus van Dijk – de Vries (verj.)
Piet en Anna van Dijk – Swinkels
Jo van Berne – Lennarts
Overleden ouders Vereijken-Verhagen (j.get.)
Theo v. d. Rijdt
Martinus v. d. Ven (verj.)
Bijzondere intentie
Tot welzijn van de parochie

Woensdag 10 februari
19.00 uur Kapel – Rozenkransgebed

Week van zaterdag 30 januari t/m vrijdag 5 februari



OVERLEDEN
Frits Smeenk, 96 jaar, Zorgboogcentrum Mariëngaarde.

Spreekuren Pastorie Op MAANDAG is de pastorie altijd gesloten. Wilt u op
Maandag alleen in dringende gevallen naar de pastorie bellen? Pastor Deli kunt u
persoonlijk spreken op: donderdag- en vrijdagochtend van 10.30 tot 11.30 uur.
Wilt U op een ander tijdstip een persoonlijk gesprek met de pastor, dan kunt u daar
tijdens de spreekuren voor bellen. De administratie is op dinsdagochtend, donder-
dagochtend   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.

Doopvieringen De eerstvolgende doopvoorbereidingsavond is op 23 februari a.s.
van 20.00 tot 21.30 uur in de sacristie van onze kerk. Deze avond is bedoeld als
voorbereiding voor de gemeenschappelijke doopviering van  7  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.
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Beste vrienden,
Als voorbereiding op Pasen willen we ons geloof verdiepen en nadenken over “de zin
van lijden”. Christus heeft voor ons geleden en ons verlost en zo de weg vrij gemaakt
naar de Vader. Dat staat in de bijbel en dat geloven wij. Oké, maar wij? Waartoe dient
ons lijden en dat van de hele mensheid? Daarover willen we in gesprek gaan en het
bijbelboek Job zal onze leidraad zijn. Welkom aan ieder die mee wil praten over deze,
voor de meeste van ons, moeilijke materie.
Pastor Deli.
De bijeenkomsten vinden plaats bij de Zusters Ursulinen, Dorpsstraat 7, Aarle-Rixtel.
Tijdstip: van 10.00 tot 11.30 uur op woensdag 10 en 24 februari, 10, 24 maart en 7
april. Werkgroep geloofsverdieping. Marijke Leenders tel. 384513. Tosca Ruijters tel.
382531. Zuster Marij Verbeeck tel. 381706.

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

Wij willen u hartelijk danken voor de vele lieve woorden geschreven of
uitgesproken. De mooie bloemen. Uw aanwezigheid bij het
afscheid van ons mam, oma en superoma

       Jet van Hedel – Coppens

Uw uitingen van medeleven hebben ons goed gedaan. Onze oprechte dank.

Familie Van Hedel
Jeanne en Ad Loos-van Hedel.
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administratie & advies

BELASTING
AANGIFTE?
B e l  v o o r  h e t  m a k e n  v a n  e e n  a f s p r a a k :  0 6  12  8 4 0  311
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D a n k b e t u i g i n g

Voor de vele blijken van betrokkenheid bij het overlijden van
mijn vrouw

Cor van Bakel – de Jong

Wil ik u, mede namens mijn kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen
bedanken voor de vele kaarten, bloemen en aanwezigheid. Het is voor ons een
grote troost te weten hoe geliefd zij was en hoe zij werd gewaardeerd.

Mies van Bakel
Beek en Donk januari 2010.

Fotografeer vogels
in Laarbeek
en win een prijs!

Mezen doen zich tegoed aan de vetbollen
in de tuin, eenden zwemmen in de
laatste stukjes water tussen het ijs, een
eenzame buizerd zit op een paaltje langs
de weg. Vogels zijn een dankbaar object
voor een mooie foto. En nu kunt u er ook
een prijs mee winnen. IVN-vogelwerk-
groep de Ortolaan  organiseert ter
gelegenheid van zijn zilveren jubileum een
fotowedstrijd met als thema: Vogels in
Laarbeek. Houd uw fototoestel dus bij de
hand en zend uw mooiste plaatjes naar
jaapwij@xs4all.nl. Vergeet niet uw naam,
telefoonnummer en e-mailadres te
vermelden.
Het gaat niet om een technisch volmaak-

te foto, het gaat erom hoe u naar vogels
kijkt! Op 25 april 2010 vieren we het
jubileum in het IVN gebouw De Bimd in
Aarle-Rixtel. De tien beste foto’s worden
door een jury uitgekozen en op onze
feestdag tentoongesteld. De makers
ontvangen een prijs. Hieronder leest u
hoe u mee kunt doen.

Fotowedstrijd
· Alle inwoners van Laarbeek kunnen

meedoen
· Uw foto moet in Laarbeek gemaakt zijn
· Foto’s moeten vóór 1 maart 2010

gemaild worden naar jaapwij@xs4all.nl
· Een foto moet minimaal 1 MB zijn
· Er mogen geen fotobewerkings-

programma’s gebruikt worden
· Iedereen mag maximaal vijf foto’s

insturen
· Een jury beslist, over de uitslag is geen

discussie mogelijk
· De makers van de tien als beste

gekozen foto’s ontvangen een prijs
· De foto’s kunnen voor niet-commerciële

doeleinden worden gebruikt.
Voor meer informatie kan men contact
opnemen met:
Vogelwerkgroep De Ortolaan van IVN
Laarbeek
Tel.: 0492-462690 of  0492-462460
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Voor uw schilderwerk, binnen en buiten

RINI VAN BERLO Mob. 06 48 867 753

www.vanberlo-woonservice.nl, info@vanberlo-woonservice.nl
Molenstraat 32, 5735 BM Aarle-Rixtel, tel. 0492 - 38 35 68

ADVISERING

S E R V I C E

ONDERHOUD

De kaaskoning
“kaas met een
vorstelijke smaak”

Iedere donderdag van
7:30 tot 13:00 uur

op het marktterrein.
www.dekaaskoning.nl

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

Niet de eerste.
Maar wel de beste !!

Voor de liefhebbers van echt.
Niet van namaak.
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Hersenstichting zoekt
collectanten
Ieder jaar wordt in februari gecollecteerd
voor ruim 3,5 miljoen mensen met een
‘ziekte in het hoofd’. In 2010 vindt de
collecte plaats in de week van 1tot en
met 6 febr. De hersenstichting laat we-
tenschappelijk onderzoek doen naar de
oorzaak en behandeling van hersenaan-
doeningen en ze maakt zich sterk voor
samenwerking tussen organisaties, die
zich bezighouden met hersenen en
hersenonderzoek, zoals patiëntenvereni-
gingen. De collecte is afhankelijk van de
steun van zoveel mogelijk mensen in
Nederland. In Laarbeek kan helaas nog
niet in iedere straat gecollecteerd wor-
den, dus heeft u in de eerste week van
febr. een uurtje over en wilt u ons
meehelpen, dan hoor ik het graag. Voor
informatie en/of aanmelden om mee te
helpen, kunt u altijd bellen met mw.
Engels, tel.0492-463623. U kunt ook
bellen met het collecte-coordinatiepunt,
tel.030-2971197. Meer informatie:
www.hersenstichting.nl

Jazzband Swingthese bij
Wim Beeren Jazz Society
op 27 januari

Op woensdag 27 januari wordt de avond
van Wim Beeren Jazz Society in café
Van Bracht aan de Kerkstraat te Aarle-
Rixtel geopend door de jazzband Swing-
these o.l.v. de Roermondse bassist John
van Schaijik. Geïnspireerd door musici
als Louis Armstrong en Sydney Bechet
biedt het repertoire een mix van oude stijl
varianten: New Orleans, Dixieland en
uiteraard Swing.
Swingthese bestaat verder uit trompet-
tist Ton van Kampen, saxofonist Niek
Duchateau, pianist Joseph Olivier,
banjoist Rinus van Loon, en drummer
Joost Kiefte. Na het optreden van
Swingthese zullen weer veel muzikanten
tijdens de traditionele jamsession het
podium betreden en zorgen voor een
bruisend jazzcafé. Mensen die interesse
hebben in het nieuwsbulletin van Wim
Beeren Jazz Society ( verschijnt 2x per
maand), kunnen zich via het mailadres
jos@beeren.net aanmelden.
Aanvang 20.30 uur, iedereen is welkom
en de entree is gratis.
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Café de Stal 40 jaar.

Bij het binnenkomen stel je vast dat het
café nog de sfeer van vroeger jaren
uitademt, een knus gezellig dorpscafé,
veel bruin hout en een zeer ruime
dubbele bar. Aan het plafond honderden
bierpullen vanuit de hele wereld, aan de
muren foto’s van vroeger en zelfs de
geelverkleurde openingsaankondiging uit
1970, bijna niet meer zichtbaar door een
honderdtal foto’s van klanten, die er
omheen zijn geplakt. Ik herken een groot
aantal illustere dorpsfiguren uit Ale, het
moet wel een gezellig café zijn, aan al
die blije gezichten te zien. En dat ze een
lekker pilsje tappen weet ik uit eigen
ervaring. Het was puur toeval dat Mart en
Gerrie van Vlerken 40 jaar geleden vanuit
Helmond in Aarle-Rixtel terecht kwamen.
Ze zochten ergens in de omgeving een
café en kwamen in het pand van de
weduwe van Helvoort aan de Kouwenberg
terecht. Het café had toen nog geen
echte naam, in de volksmond werd het
nog steeds café Wigmans genoemd,
hoewel die er niet meer in zaten. Het
was meer een stal, zo erg zag het er van
binnen uit. Mart werkte destijds nog bij
de Amstel in Helmond, maar ging toch in
zee met de mannen van Bavaria. Het
interieur kreeg in 1970 een flinke op-
knapbeurt. Het ziet er nog steeds zo uit
als toen, verzekerde Mart mij, tijdens het
gesprek. Vooral de dubbele bar spreekt
heel veel mensen aan en dat zie je maar
weinig. Als klant zit je niet tegen een
muur of wand aan te kijken, maar als
kastelein moet je eigenlijk ogen in je rug
hebben om altijd alles te kunnen over-
zien, vooral als ze van twee kanten
beginnen te roepen om bier.
Vanaf het begin kunnen Mart en Gerrie
op een ruime klantenkring rekenen want
bezoekers komen uit de hele regio, later
zelfs uit Limburg en Gelderland. Dat

kwam volgens Mart door de nieuwe
discotheek die ze destijds aanschaften.
Voor de opening hadden ze extra
personeel ingehuurd, Ciska Martens en
Adrie van den Broek. Die twee hebben
nog jaren bij ons gewerkt, zo druk werd
het vanaf het begin. Vooral diskjockey
Adje Verbakel was destijds wijd en zijd
bekend en hij  wist voor gezellige muziek
en de sfeer te zorgen. Het dansvloertje
werd in die tijd intensief gebruikt.
Altijd gezellig volk binnen, dat maakt het
voor de kastelein leuk, anders was ik al
lang kaal geweest, weet Mart het treffend
te omschrijven.
Natuurlijk kwamen er ook wel eens
trubbelmakers binnen, maar ik was niet
de kleinste, lacht Mart en ik had ook niet
de kleinste handen. Bovendien was ik
niet bang uitgevallen en dat is wel altijd
een voordeel geweest. Ik probeerde het
altijd op een andere manier op te lossen
maar ze vlogen er uit als het niet anders
kon. De politie hebben we gelukkig maar
weinig over de vloer gehad, meestal
kwamen ze om gezellig te buurten.
We gaan gewoon door, zeggen Gerrie en
Mart eensgezind, als onze gezondheid
het tenminste toelaat. Aan opvolging
hebben ze nog niet gedacht, ik ben pas
65 geworden, lacht Gerrie, ik kan nog
wel even mee. Mart blijkt al 67 te zijn
maar zegt desgevraagd zijn café nog niet
te kunnen missen. Ik vind het nog steeds
leuk en wat moet ik verder, ik heb altijd
voor mijn café geleefd, in al die jaren zijn
we er bijna altijd geweest voor onze
klanten.
Opvolging door de kinderen, de beide
dochters of hun aanhang, zit er waar-
schijnlijk niet in. Ons Heidi heeft er wel
zin in, zegt Gerrie, ze springt regelmatig
bij, maar daar blijft het bij. En de jongste,
die krijgt een baby, in april. Och ja, zegt
Gerrie dan, we worden opa en oma, daar
zijn we best trots op.
We organiseren een groot feest op
zaterdag 30 en zondag 31 januari. Ik
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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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hoop dat er veel mensen komen en dat
we de klanten van vroeger nog eens
terugzien. Er komt een flinke verwarmde
tent voor op de straat, zodat er voor
iedereen plaats is. We laten diverse
artiesten zingen, zeg maar dat zondag-
middag de zanger Driekske uit België
komt. Die kennen de mensen nog wel van
vroeger.
JWP.

GEMEENTELIJK
MONUMENT.

Vrijdagmiddag 15 januari stond er heel
wat volk op de stoep bij Willy en Henriët-
te van de Nieuwenhof aan de Kouwen-
berg no.31 en dat moet op zijn minst
vreemd zijn geweest voor de toevallige
voorbijgangers. Voor Willy en Henriëtte
was het gelukkig geen verrassing want de
groep, bestaande uit een wethouder, in
de persoon van Sjef Knoops, wat ver-
tegenwoordigers van de lokale radio en
bladen en een twintigtal inwoners van
Aarle-Rixtel, was uitgenodigd om getuige
te zijn van het bevestigen van een bijzon-
der plaatje aan de voorgevel van hun huis,
het welbekende Villa Reposa. Dit pand is
sinds enige tijd opgenomen in de lijst van
gemeentelijk monumenten en draagt
sinds vrijdagmiddag het officiële monu-
mentenplaatje, uitgevoerd in de kleuren
wit en blauw, met het gemeentewapen

van Laarbeek. Wethouder Knoops memo-
reerde in zijn toespraak de procedure die
tot aanwijzing van het monument heeft
geleid. Het is eigenlijk een uitvloeisel van
de naoorlogse rijksmonumentenregeling
tot behoud van het culturele erfgoed.
Binnen de gemeente Laarbeek is er
uiteindelijk ook een regeling tot stand
gekomen en dat leidde in het recente
verleden tot de aanwijzing van de diverse
panden. Hij was blij dat hij in het episch
centrum van Aarle-Rixtel, aan het mooie
Kouwenbergpleintje, het plaatje mocht
bevestigen aan Villa Reposa. De aan-
wezigen kregen nog een nadere uitleg
van Lydia Bongenaar, werkzaam als
beleidsmedewerker bij de gemeente
Laarbeek. Zij is belast met het uitvoeren
van de regeling en het contact met de
eigenaren van alle monumentale panden.
Zij hield op de haar bekende  manier een
enthousiast pleidooi voor de regeling en
had een heldere uiteenzetting over de
financiële aspecten voor de eigenaren van
de monumentale panden. Ze hoopte vurig
dat er nog meer eigenaren van oude
panden zich zullen aanmelden, tot nu
toe zijn er ruim 50 aangemeld, alleen al
in Aarle-Rixtel. Ons erfgoed moet goed
beschermd blijven. Zoals wellicht bekend
is Villa Reposa, dat in 1891 is gebouwd,
als domineeswoning bij het protestants
kerkje in gebruik geweest. Nadien is het
door diverse families en personen
bewoond tot het pand uiteindelijk, begin
jaren 70 in bezit kwam van de familie van
de Nieuwenhof. Willy vertelde me dat er
vroeger ene Mieske Dokters-van Leeuwen
heeft gewoond en ook een familie Tabor
met niet minder dan 11 personen En zo
ruim bemeten is het huis niet. Verder
noemt Willy nog ene Kiske van Kampen,
een vrijgezel, die daar ook wat jaren
versleten heeft en die bij de oudere
mensen nog bekend moet zijn. Na zijn
aanstelling als gemeenteopzichter in
1977 heeft Leo Meesters daar enige jaren
met zijn gezin gewoond, daarna is Willy



Pagina 16



Pagina 17BBBBBericht van:

begonnen met een grote restauratie. Bij
het graven van een sleuf in de voortuin
kwam de fundering van een oud huis te
voorschijn. Dat huis hoorde ook bij de
kerk en is een tijdlang als een soort
pakhuis in gebruik geweest, totdat een
grote brand het in de as legde. De
fundering zit er nog, zegt Willy, en daar
staat mijn hekwerk nou op. In de voortuin
stuitte Willy destijds op een heel grote
gemetselde waterput en van alles en nog
wat, zelfs een complete voorruit van een
oude auto.
Verdere geheimen of bijzondere dingen
konden Willy of Henriëtte mij niet vertel-
len, slechts een raadsel moet er nog
opgelost worden. Namelijk de betekenis
van de initialen van waarschijnlijk vier
personen op een gevelsteen waar het
jaartal 1891 ook op vermeld staat. De
initialen van onder meer P.C.S., P.C. v. H.
zijn waarschijnlijk van de opdrachtgevers,
verbonden aan de protestantse gemeen-
schap van destijds. De namen zijn nooit
bekend geworden, ondanks een zoek-
tocht vanuit de Heemkundekring Aarle-
Rixtel. Ik ben er eigenlijk wel benieuwd
naar, lacht Willy, die verder heel tevreden
is met zijn monumentje. Ik zal hier altijd
blijven wonen, zegt hij, ze zullen me hier
weg moeten dragen.

Harmonie De Goede Hoop

VOORSPEELCONCERT

Leerlingen van harmonie De Goede Hoop
geven zaterdag 6 februari een voor-
speelconcert. Zij zullen in diverse samen-
stellingen muziekstukjes ten gehore
brengen. De middag wordt geopend door
het leerlingenorkest o.l.v. Paul van de
Veerdonk.
Het voorspeelconcert wordt gegeven in
De Dreef en begint om 15.00 uur.
Iedereen is er welkom en de entree is
gratis.

Informatieavond Hospice
Mariëngaarde
Op donderdag 28 januari 2010 organi-
seert Hospice Mariëngaarde in Aarle-
Rixtel een informatieavond. De avond
staat in het teken van ‘Kennismaken, en
ontdekken wat we voor elkaar kunnen
betekenen’. Tijdens de informatieavond
vertellen een specialist ouderengenees-
kunde van De Zorgboog, een medewerker
van Hospice Mariëngaarde en een nabe-
staande van een cliënt over hun
ervaringen met de hospice.
De informatieavond vindt plaats op don-
derdag 28 januari, van 19.30 tot 21.00
uur in Hospice Mariëngaarde, Bossche-
weg 20, 5735 GV Aarle-Rixtel. Iedereen
die graag wil kennismaken met Hospice
Mariëngaarde is van harte welkom.
Geïnteresseerden kunnen zich aanmel-
den op telefoonnummer 0492 – 385 337.

Het Kouwenbergs kerkje
presenteert

Zondag 7 februari 2010

zanggroep ‘Scherzo’

    De groep bestaat uit vijf leden,
    met vier verschillende stemmen.
    Marijke de Witte, sopraan;
    Jos van Deursen, tenor;
    Rob van Bokhoven, bariton
    en Cees Meijer, bas.
    Antoine van Wanrooij
    begeleidt de groep op accordeon.

          Aanvang 20.00 uur

       Entree  € 5,00 ( incl.cons)

Evt. kaarten reserveren: 0492 382943
Meer info: www.kouwenbergskerkje.nl
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Beste Dames

Donderdag 28 januari Jaarvergadering
Bij deze nodigen wij u uit tot het bijwonen
van onze jaarvergadering in zaal ’t Heu-
veltje, aanvang 20.00 uur.
Na de gebruikelijke agendapunten is er
na de pauze een optreden van een
bekende echte “Aarlese”mens.

Donderdag 9 februari Koersballen en
sjoelen. Op deze avond gaan we koers-
ballen en sjoelen in zaal ’t Heuveltje,
aanvang 20.00 uur.

Het bestuur

Wat Laarbeek
zaait wil ze dat oogsten

In 2009 werd in een politiekcafé de vraag
gesteld is laarbeek puberonvriendelijk
Het antwoord van het panel was vol-
mondig nee
Verbijsterd en met steeds meer ongeloof
kraakt men nu middels openlijke uit-
spraken van onze leidinggevende figuren
en media steeds meer openlijk onze
pubers af en met opgeheven wijsvinger
smullen ze van de verhalen die ze op tv
en media zien om aan te geven dat ze
gelijk hebben. Zoals ineens zijn onze
groepjes hangjongeren jeugdbendes, wij
leggen geen ijsbaan aan want de oudere
jeugd vernielt dit toch, wij durven niet
langs die jongeren wie weet wat ze doen,
wij leggen boomstammen voor de deur
van een jeugd gebouw, wij vinden het de
schuld van de ouders die moeten ze
beter opvoeden ,wij durven ze nog geen
plaats in onze gemeenschap te geven
waar ze mogen samenkomen. Dezelfde
jongeren die middels een Lagerhuis-
debatten en bijeenkomsten met de buurt
aangeven dat ze wel degelijk in onze
maatschappij willen horen en behoefte
hebben aan begeleiding maar vooral aan
een luisterend oor.
Volgens de Laarbeekers heeft de jeugd
weinig  respect ! Deze  jeugd stuurde
met Nieuwjaar 40 wenskaarten naar
instantie‘s en jeugdwerkers, de reactie
hierop waren twee kaartjes terug.
inloopdagen die door jongeren worden
georganiseerd waar ze iedereen uit-
nodigen worden nauwelijks bezocht, is dit
respect? Wat de Laarbeekers doen is
afwachten tot het verkeerd gaat en geven
onze kroost of hun ouders de schuld
Op het moment dat onze beroeps-
mensen die door ons allen betaald
worden het niet interesseert en wij het te
duur vinden om politie en overheid
preventief te laten werken  en we zelf te
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lui en niet bereid zijn om te luisteren .
zijn er  nog  groepjes vrijwilligers die zich
inspannen voor de jeugd maar bar weinig
hulp krijgen van de gemeenschap en
zelfs onze geestelijke leiders  en school
gemeenschappen vinden het een taak
van een ander om  dit op te lossen.
In plaats van deze jongeren op te nemen
in onze gemeenschap hoor ik steeds
meer stuur ze maar buiten het dorp, geef
ze een container, stuur de politie er op af,
dat zal die hangjeugd wel gedaan heb-
ben, jaag ze weg,enzovoort.
Verwacht de gemeenschap  echt dat
deze jongeren als ze groot zijn net zo
respectvol  voor ons zullen zorgen?
Ik ben bereid  van gedachten te wisselen
over dit onderwerp.
Ad de Hoon       a.de.hoon @gmail.com

KKKKKlokje

Taxatierapport:
U wilt een taxatierapport van uw woning
en daar echt niet te veel voor betalen?
Bel Gerard Roefs Taxaties tel: 383566,
ook buiten kantoortijden.
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De Stichting Pelgrimage
organiseert dit jaar een
twaalfdaagse reis naar
Montserrat en Lourdes van
woensdag 22 september tot en
met zondag 3 oktober 2010.

Twee jaar geleden is Reportad met dit
reisgezelschap op reis geweest naar
Berlijn en naar Czestochowa, Ausch-
witz en Birkenau, de zoutmijn van
Wieliczka in Polen. We hebben toen
enorm veel gezien van diverse interes-
sante plaatsen. De Stichting organi-
seert om de twee jaar een reis naar
plaatsen waar O.L.V. Maria op een
bijzondere manier wordt vereerd. Jos
van de Ven uit de Buizerdstraat is
penningmeester van de stichting en bij
hem ben ik op bezoek. De stichting
Pelgrimage bestaat reeds twintig jaar
en heeft al diverse reizen georgani-
seerd. Vanuit de Gilden is deze
stichting opgericht, maar ook niet
Gildenleden zijn van harte welkom. De
grote meerderheid van de reizigers is
geen Gildebroeder, maar het is wel
leuk om te zien hoe zij een H.Mis in
het buitenland kleurrijk opluisteren.
Ook de plaatselijke bevolking wordt
enthousiast wanneer zij bij zo’n viering
aanwezig zijn. De 1e reis was naar
Rome. Toen gingen er 1300 reizigers
mee, waarvan 300 met het vliegtuig.
Een van de bijzonderste momenten
was toen dat Jan Termeer op zijn
verjaardag de hand mocht schudden
van de toenmalige paus. Ook Jos en
zijn vrouw Marie-José vielen die eer te
beurt, samen met diverse andere
reizigers. Toch leuk dat je dat in je
leven mee mag maken. Hij vertelt dat
de reis niet enkel een bedevaart is,
maar vooral dat ze cultuur historische
plaatsen bezoeken. Dat er de nodige
vrije tijd tussenin geplaatst is, om de

reizigers ook het mooie van de steden te
laten zien met gidsen of op eigen gelegen-
heid. De organisatie heeft alle plaatsen en
bijzonderheden al bekeken. De hotels waar
wordt overnacht dienen aan de eisen te
voldoen. Ik kan u verzekeren dat de hotels
waar we de vorige keer hebben verbleven van
zeer goede kwaliteit waren. De reis gaat
ditmaal via Echternach in Luxemburg, waar
de eerste stop is voor een gildeviering om
12.00 uur in de kathedraal. In deze
kathedraal bevindt zich het graf van Sint
Willibrordus, de patroonheilige van ons land.
Om 15.00 uur gaan we naar Nancy en St.
Die, waar we overnachten. De tweede dag
gaat naar Orange/Avignon, waar overnacht
wordt en de stad Avignon bezichtigd. In
Avignon hebben de pausen jarenlang ge-
woond. In de namiddag wordt vertrokken
naar Calella/Malgrat de Mar/Santa Susan-
na, waar we 4 nachten verblijven. De
omgeving van de hotels is aangenaam, met
uiteenlopend vertier. Van hieruit worden
allerlei bezienswaardigheden bezocht. Ook
een stadsrondrit in Barcelona ontbreekt
natuurlijk niet. Zelfs een lichttour door de
stad staat op het programma. De volgende
dag hebben we vrij, we kunnen op eigen
gelegenheid Barcelona bezoeken of op
excursie langs de Costa Brava en diverse
mooie oude kloosters en culturele plaatsen
bezoeken. Op maandag wordt een bezoek
gebracht aan het klooster Montserrat, waar
we de zwarte madonna kunnen zien. Hier
wordt wederom een gildeviering gehouden.
De volgende dag vertrekken we via een
mooie toeristische route dwars door de
Pyreneeën naar Lourdes. Onderweg hebben
we diverse stops om mooie panorama
uitzichten te bewonderen. In Lourdes heb-
ben we de gelegenheid om diverse diensten
en lichtprocessie mee te vieren. Je bent vrij
om zelf je keuzes te maken uit het grote
plaatselijke aanbod. In de voormiddag ne-
men we wel als groep deel aan de
internationale viering. Na twee nachten in
Lourdes gaan we richting Orleans, waar we
één nacht verblijven en onderweg wordt
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gestopt in Rocamadour, waar we op
eigen gelegenheid de stad kunnen
bezichtigen. Nadien vertrekken we naar
Parijs, waar we twee nachten verblijven.
Onderweg hier naartoe maken we een
stop in Chartres, waar een prachtige
kathedraal wordt bezocht. De eerste
avond hebben we een lichttour door Parijs
onder leiding van de chauffeur. De
volgende dag worden we in het centrum
van Parijs afgezet en later op deze plaats
weer opgehaald. We hebben dan de
gelegenheid om zelf bijzonderheden te
gaan bezien. We hebben om 9.00 uur
een gildeviering in de mooiste kathedraal
van Parijs, de Sacre Coeur in de wijk
Montmartre, de wijk van de kunstenaars.
Die we ook op eigen gelegenheid kunnen
bezoeken. Om twaalf uur vertrekken we
naar Baarle-Nassau waar we een
afsluitend gezamenlijk diner hebben. Van
hieruit vertrekken we naar de opstap-
plaatsen. Voor € 25,00 wordt je zelfs
thuis opgehaald en thuisgebracht.
Ik ben benieuwd naar de prijs van zo’n
twaalf daagse verzorgde reis? Ja, zegt
Jos, we reizen per luxe Comfort Class
touringcar. Deze touringcar is voorzien
van toilet, bar met warme en koude
dranken (tegen heel betaalbare prijzen),
airconditioning en audio- en videoappara-
tuur. 11 overnachtingen in minimaal 3*
hotels, 2 persoonskamers voorzien van
ba/do & toilet op basis van half pension.
Alle rondritten, gidsen, entreegelden,
reis- en toeristenbelastingen en
begeleiding van Pelikaan Reizen tijdens
de reis zijn inbegrepen. Niet inbegrepen
zijn reisverzekering, annuleringsverze-
kering. Wil je een eenpersoonskamer,
dan geld daar ook een toeslag voor. Maar
er bestaat ook de mogelijkheid om een
kamer te delen met een ander alleen
reizende. Ook extra excursies, bv een
boottocht in Parijs, zijn niet in de reissom
inbegrepen. Ja, wat kost dan zo’n reis?
Jos begint te lachen en zegt: je zult het
niet geloven, maar per persoon hoef je

maar € 899,00 te betalen. Nergens
anders kun je voor dit bedrag zo’n fantas-
tische reis maken. Reportad moet hem
gelijk geven, hij heeft twee jaar geleden
naar Berlijn en Polen ook zo’n fantasti-
sche reis mogen meemaken. Ongelooflijk
wat je voor je geld krijgt. En het is echt
gezellig in de bus. Je schuift iedere dag
twee stoelen naar voren, zodat je telkens
weer andere reizigers aan de overzijde
hebt zitten. Wanneer presenteren jullie
deze reis? Op maandag 1 februari 2010
is er om 20.00 uur een voorlichtingsavond
in zaal van Bracht, Kerkstraat 9. U krijgt
daar al een presentatie waar u allemaal
naar toe gaat. Met de moderne techniek
gaat u al genieten van wat u te wachten
staat. Inschrijven kunt u later doen
wanneer u thuis bent. Ook kunt u contact
opnemen met:
Jos van de Ven, Buizerdstraat 2, 5735
HG Aarle-Rixtel Tel.: 0492-382288 / 06-
52462803.
Als je het verslag van Reportad van de
reis naar Berlijn en naar Czestochowa,
Auschwitz en Birkenau, de zoutmijn van
Wieliczka in Polen wilt nalezen, kunt u
inloggen op www.gemeenschapsblad.nl .
Dan ga je naar: gemeenschapsbladen:
200817 van 13 oktober 2008 en 200818
van 27 oktober 2008. Type in bij zoeken:
Reportad. En u krijgt direct zijn verslag
op uw beeldscherm. Ik wens Jos veel
succes met de organisatie en een
gezellige reis, bedankt hem en zijn vrouw
Marie-José voor het lekkere kopje koffie.
Reportad.



Pagina 22

 



Pagina 23De Meikever
Niets kan de mensheid zo verdelen als
een flink pak sneeuw in Nederland. De
ene partij juicht en geniet met volle
teugen van sneeuwballen gooien en
ijspret. De andere partij kan zo mopperen
over gladde wegen en stoepjes en dat
zou ik ook doen als ik niet meer zo goed
ter been was, volkomen begrijpelijk, ze-
ker als de buurman de stoep ook nog
eens niet geveegd heeft, hé, wat erg
toch. Zo erg dat onze eigen Jan Pieter
Balkenende er iets van moest zeggen.
Had die ook even een ander onderwerp
dan kabinetscrisis over…ja waar ging het
ook al weer over….over een oorlog in een
heel ver land…maar eigenlijk over iets
wat hij wel en/of niet gezegd had of wilde
zeggen of gedacht had dat hij had willen
zeggen. Het was weer serieuze politiek in
Nederland en dan moeten de gemeente-
raadsverkiezingen nog komen. Kijk en
toen werden er ineens wel stoepjes ge-
veegd door raadsleden in Helmond en
zelfs een wethouder die de sneeuwschep
hanteerde, wat politiek toch niet allemaal
losmaakt.
De katten op den Heikant voelen zich
nog steeds veilig want ze blijven rustig
zitten. Ik denk dat de beestjes ook niet
weten dat er constant gevaar loert vanuit
het zuiden omdat de grens van Helmond
wel heel erg dichtbij is. Ik zou toch liever
in de buurt van Almere zitten als ik kat
was, zonder dat ik eigenlijk weet of daar
ook in stad in de buurt ligt met dezelfde
reputatie als Helmond. Burgemeester
Jacobs blijft erbij dat de naam katten-
mepper een geuzennaam is en een soort
eretitel is geworden en dat ze deze naam
blijven koesteren. Toch eens informeren
of hij geen 1000 katten wil ruilen tegen
de andere helft van de Schevelingse loop.
Dat vind ik zo’n mooi “watterke”. De
grens loopt precies midden door de beek,
ik vind persoonlijk dat hij beter helemaal
van ons kan zijn, dan kun je er mee doen
wat je wilt. Uitdiepen of verbreden en
vooral het beekdal in zijn huidige vorm

koesteren, het is een prachtig stukje
natuur, vooral richting Kasteellaan/Over-
brug. Vorige week zag ik drie reeën in
een bosje langs deze loop en het blauwe
weiland ligt prachtig bij, de wilgen rond de
vijver zijn bijna allemaal weer geknot en
vorig week woensdag, een stralende
wintermorgen, vlogen er vanuit Stiphout
grote groepen kolganzen luid roepend
over het gebied, in de richting kanaal.
Vraag me niet waar ze vandaan kwamen
en waar ze naar toe gingen, ik versta hun
taaltje niet. In een weiland beneden liep
een koppel nijlganzen onverstoord te
grazen, zich niets aantrekkend van de
herrieschoppers boven hun. Het zijn
inmiddels vaste bewoners van het gebied
en vreemde vogels als je het mij vraagt.
Wie gaat er nou boven in de “canadas-
se”aan de Broekelingstraat in een
roekennest zitten. Juist, twee nijlganzen,
zelf gezien. Ze schijnen ook op die
hoogte te broeden en de jonge moeten
maar zien hoe ze beneden komen zonder
parachute of touwladder. Vreemde vogel
inderdaad. Een kennis vertelde me dat er
momenteel tienduizenden ganzen, zowel
kol- als brandganzen en ook grauwe
ganzen in de oude Peelgebieden rond de
Rips en Elsendorp verblijven.
Soms heb je als natuurliefhebber geluk,
dat wil zeggen oren en ogen altijd open
houden anders mis je de helft om je
heen. Plotseling waren ze er weer, jaren
niet meer gezien of gehoord, een aantal
goudvinken. Jammer genoeg was het
dennenbos zo dicht dat je onmogelijk in
de toppen kon kijken, maar ze waren er
wel, ergens op de Heikant. Het onmis-
kenbare geluid van goudvinken. Ik vertel
niet waar want de vijand luistert mee. Ik
weet niet wat ze momenteel doen in de
illegale handel, er zijn nog steeds
“vogelliefhebbers”, die ze maar al te
graag aan hun lijmstokje zouden willen
hebben of watertandend hun mistnetten
zouden opzetten. Bij gelegenheid wil ik U
wel vertellen waar ze verbleven in onze
gemeente.
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www.twanvanhout.nl

www.autoschadeverbakel.nl
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Rommel bij de glasbak

Op verschillende plaatsen in Laarbeek
staan glasbakken. Hiermee wordt heel
wat glas ingezameld, ongeveer 25 kilo
per persoon per jaar. Helaas geeft het
gebruik van de glasbak ook overlast. Het
komt namelijk regelmatig voor dat dozen,
plastic tassen of glas dat niet in de bak
past niet worden opgeruimd. Iedere week
worden de glasbakken leeggemaakt en
wordt er opgeruimd en geveegd. Op deze
manier proberen wij het rondom de
glasbak enigszins netjes te houden. Ook
u kunt daarbij iets betekenen door geen
rommel achter te laten en glas dat niet in
de glasbak past naar de milieustraat te
brengen. Een beter milieu begint nog
altijd bij uzelf.
Voor het leefmilieu van omwonenden

Overzicht
koopzondagen 2010

Burgemeester en wethouders van Laar-
beek hebben besloten om de volgende
koopzondagen in het jaar 2010 vast te
stellen. Hierbij is rekening gehouden met
artikel 3 van de Winkeltijdenwet en de
binnengekomen reacties.

Aarle-Rixtel:28 maart, 5, 11, 18 en 25
april, 2, 9, 13, 16, 24 en 30 mei, 13 juni

Feestdagen
- Op vrijdag 30 april 2010 wordt
Koninginnedag gevierd. De winkels
mogen dan geopend zijn.
- Nieuwjaarsdag, Tweede Paasdag,
Hemelvaartsdag, Tweede Pinksterdag en
Eerste en Tweede Kerstdag worden met
zondagen gelijkgesteld in de
Winkeltijdenwet. Op die dagen dient de
winkel gesloten te zijn, tenzij hiervoor
een koopzondag is aangewezen.

wordt u vriendelijk verzocht om na 20.00
uur geen glas meer in de glasbakken te
gooien.

Tafeltennisclub ATTC77 tevreden over
verloop Luikse Markt
Afgelopen zondag 10 januari 2010 werd
de jaarlijkse Luikse Markt gehouden, er
kwamen 287 betalende snuffelaars op af.
Ook zo’n 50 leden waren voor en achter
de tafels aanwezig. Een tiental jonge
kinderen zocht ook hun toevlucht in de
warmte van de hal en vermaakte zich
onder andere met het tafelvoetbalspel.
Het weer werkte niet mee, kou,  sneeuw
en gladheid. Het bestuur vreesde dan ook
voor een lage opkomst. Alhoewel er
minder gasten zijn gekomen dan het
vorige jaar (toen waren er zo’n 400)
waren de leden handelaren tevreden.
Doordat de stroom bezoekers gestaag
voortging was er meer ruimte om op je
gemak te snuffelen tussen de aange-
boden waar. Er is goed gekocht.
De erwtensoep ging er in als warme
broodjes en dat leverde de club weer
enige inkomsten op. Zo was een ieder
tevreden. Warm, gezellig en daarmee
een echte Dickensdag. Volgend jaar
opnieuw!



Pagina 26

Bij De Zorgboog staan we klaar voor alle generaties. Iedereen, ongeacht welke leeftijd, kan bij ons 
terecht voor een breed pakket aan diensten in zorg, wonen en welzijn. Van zwangerschapsbegeleiding, 

kraamzorg en jeugdgezondheidszorg tot gemaksdiensten, cursussen en verpleging en verzorging. 

U vindt ons in een Zorgboogcentrum bij u in de buurt, in een van onze 
thuiszorgwinkels of we komen bij u aan huis. Zo krijgt u altijd de beste zorg. 

Zorg voor alle generaties!

Vragen over zorg? Bel de zorgcentrale 
0900 - 899 8636 (  0,01 per minuut)

 of kijk op www.zorgboog.nl
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1e Kletsavond Ganzegat.

De stichting Organisatie Carnaval
Ganzegat zal zeker tevreden terugkijken
op de eerste kletsavond in een bomvolle
sporthal van MFC De Dreef, want wat wil
je nog meer. Uitverkochte zaal en een
uitgelaten publiek dat volop aan zijn
trekken kwam door slappe lach en
ruimschoots  in beweging kwam bij de
swingende muziek van Velvet Rouge en
het Eftelingsprookje van de Penthouse
Boys. Deze groep uit Tilburg leek bewust
de draad kwijt te zijn met hun dolle
verhaal over de Eftelingelfjes met heks,
kikkers, de volle maan en nog wat
figuren, zoals de prins en zijn vreemde
witte paard.  Ik had even de indruk dat de
gezondheidsrace binnen Laarbeek al was
begonnen.  De Penthouse-Boys leken
onvermoeibaar en kregen de hele zaal in
beweging met hun nieuwe carnavalslied
over een kameel en geen twee, want dat
was teveel. Flauwer en leuker kon het
niet.
Heeft Ale zelf geen ton vol met kletsers
meer ter beschikking, geen nood, we
lenen ze gewoon bij onze Laarbeekse
buren, deze keer uit Mariahout, in de
persoon van Frans van Zeeland. Het kan
goed zijn dat Ahmed volgende maand een
echt theehuis opent aan het Blauwe
Schutplein “echt waar, mense” zo treffend
en dolkomisch hij zijn  creatie neerzette

met bespiegelingen over onze cultuur,
zijn “inboergeringscoersoes” en alles wat
Achmed voor de voeten kwam. Zelfs de
rammedan kreeg een heel andere bete-
kenis. Geen wonder dat de zakdoeken
massaal tevoorschijn werden gehaald,
bijna elke grap was voor Achmed een
voltreffer in de zaal. Dat kan niet gezegd
worden van zijn voorganger Ton Brekel-
mans die wel eens betere creaties
neerzette en met de blije zieke niet
iedereen kon vermaken. Hetzelfde over-
kwam Harrie Hens als Harrie Couvert,
inspecteur van de Michelinsterren. Geen
ster voor Hagelaar maar ook geen voor
Harrie. Desalniettemin toch best leuke
grappen en aardige woordspelingen,
maar ga je op de Franse toer dan haken
veel mensen af, simpel omdat ze de taal
niet beheersen. En eerlijk gezegd, na
Achmed is er even niets meer.
Het debuut van de nieuwe Aarlese
amusementsgroep De Dörpels was
verrassend met goede teksten en leuke
nummers over de liederen van pastor
Deli, die op dat moment nog niet wist wat
hem later op de avond zou overkomen.
Een perfecte meezinger vond ik het lied
met en over Jan-Willem van Dijk,  bege-
nadigd tubaspeler in de Hofkapel, op de
muziek van het bekende nummer van
Rowwen Hèze. Het zal nog wel even
duren voordat heel Ale tuba speelt. De
groep bestaat uit Daan Daniels, Tim
Houet, Rob Kerkhof en William Vlem-
mings en ze mogen van mij terugkomen.
Hun roem was hun vooruit gesneld en ze
deden hun naam eer aan. De groep
Kuub, ook uit Laarbeek en wel uit Beek
en Donk. Een kuub lol, met vier zeer
muzikale heren, weinig om het lijf maar
een perfecte show over de naturisten-
camping. Ik zie de “flubber-de-flap”nog
steeds hangen. Niet te moeilijke muziek
en leuke teksten in hun liederen over
poedelvrees en de skottelbraai waar ze
half Europa mee door trokken. De
skottel-braai was volgens hen de
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 Aan de Wielen

Op 4 februari houden wij onze jaarver-
gadering. In ons clubblad van januari
staat een overzicht met het ledenaantal
van onze vereniging op 1-1-2010. We
hadden toen een ledenaantal van 296,
dat waren er elf meer dan op 1-1-2009 en
daar zijn we uiteraard heel tevreden mee.
Op die vergadering die om 20.30 in ‘t
Heuveltje begint, zullen Pieter van Brug
en Frank Smits gehuldigd worden van-
wege hun 25-jarig lidmaatschap.
Het laatste gedeelte van de avond wordt
verzorgd door Wim Daniëls, die zeker
voor een humoristische noot zal zorgen.
Op 31 januari en 7 februari hopen wij de
laatste 2 crossen van het winterseizoen
af te kunnen werken. De start is telkens
om 10.30 uur. Op 7-2 vindt om 12.15 uur
de prijsuitreiking plaats in ‘t Heuveltje.
De vierde kaartavond van dit seizoen
werd bij de jokeraars gewonnen door
Betty Swinkels en bij de rikkers werden
Mia Beniers en Frans Verschuuren met
een gelijk aantal punten tot winnaars
uitgeroepen.
afd. publ.

Jeugd en jongerenwerk CENDRA is op
zoek naar een vrijwilligster om onze
tienerdames te begeleiden er mee te
kletsen en knutselen.
Ook zijn wij op zoek naar iemand of
bedrijf die ons enkele flatscreens wil
sponsoren, de computers hebben we
maar geen veilige schermen.
Hebt u interesse: ons emailadres is
cendra.info@gmail.com

uitvinding van een vrouw, een skottelslet,
die mooi alle mannen aan het bakken
kreeg.
Over Velvet Rouge hoef ik niets meer te
zeggen. Een wervelend optreden door
bijna alle landen van Europa met
bijpassende swingende muziek in een
geweldige show in een moorddadig hoog
tempo. Veel verrassende creaties in hun
kleding en vooral de passage op de
catwalk, in lange blauwe mantels, onder
de tonen van het indrukwekkende lied
Conquistador van Vangelis was van grote
klasse. Dik verdiend was het zilveren
ganzenei voor alle dansmariekes die
alweer hun derde prins mochten
begeleiden en als je de regels van de
carnavalsclub kent komt daarna het
afscheid nemen en plaatsmaken voor een
nieuwe lichting enthousiaste danseres-
sen. Op de bekendmaking van de opper-
ganzentrekker 2010 volgde een staande
ovatie van de hele zaal, want de eer viel
dit jaar te beurt aan niemand minder dan
pastor Michael Deli. De gehele avond
werd gepresenteerd door grootvorst Jorg
Krijnen en bijgewoond door zijne door-
luchtige hoogheid prins Frans den twidde
van Ganzegat met zijn gehele gevolg.
Op zaterdag 30 januari volgt de tweede
kletsavond, die al in de voorverkoop
meteen uitverkocht was.
J.W.P. KKKKKlokje

Sport- en ontspanningsmassage:
Ervaar wat een professionele massage
voor u kan doen. Massage beïnvloedt tal
van lichaamsprocessen en draagt bij aan
de algehele ontspanning.
Meer informatie hierover vindt u op:
www.paramedischcentrumlaarbeek.nl
Alexandra van Heijst | Mob 06 26891572
Molenstraat 9 a/b | Aarle-Rixtel

Computerproblemen?
Heeft u problemen met de computer of
laptop? Bel Rico op 06.22.12.99.38 of
bgg 0492-529938.



Openingstijden showroom
wo-do-vrij  :13.30-18.00 uur

za: 09.00-16.00 uur
Of volgens afspraak

Torenakkerweg 3a
5735 BG  Aarle-Rixtel
Tel 0492-381383
mobiel 06-51162419

Voor tegels en sanitair bezoek
onze vernieuwde showroom

of kijk op ons nieuwe website:
www.vanrooydasmooi.nl
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openingstijden:
ma 13:00-17:00

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

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

openingstijden:
ma 13.00-17.00

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

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

www.kapsalonastrid.nl

Pierre vd Vorst Optiek
Dorpsstraat 40D Stiphout Tel 386078
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Inschrijvingen nieuwe
deelnemers dorpsfeesten 2010

Op 14, 15 en 16 mei 2010 vinden in
Aarle-Rixtel weer de jaarlijkse dorps-
feesten plaats. Deze worden op
donderdag 13 mei traditioneel voorafge-
gaan door de jaarmarkt in de Dorpstraat,
op de Kouwenberg en het Heuvelplein.
Op vrijdag, zaterdag en zondag zullen de
activiteiten in en rond de feesttent plaats
vinden aan de Bosscheweg naast MFC
de Dreef. Het is voor de 33ste keer dat de
dorpsfeesten georganiseerd worden in
Aarle-Rixtel. In de hoogtij dagen waren er
zo’n 25 volwassen ploegen die deel-
namen aan deze happening, en even
zoveel jeugdploegen. Het hele dorp zag
uit naar één van de belangrijkste feesten
binnen Aarle-Rixtel. Gezellig met de hele
ploeg in de tent aan een lange biertafel,
meedoen aan de quiz op vrijdagavond,
zaterdag leuke liedjes zingen op het
podium, en zondag natuurlijk de zes-
kamp waar sportief gestreden werd om
die fel begeerde eerste plaats.
De laatste jaren moet de organisatie
constateren dat het aantal deelnemers
aan dit fantastische feest aan het afne-
men is. Niet alleen bij de jeugddeel-
nemers, maar ook bij de volwassen
deelnemers. De huidige inschrijving voor
volwassen ploegen is gestagneerd op 16
ploegen, en bij de jeugd zijn dat nog
maar 4 ploegen. Het lijkt erop dat men
steeds minder tijd heeft voor leuke zaken
als deelnemen aan de dorpsfeesten.
Terwijl je, in onze ogen juist in deze tijd,
op zoek zou moeten gaan naar een
goede balans tussen werk en ontspan-
ning. Of zou de drempel om deel te
nemen te hoog liggen? Ik kan u verze-
keren dat dit laatste niet het geval is.
Iedereen kan deelnemen aan de dorps-
feesten in Aarle-Rixtel, of je nu 4 jaar of
64 jaar bent, alle onderdelen zijn voor alle
leeftijdscategorieën te doen. Neem nou

de quiz op vrijdagavond, hiervoor heb je
slechts een beetje gezond verstand
nodig, en voor de zeskamp op zondag is
bij de meeste spelen behendigheid veel
belang-rijker dan snelheid of kracht. Ook
voor het cultureelprogramma op zaterdag-
avond zijn slechts een setje stembanden
nodig en een leuk liedje.
Maar het is vaak het tekort aan tijd dat
men doet besluiten niet deel te nemen
aan de dorpsfeesten. Dat vinden wij
jammer, we zouden het zonde vinden als
we na de evaluatie van dorpsfeesten
2010 moeten constateren dat het
rendement dat behaald wordt onvoldoen-
de is om deze happening voort te zetten
in de toekomst.
Daarom een oproep aan alle inwoners
van Aarle-Rixtel en eventueel geïnteres-
seerden uit andere Laarbeekse kernen:
Denk er toch eens over na om deel te
nemen aan de dorpsfeesten in Aarle-
Rixtel!!
Meer informatie vindt u op onze website,
www.dorpsfeesten.info. U kunt ook
contact opnemen met Jorg Krijnen voor
meer informatie of inschrijving,
info@dorpsfeesten.info of
tel. 06-20351832.
Inschrijven kan nog tot 28 februari 2010.
Jorg Krijnen, secretaris stichting dorps-
feesten Aarle-Rixtel.

KKKKKlokje

Gevraagd:
Huishoudelijke hulp gezocht voor 1
ochtend per week. Tel.: 06.13.83.80.12

Het is nog vroeg,
maar we willen toch alvast wat voorjaar in
huis halen. Op 3, 18 en 24 februari gaan
we een krans maken met drijfhout, mos
en voorjaarsbolletjes.
Heb je interesse of vragen bel 06-
20270699. Bezoek ook eens onze site
www.madeliefste-creatief.nl



administratie & advies

ADMINISTRATIE 
AL OP ORDE?

B e l  v o o r  h e t  m a k e n  v a n  e e n  a f s p r a a k :  0 6  12  8 4 0  311
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Gezondheidsrace Laarbeek

Op zaterdag 16 januari is tijdens de
eerste gezondheidsmarkt in Lieshout de
aftrap verricht voor de Gezondheidsrace
van Laarbeek. De vier kernen strijden dit
jaar met elkaar om de titel ‘Fitste kern
van Laarbeek’. Het Aarlese team bleek
aan het begin het minst te wegen en de
beste conditie te hebben. Bij de start is
Aarle-Rixtel dus de fitste kern van
Laarbeek. Dat schept verplichtingen. We
zullen er alles aan doen om ook aan het
eind deze titel nog te hebben.
De centrale thema’s van de Gezond-
heidsrace Laarbeek zijn: gezond eten en
bewegen. Betekent dit dat wij u allemaal
aan de bleekselderij en het wortelsap
willen hebben en bekeren tot de orde van
de Blauw Knoop? Wees niet bevreesd.
We hebben daarvoor te veel Bourgondiërs
in ons team. Het team Aarle-Rixtel
huldigt de stelling: ‘Gezond eten is goed,
bewegen ook, maar het moet wel gezellig
blijven.’
Je hebt soms van die gezondheidsfreaks
die zo spastisch met hun gezondheid
bezig zijn, dat ze ziek worden van chag-
rijn. Neem de man in het volgende ver-
haal.
Komt een man bij de dokter. ‘Dokter, kunt
u mij niet nog wat adviezen geven voor
een gezond leven, want ik wil graag hon-
derd jaar worden’. De dokter kijkt hem
eens aan. Hartstikke slanke man, afge-
trokken bekkie. ‘Zo te zien eet u wel
gezond’ zegt de dokter.‘ Ja natuurlijk,
weinig dierlijke vetten, veel groente, vaak
vis want daar zit Omega 3 en 6 in voor
het goede cholesterol.’ ‘En het bewegen?’
vraagt de dokter. ‘O, ik ga minstens drie
keer in de week naar de sportschool, ik
ga op de fiets naar mijn werk, mijn con-
ditie is uitstekend’. ‘Dat dacht ik al te
zien’ zegt de dokter. ‘U houdt zich zeker
ook wel aan maximaal twee glaasjes per
dag?.’

‘Ja natuurlijk, dokter, alcohol is hart-
stikke slecht, ik neem het zekere voor
het onzekere, ik drink helemaal niet.’
‘Tja’ zegt de dokter ‘eigenlijk kan ik u
helemaal geen aanvullende adviezen
geven, u doet er al alles aan om heel oud
te worden, maar één ding moet u me
toch eens vertellen. Waarom wilt u in ’s
hemelsnaam honderd jaar worden met
zo’n saai leven?’ Het moet wel gezellig
blijven. Humor is één van de beste
ingrediënten voor een gezond leven. Het
is niet bewezen dat humor jaren toevoegt
aan je leven, maar het voegt wel leven
toe aan de jaren. Carnaval kan dus niet
ongezond zijn.
Gezondheidsrace Team Aarle-Rixtel,
Willem Verhoeven

Het was druk in de Dreef bij de
Harmonie
en bij de kletsavond van Carnaval,
in de toekomst klinkt daar meerdermale
een symfonie,
als een nieuwe Dreef na de verbouwing
herrijzen zal.
Het lang verwachte startschot,
is echter nog niet gelost.
Naast de vele gesprekken,
heeft het met zorg samengestelde IDOP,
aan allerlei onderzoeken alleen maar
geld gekost.

De restanten bij de Witte Poort zijn
verdwenen,
een grote kale vlakte is nu verschenen.
We hebben er nu twee dicht bij elkaar,
met een corridor van Jantjes tot aan
Briels,
we kunnen nu een prijsvraag houden,
welk terrein is het eerst bebouwd en
klaar.
RD

www.gemeenschapsblad.nl



Drukkerij Aarle-Rixtel
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Aarle-Rixtel, ons heem.
Lijdensflesjes en nog meer…
Van Mariët Brouwers  kreeg de Aarlese
heemkamer onlangs een klein flesje met
daarin kruisingsattributen, zoals het
kruis, de hamer, de ladder,  de lans, de
zweetdoek en een haantje. Volgens
Mariët zou haar vader zaliger dit aan-
denken hebben gemaakt. Het is een
wonderlijk flesje dat veel lijkt op die
flesjes met scheepjes erin. In het Oor-
schotse heemhuis  en zagen we onlangs
nog zo’n 6-tal van deze flesjes staan. De
Limburgse schilder en glazenier Charles
Eyck,  geboren in 1897, vertelde eertijds
hoe hij op jeugdige leeftijd na een
Typhusziekte  doof werd en in 1908 thuis
in Meerssen zulke flesjes begon te
maken.”van houten latjes maakte ik in
medicijnflesjes de kruisigingsattributen
voor tien cent, met dobbelsteentjes, drie
spijkers, de lans, de spons, de hamer en
de nijptang. Hoe ik die in die fles moest
krijgen, leerde ik van een fabrieks-
arbeider, Hubert Hoen, die onze buurman
was”. De meeste flesjes die men in
verzamelingen tegenkomt, dragen geen
naam van de maker en ook geen jaartal.
De flessen variëren in grootte: er zijn
flessen van zo rond de 30 cm en
medicijnflesjes van 15 tot 22 cm.
Soms komt men nog kleinere tegen. De
inhoud kan ook nog wel eens verschillen,

maar men probeerde er toch zo veel
mogelijk lijdenswerktuigen in te krijgen.
Alle werktuigen, groot of klein,zijn uit
houten plankjes gesneden of gezaagd.
De figuren, Christus, de Moeder Gods en
Maria Magdalena  of twee engelen zijn
uitgeknipt uit gekleurde prentjes.
Het grootse exemplaar dat bekend is ,
heeft  een hoogte van 42 cm. Het is een
grote wijnkaraf.
Alle voorwerpen en de drie gekruisigden,
Christus en de twee moordenaars, zijn in
hout uitgesneden, evenals langs het
kruis Maria,Joannes en Veronica net de
zweetdoek.  Alle 25  lijdenswerktuigen
komen erin voor en er zijn geen plak-
plaatjes gebruikt!
Kortom het zijn ware kunstwerkjes. We
zijn Mariët dankbaar dat we zo’n kleinood
in ons bezit hebben kunnen krijgen!
Overigens krijgt onze heemkamer regel-
matig allerlei spullen in eigendom of in
bruikleen. Nog niet zo lang geleden
kregen we prachtig versierde tabakspijp
geschonken, die ooit eigendom was van
jonker Johan Gideon van der Brugghen
van kasteel Croy.Dze pijp,ligt nu in de
vitrine naast andere spullen van Croy.Zo
zijn we in het bezit van diverse kleding-
stukken van de jonker en ook van en
Frans militair instructieboek die ooit
toebehoord heeft aan George van der
Brugghen, een van de zonen van voor-
noemde jonker en die in het leger van
Napoleon  Bonaparte heeft gediend. De
heemkamer stelt dit soort “geschen-
ken”zeer op prijs. Het hoeven echter
heus geen dure, waardevolle spullen te
zijn. Het gaat hem juist om de imma-
teriële waarde ervan: welke relatie heeft
het voorwerp met  ons verleden en  met
Aarle-Rixtel in het bijzonder. Het meren-
deel van de heemkamercollectie is
afkomstig van particulieren. Wanneer u
ook iets in de aanbieding heeft kunt u
terecht op de heemkamer: dinsdag-
morgens en dinsdagavonds. De Koffie
staat klaar!
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Van Schijndel AnteakVan Schijndel AnteakVan Schijndel AnteakVan Schijndel AnteakVan Schijndel Anteak

Meubelgroothandel in teak
Antiek- zitmeubelen en decoraties.

Ruimt op en opent haar deuren voor particulieren

Teak meubelen, dressoirs, kasten, tv meubels,
Computermeubels, tafels, salontafels,

Winkelkasten, boekenkasten,
Kisten, stoelen en banken
En nog veel, veel meer.

In ouden , nieuw en modern
Rustiek landelijk en white wash

Nu 10 tot 40 % extra korting
Op de groothandelsprijs !!

Op alle Chineese kasten en meubelen

Wilhelminaweg 5a Beek en Donk (achter de Hommel)
maandag en dinsdag’s gesloten

woensdag t/m zaterdag van 10:00 tot 17:00
vrijdags tot 19:00

www.anteak.nl
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Varkensfokvereniging
Het venijn zit in de staart, zo ook op de
gisteravond gehouden vergadering van de
Varkensfokvereniging. Dit venijn kwam
niet uit de vergadering. Die had juist het
bestuur gemachtigd tot aankoop van een
b+b fokbeer, maar heel onverwachts van
de bestuurstafel. Een simpele opmerking
van een der bestuursleden over deze
aankoop was bijna aanleiding tot een
breuk in het anders zo eendrachtige
bestuur. maar tot zichtbare voldoening,
kon voorzitter W. v. Dijk in zijn slotwoord
mededelen dat èn het bestuur èn de
leden rustig konden gaan slapen, want
die vervelende kwestie was in den minne
geschikt. En daarmee kwam het eind van
de vergadering. De voornaamste punten
voorts waren: met de houders van de
fokstations te Aarle-Rixtel en Stiphout
werd het contract verlengd. Er was een
batig financieel saldo. De geldelijke
voorwaarden bij de dekking werden
verhoogd. t. w. voor de leden tot f 6,50 en
voor niet-leden tot f 8,50. Het aftredend
bestuurslid P. v. Stipdonk werd herkozen

23 januari Brandweer neemt afscheid
Dinsdagmiddag om één uur zullen de
leden van het corps Vrijwillige Brandweer
zich in hun clubhuis, café van Roy,

R.K. Middenstand
De georganiseerde Kerstmiddag van de
Middenstand kan geslaagd genoemd
worden. De moeders met de kinderen
waren bijna allen in het verenigings-
gebouw aanwezig, waar onder leiding van
zuster Rosa en mej. V.d. Ven een
prachtig kerstspel werd opgevoerd. De
hierna gereed staande kersttafel werd
door de kinderen en de ouderen, alsmede
ook door de toneelspeelsters, alle eer
aangedaan.

vereigen voor de viering van hun jaarfeest.
Tevens zal op deze dag afscheid ge-
nomen worden van de leden Christ van
den Elzen en Johan Slaats, die het corps
gaan verlaten. Behalve door commandant
Swinkels, die namens het corps het
woord zal voeren, zal ook burgemeester
Janssens zich tot de scheidenen richten.
Het “officiële” gaat vooraf aan de wel-
haast traditionele viering van het jaar-
feest, want aansluitend hierop, zullen de
brandweerlieden zich scharen rond de
feestdis, waaraan ook zullen aanzitten
burgemeester en wethouders en gemeen-
te-secretaris. Te ca. vier uur gaat men in
café Van den Elzen een kaartje leggen,
wat zal duren tot plus-minus zes uur en
hierna kan men, eventueel vergezeld van
verloofde of echtgenote, het avondfeest
gaan meemaken, waaraan door een nog
onbekende conferencier medewerking zal
worden verleend

28 januari Vrijwillige Brandweerkorps
Door burgemeester en wethouders zijn
tot lid van het Gemeentelijke Vrijwillige
Brandweerkorps benoemd verklaard, de
heren: Ar. Raaijmakers, Karel van Roij en
Henri van Stiphout.

30 januari Aanbesteed
Bij onderhandse inschrijving is de bouw
van een woonhuis langs de Bosscheweg
voor rekening van de heer H., van
Stipdonk opgedragen aan de heren J. van
Roij en Zoon, alhier. Architectuur:
Lambooy te Helmond

Inleveren kopij

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






