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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 13 februari
18.30 uur Kerk – Eucharistieviering –Samenzang – geen kindernevendienst

Riet van der Aa (par.)
Ben Loomans
Tonnie Raaijmakers (3e j. get.)
Overleden ouders Vogels - Martens
Tot welzijn van de parochie

Zondag  14 februari – 6e Zondag door het jaar - VASTENAKTIE
10.00 uur Kerk – Eucharistieviering - Gelegenheidskoor – Carnaval

Frans Maas (par.)
Jo de Jong – Nederveen (par.)
Jan van Dommelen (Z.L.T.O.)
Karel de Jong
Betsie Muré
Overleden ouders van Griensven en Henk Hagelaar (sterfdag/verj.)

Woensdag 17 februari -  ASWOENSDAG: Dag van Vasten en onthouding
Eucharistieviering met as wijding en ’t geven van een askruisje

19.00 uur Kerk – Eucharistieviering - Dameskoor
Betsie Muré

Week van zaterdag 20 februari t/m vrijdag 26  februari

Zaterdag 20 februari
18.30 uur Kerk – Eucharistieviering  - Samenzang – kindernevendienst

Alfons Beune (verj./par.)
Overleden ouders Migchels – Nooijen (verj./sterfdag)
Overleden ouders Driek en Annie Swinkels – van den Heuvel
Frits Smeenk (Mariëng.)
Marinus en Toos van Stiphout-Crooijmans en kleinzoon Mart
Thieu Driessen (j.get.)
Jan en Marc van Stiphout (verj.)
Tot welzijn van de parochie

Zondag  21 februari–1e Zondag van de vasten
10.00 uur Kerk – Eucharistieviering – Dames- en Herenkoor

Nellie Albers – van der Linden (verj./par.)
Riek Sneijers en ouders (fund./2e j.get.)
Jan de Visscher (KBO)
Jan van Dooren (verj./O.L.Vrouwe Gilde)
Overleden ouders van Duppen – Sterken en Jos
Miet van Boxmeer – van Duijnhoven (j.get.)
Overleden ouders van der Most – de Groot
Anneke Verbakel – van Dommelen
Overleden ouders Verbakel – van Lieshout

Week van zaterdag 13 februari t/m vrijdag 19 februari
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Woensdag 24 februari
19.00 uur Kapel - Rozenkransgebed

Week van zaterdag 27 februari t/m vrijdag 5 maart

Zaterdag 27 februari
18.30 uur Kerk – Eucharistieviering  -Samenzang - kindernevendienst

Tonnie Scheepers – van Boxmeer (sterfd.)
Harrie Verbakel
Adriaan  en Maria Donkers – Huibers
Frits Smeenk ( Mariëng.)
Tot welzijn van de parochie

Zondag  28 februari –2e Zondag van de Vasten
10.00 uur Kerk – Eucharistieviering  - Cantorij ( Herenkoor  + Gregoriaans)

Hanneke van Berlo (m.g.)
Overleden ouders van Rixtel, Bertus en Frits (fund.)
Overleden ouders van Dommelen – Nooijen
Mia Arts – Sterken (verj.)
Overleden ouders Jansen - Bens en dochter Antonette

Woensdag 3 maart
19.00 uur Kapel - Rozenkransgebed

GEDOOPT
Sara Janssen, Kempenstraat 9
Mara Heinsbergen, Clovishof 10.

OVERLEDEN
Bertha de Groot-van der Linden, 93 jaar, Keyserinnedael, voorheen Wilhelminalaan.

ASWOENSDAG
Woensdag 17 februari begint de vastentijd met  een dag van Vasten en onthouding.
Tijdens de Eucharistieviering die om 19.00 uur in de Kerk begint,  kunt u een askruisje
krijgen.

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.

CARNAVAL
I.v.m. de carnaval zal de administratie op carnavalsdinsdag gesloten zijn!!
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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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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.

BEDEVAART
NAAR  Beauraing In  2010
Van zaterdag 12 juni tot en met dinsdag
15 juni met begeleiding van het
Nederlandse Rode-Kruis afdeling
Helmond en Valkenswaard
Zoals elk jaar organiseerd het Nederlands
Beauraing Comité Afdeling bisdom Den-
Bosch voor het Distrikt Helmond en
Eindhoven weer een vierdaagse ver-
zorgings bedevaart naar Beauraing in de
Belgische Ardennen. Maria met het Gou-
den Hart is daar aan vijf kinderen
verschenen van 29 November 1932 tot en
met 3 januari 1933. Maria vroeg aan de
kinderen een kapel. Dit is ook de intentie
voor het jaar 2010. Er gaat  met deze
bedevaart  een priester, een dokter en
verpleegkundigen van het Nederlanse
Rode-Kruis mee.   Met deze bedevaart
gaan zieken, ouderen en gehandicapten
maar vooral ook jongeren mee. In
Beauraing zijn kamers beschik-baar voor
1 of 2 personen.
De vieringen voor zondag 13 juni worden
opgeluisterd door het seniorenkoor
“Vogelenzang” uit Lieshout. Beauraing is
voor vrede rust en zorg voor elkaar!

De kosten voor deze vierdaagse verzor-
gings bedevaart bedraagt per persoon
€ 260.- euro. Paralel is er op zondag 13
juni ook de dagbedevaart de kosten voor
de dagbedevaart bedraagt per persoon
€ 30.00 euro. Inlichtingen en opgaven bij:
Mevr. M. Maas  Kerkstraat 33  5721 GS
Asten  telefoon  0493-694525
Mevr. S. v.Duynhoven  Vechtstraat 15
5704 HT  Helmond  telefoon 0492-511548
Dhr. F. Lenders  Groenstraat  152   5704
MN   Helmond   telefoon 0492-534535
06-12467239
e-mail:  franslenders@hetnet.nl
Mevr. A. Kusters  Buys-Ballotstraat 5
5756 BH  Vlierden  telefoon 0493-312190
06-25382532
e-mail:  kusters1@chello.nl

Bedanken

Zondag 31/1 had ik in de sneeuw mijn
fietstas verloren.
Zóóó blij was ik dat ie s’middags op de
bank stond bij de hoofdingang van het
Missieklooster “Heilig Bloed.
Graag wil ik je bedanken met een kop
koffie.tel.0492 - 461324.
Zr.Thérèse - Marie,
Kloosterdreef 7 Aarle Rixtel.

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.



Bakkerij van Brug
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D a n k b e t u i g i n g

Wij danken u voor al het lieve medeleven, dat wij ondervonden
rond het overlijden van mijn dierbare man, onze zorgzame
vader en lieve opa,

      Frits Smeenk

Een speciaal woord van dank aan onze pastor Deli.
Het heeft ons erg goed gedaan.
Mede namens kinderen en kleinkinderen,
Peggy Smeenk

Kort woordje van Pastor M. Deli

Hopla met de beentjes!
Onze schoon gepluimde dansmariekes
hadden weer hun beste beentjes ingezet
op de kletsavonden in ‘De Dreef’. Ook dit
jaar was alles op en top tot in de puntjes
verzorgd. Een schare van rijk getalen-
teerde artiesten wisten het publiek te
vermaken met hun vrolijke liedjes en
acts. Zelfs de platvoetindianen waren van
de partij. (Ik wist het wel, onze sympa-
thieke laatste platvoetertjes bestaan nog
steeds)
Na het plezante optreden van ‘DèVèltOp’
kwam er ook een moment van ontroering.
Iedereen ging staan om Thea, die veel te
vroeg uit ons midden is heengegaan, te
gedenken met een welgemeende en
langdurende ovatie. We voelden als het
ware dat Thea op deze kletsavond, vanuit
de hemel, ons heel nabij was!

Weer een tent in Aarle!
Zoals altijd wanneer er in Aarle een tent
staat, was ook de tent bij Gerrie en Mart
op de Kouwenberg boordevol. Het is dan
ook een hele prestatie om 40 jaar lang
gastheer en gastvrouw te zijn voor veel

VVVVVanuit de Pastorie

mensen en verenigingen. Ze hebben het
beiden goed gedaan; dat bleek wel uit de
enorme belangstelling het afgelopen
weekend.

Vastentijd
Is tijd maken voor God én voor elkaar.
Het is ook een tijd van soberheid en
inkeer. Vasten is: ergens van afzien, je
van iets onthouden. Dit vasten is niet iets
specifiek voor katholieken, maar komt in
alle godsdiensten en levensbeschou-
wingen voor. Maar.. beste vrienden,
vasten kan óók zijn: ietske méér doen,
een schepke er boven gooien, ten gunste
van mensen die het minder hebben dan
wij. Daarom beveel ik u van harte onze
vastenactie in de komende weken aan.
Maar vóór het zover is komen eerst nog
de carnavalsdagen.
Ik hoop aanstaande zondag 14 februari
velen van u te mogen ontmoeten in de
kerk tijdens de carnavalsmis, die zal
worden opgeluisterd door het “Gelegen-
heidskoor”. Van harte wens ik Prins
Frans d’n Twidde, zijn doorluchtig gevolg
en jullie allemaal schone en plezante
dagen toe.
Tot binnenkort,
Pastor Michaël Deli
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Als u met een lastig lichaam leeft en moeite heeft met lopen en
u wilt niet altijd afhankelijk zijn van anderen?
Dan bieden wij de oplossing voor uw mobiliteit.
-Scootmobiel
-Rolstoel
-Rollator
-Sta-opstoel
-Tillift
-Wandel- en steunstokken
-Accessoires

Wat kunt u van ons verwachten:
-Ook diverse artikelen voor verhuur
-Eigen werkplaats voor alle reparaties
-Eigen vervoerfaciliteit / wagenpark
-Hulp nodig…voor veilig op weg te gaan?  Bel Mell.

Mell Kanaaldijk 4, 5735 SL Aarle-Rixtel 0492-599930-06 13 188 117
Showroom open op ma.-vr.:09.00 – 17.00 uur of op afspraak.
E-mail: henk@mell.nl – www.mell.nl
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Carnaval
Alle vestigingen van Bibliotheek De Lage
Beemden zijn gesloten op 15 en 16
februari, carnavalsmaandag en –dinsdag.

Uitbreiding gebied gastlenen
Nieuwe innovatieve dienst voor biblio-
theekleden uitgebreid met het rivieren-
gebied. Vanaf 22 januari is het voor
bibliotheekleden in Oost-Brabant, het
hele rivierengebied  en de regio Arnhem-
Nijmegen mogelijk om materialen te
lenen en terug te brengen bij de eigen
bibliotheek of de gastbibliotheek.
Het gemak van gastlenen
Gastlenen houdt in dat iedereen met een
bibliotheekpas materialen kan lenen bij
de hieraan deelnemende bibliotheken.
Dat is gemakkelijk, want je bent niet
langer gebonden aan de collectie of
openingstijden van je eigen bibliotheek.
Kijk voor deelnemende bibliotheken op
www.gastlenen.nl.
Gastlener worden is heel simpel. Ga met
je bibliotheekpas naar de informatiebalie
van de gastbibliotheek. Laat je regi-
streren als gastlener. Klaar!
Een voorbeeld
Mevrouw de Winter is lid van Bibliotheek
Gemert. Tijdens een dagje shoppen in
Nijmegen loopt ze even binnen in de
bibliotheek. Ze laat haar bibliotheekpas
registreren en neemt een boek mee,
zodat ze op de terugweg in de trein
lekker kan lezen. Is het boek uit, dan
levert ze het weer in bij haar eigen
bibliotheek in Gemert.

Gehoorschade bij jongeren – thema
Gezondheidswijzer in februari
GGD Brabant-Zuidooost besteedt in
samenwerking met de lokale gezond-
heidswijzers in de maand februari aan-

dacht aan gehoorschade. ‘Elk jaar lopen
in Nederland 22.000 jongeren blijvende
gehoorschade op. Gehoorschade wordt
nog steeds erg onderschat. We ver-
zorgen ons gebit beter dan onze oren.’
In de bibliotheken Gemert en Beek en
Donk is hierover informatie te vinden.

Nederlandse
Kinderjury gaat
weer van start
In de bibliotheken van De
Lage Beemden (gemeentes
Gemert-Bakel, Boekel en
Laarbeek) start op 3 februari de Neder-
landse Kinderjury. Tot 14 mei kan
iedereen tussen de 6 en 12 jaar oud een
stem uitbrengen.
Er zijn twee leeftijdsgroepen:
* 6 t/m 9 jaar (groep 3 t/m 5)
* 10 t/m 12 jaar (groep 6 t/m 8)
Welke boeken
Alle boeken die in het vorige jaar zijn
verschenen tussen 1 januari en 31 de-
cember kunnen dit jaar gekozen worden.
Dit kunnen zowel verhalen zijn als
gedichtbundels, prentenboeken of infor-
matieve boeken. Deze boeken zijn in de
bibliotheek herkenbaar aan de paarse
sticker met Kinderjury 2010 op hun rug.
Stemmen
Kinderen die zich voor de jury in de
bibliotheek aanmelden krijgen een stem-
boekje waarin ze bij kunnen houden wat
ze van de gelezen boeken vinden en
waarmee ze uiteindelijk hun top 5 kunnen
samenstellen. Dit stemboekje kan wor-
den ingeleverd in de bibliotheek of worden
gebruikt om rechtstreeks te stemmen via
www.kinderjury.nl. Op 16 juni wordt de
uitslag bekend gemaakt.
Senaat
Kinderen kunnen bovendien solliciteren
naar een plek in De Senaat. Deze bestaat
uit 12 kinderen: één uit elke provincie. Zij
lezen de vijf hoogst geëindigde boeken,
beoordelen deze en maken de
uiteindelijke winnaar bekend.
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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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Word collectant voor het
Reumafonds
Wilt u zich inzetten voor de reuma-
bestrijding en hebt u daarvoor een paar
uur per jaar beschikbaar? Word
collectant of mede-organisator voor de
collecteweek van het Reumafonds van 7
t/m 13 maart 2010. Kijk op
www.reumafonds.nl of bel 020-589 64 71
om u aan te melden. Voor Aarle-Rixtel
kunt u ook rechstreeks met de
coördinatrice, Nicole van Hooy, bellen of
mailen 462080 of info@vanhooy.nl.
Het kost u slechts 1 avond per week. Het
zou fijn zijn als u deze avond voor het
Reumafonds zou kunnen missen.

Gemengd Koor
De Klokkengieters Aarle- Rixtel
wil u in 2010 weer graag
ontmoeten
De data voor 2010 kunnen in de agenda
worden vastgelegd.
De Algemene vergadering van Gemengd
Koor De Klokkengieters Aarle-Rixtel heeft
weer plaats gevonden. De bekende reeks
van verslagen over wat er vorig jaar is
gepresteerd, de stand van de financiën
en de inbreng van de muziekcommissie
passeren weer de revue en de dirigent
geeft blijk van zijn tevredenheid over wat
er is gepresteerd.
Het jubileumjaar, 110 jaar De Klokkengie-
ters, is een succesjaar geworden met als
onbetwist hoogtepunt het concert samen
met de 135-jarige Harmonie De Goede
Hoop. Het belangrijkste is echter dat ook
in het nieuwe jaar weer gedegen wordt
gerepeteerd zodat de jaarlijks terugkeren-
de optredens aan de verwachtingen
zullen voldoen.
Dit vraagt naast aanwezigheid op de
repetities ook serieuze inzet tijdens die
bijeenkomsten. Dit alles betekent niet
dat die bijeenkomsten, de repetities op
maandagavond om 20.00 uur in zaal De
Lantaarn, alleen maar werkbijeenkom-
sten zijn. Neen, de repetitieavonden
hebben het karakter van serieus repe-
teren en tevens ontspannen bij elkaar zijn
met aandacht voor elkaar. Bestuur,
directie en leden van het koor willen deze
combinatie van samen werken, samen
zingen en samen ontspannen aan ieder-
een aanbieden. Wanneer u zich laat
horen en zien bij Gemengd Koor De
Klokkengieters, zult u daar geen spijt van
krijgen. U bent van harte welkom!

Het repertoire van het koor is vanzelf-
sprekend afgestemd op de aard van de
concerten en presentaties die jaarlijks
worden verzorgd. Er worden weer enige
nieuwe werken in studie genomen en
enige titels die al lang niet meer zijn
uitgevoerd, worden opnieuw ter hand
genomen. Werken van componisten die
nog niet eerder in de programmaboekjes
voorkwamen, zoals Antonin Dvorák, Carl
Loewe, zijn voor dit jaar gepland evenals
degenen die op herhaling komen, Loren-
zo Perosi, Johann S. Bach en Edward
Elgar.
De jaarlijks terugkerende Passie-/Lente-
concerten in Mariëngaarde en bij de
missiezusters van het Kostbaar Bloed in
Aarle-Rixtel; het zingen tijdens de
vieringen met Pasen en op de eerste
zondag van mei; de concerten Op weg
naar Kerstmis, dit jaar in ’s-Hertogen-
bosch en in de Aarlese parochiekerk; de
Hoogmis op eerste kerstdag, het zijn
allemaal hoogtepunten waar niet alleen
de koorleden maar ook heel veel anderen
van genieten. Dit jaar zijn er verder nog
plannen om samen met andere Laarbeek-
se koren op 2 oktober een presentatie te
verzorgen in het muziekcentrum te Beek
en Donk.                           Tot dan!!
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Beste Ganzegatters en
Ganzegatterinnekes,

Er komt in de tuin van de Lantaarn weer
een prachtige tent. Dat betekent vier
dagen weer volop feest. Carnaval vierend
Ganzegat waardeert het dat de omwo-
nenden afgelopen jaren begrip hebben
getoond voor de geluidsoverlast die er op
bepaalde momenten ongetwijfeld is
geweest. Hiervoor is onze welgemeende
dank dan ook zeker op zijn plaats. Veel
carnaval vierende dorpsgenoten genieten
dit jaar opnieuw van het feesten in een
gezellige tent, met goeie muziek en leuk
amusement.
Ook in 2010 doen wij gezamenlijk ons
best om de gezelligheid van vorig jaar
minimaal te evenaren.
Voor de direct omwonenden van de
Lantaarn zal dit ongetwijfeld weer voor
enige geluidsoverlast gaan zorgen. Ook
dit jaar zullen wij die overlast zoveel
mogelijk beperken. Conform de verleende
vergunning zullen de orkesten om 01.00
uur stoppen. Een disk-jockey mag daar-
na tot maximaal 01.30 uur zorgen voor
een gepaste afbouw van de muziek.
Mocht u in de gelegenheid zijn, dan bent
u tijdens Carnaval van harte welkom om
in onze schitterende residentie een kijkje
te komen nemen.

Met vriendelijke groet,
Jan Willem van Dijk
Stichting Organisatie Carnaval Ganzegat
Bart van den  Reek
Residentie de Lantaarn

SENIORENVERENIGING/KBO
AARLE-RIXTEL

Op dinsdag 23 februari 2010 wordt er in
Gemeenschapshuis “De Dreef” een
demonstratie gegeven om de leden
kennis te laten maken met koken in de
magnetron. Vaak wordt gedacht dat de
magnetron alleen gebruikt kan worden
om op te warmen, maar niets is minder
waar. Bovendien heeft  koken in de
magnetron nog vele andere voordelen
o.a. er is minder water nodig, het gaat
vlugger, men gebruikt minder vet, suiker
en zout. Tijdens de demonstratie kunt u
de bereide gerechten proeven en u krijgt
ook een receptenboekje. In de Senioren-
wijzer kunt u lezen waar u zich kunt
opgeven en welke kosten eraan ver-
bonden zijn.
Op woensdag 14 april gaan we weer
naar Breifabriek Marcienne in Kirchhoven

Beste Dames

Dinsdag 2 maart
Excursie Zorghotel Veghel
Optimaal zorg genieten in een sfeervolle
ambiance, is het devies van Zorghotel in
Veghel. De zorg, de faciliteiten, de sfeer-
volle inrichting, luxe kamers en uitste-
kende voorzieningen zorgen samen met
de enthousiaste medewerkers voor een
fijn woon en leefklimaat. Vertrek vanaf
zaal ’t Heuveltje om 13.15 uur.

Maandag 8 maart
Vrouwenontmoetingsdag op in het Buurt-
huis in Mariahout. Op deze avond treden
voor u op Les Damiques, de avond begint
om 20.00 uur.
U heeft zich hiervoor opgegeven.

Het bestuur

en donderdag 22 april bezoeken we de
Keukenhof in Lisse.
Voor opgeven, kosten enz.: let op de
komende Seniorenwijzers.
Dit jaar hebben we een vakantiereis van 6
dagen naar de Moezel gepland.  Het
voorlopig programma, de kosten enz.
leest u de Seniorenwijzer.



Pagina 18



Pagina 19BBBBBericht van:

Jazzica Swingcombo bij
Wim Beeren Jazz Society
op 10 februari

Op woensdag 10 februari wordt de aftrap
van Wim Beeren Jazz Society in café
Van Bracht aan de Kerkstraat te Aarle-
Rixtel verricht door Jazzica Swing-
combo.
Het orkest, dat in 1995 werd opgericht
door enthousiaste muzikanten uit de
regio Eindhoven, heeft een breed reper-
toire van swing-, mainstream- en latin
stukken, en laat zich inspireren door de
grote vocalisten en instrumentalisten uit
de periode 1930-1980 van de jazz-
geschiedenis. Jazzica Swingcombo
bestaat uit saxofonist Jan van Egger-
mond, pianist Rob van Heelsbergen,
contrabassist Rob van Drunen Littel,
drummer Ben de Bont en zangeres
Monique Tomeï.

I.V.N. Avond:

Op Donderdag 18 februari hebben wij een
avond over natuurfotografie:
Marcel van de Kerkhof uit Aarle Rixtel zal
deze avond iets over techniek vertellen,
ook zal hij bruikbare tips geven hierover,
verder geeft Marcel een presentatie over
zijn eigen werken.

Mensen die Marcel kennen of eerder
werk van hem gezien hebben, zullen
weten dat hij prachtige foto’s maakt. Niet
voor niets staan er in het boek: “t skonste
van Laarbeek foto’s, door Marcel
genomen.
Ben je geïnteresseerd, Kom dan op
donderdag 18 febr. naar I.V.N. gebouw
“de Bimd”gelegen aan de Beekseweg in
aarle Rixtel. De avond is gratis en is van
20.00 uur tot 22.00 uur..

Bestuurs wisseling Aarle-Rixtels
gemengd koor Euphonia,

In de jaarvergadering van jongsleden 27
jan heeft een bestuurs wisseling plaats
gevonden. De voorzitter Debora van de
Meer en secretaris Gisela Otten waren
aftredend en niet herkiesbaar.
Voor de functie van voorzitter is Anne-
Claire van de Wijngaart met meerderheid
van stemmen gekozen.
En voor de functie van secretaris is met
meerderheid van stemmen gekozen Toos
Roijackers.
Haar gegevens zijn Toos Roijackers,
Janssenstraat 21, 5741AC, Aarle-Rixtel.
Wij als koor en mede bestuursleden
wensen hen veel succes met hun nieuwe
taak.
Heeft u eens zin om ook te gaan zingen
kom dan eens naar een van onze repe-
tities luisteren deze zijn op woensdag
avond van 20.00 uur tot 22.00 uur.
Het is altijd erg gegellig en de koffe of
thee staat altijd klaar.

Wim Beeren Jazz Society roept muzi-
kanten op om deel te nemen aan de
inmiddels befaamde jamsession, na het
optreden van Jazzica Swingcombo.
Mensen die interesse hebben in het
nieuwsbulletin van Wim Beeren Jazz
Society (verschijnt 2x per maand), kun-
nen zich via het mailadres
jos@beeren.net aanmelden.
Wim Beeren Jazz Society: een in-
spirerend jazzpodium waar je oude
bekenden en nieuwe vrienden ontmoet!
Aanvang 20.30 uur, iedereen is welkom
en de entree is gratis.
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MARIA VAN VLERKEN.

Vraag als vreemdeling in Aarle-Rixtel niet
de weg naar Maria, want grote kans dat
je nooit bij de kapel aan de Bosscheweg
uitkomt, maar in een winkeltje aan de
Dorpsstraat. Want daar woont voor heel
veel mensen de Maria die ze goed ken-
nen, het vrouwke van het “van alles wa”
winkeltje, een begrip in Aarle-Rixtel en
zelfs daarbuiten, Maria van  Vlerken.
Maar het winkeltje is niet meer. Maria ge-
lukkig nog wel en weer redelijk vief. Ik
bezocht haar vorige week in verzorgings-
tehuis Franciscushof in Lieshout. Och,
zegt ze, ik heb het goed hier, maar ik ben
blij als ik over een paar weken weer terug
kan naar Aarle-Rixtel. Nee, ik kom niets
tekort en het zijn heel vriendelijke
mensen hier, ge hoeft maar te bellen en
ze zijn er meteen. Haar woorden worden
even later bevestigd door een van de
verzorgsters. “Ge bent een schatje.” En
dan richting mij: “Als ze allemaal zo
waren, het is altijd goed en ze klaagt
nooit”. Even is het stil en kijkt Maria haar
aandachtig aan. “Daar word ik nou ge-
woon verlegen van”, is haar antwoord.
Als ik na een tijdje uitleg dat ik voor een
interview in het gemeenschapsblad kom,
kijkt ze mij zeer bedenkelijk aan. Al die
aandacht is toch niet nodig, willen de
mensen dat wel lezen, als ge er maar
geen foto bij doet en tenslotte: “als ik er
maar geen spijt van krijg, ge moet niet
alles opschrijven”.
Het verhaal staat hier en begint 87 jaar
geleden toen ze werd geboren. Maria
vertelt:  “Ik was nog maar een jaar of tien,
dus begin van de dertiger jaren. toen ik al
meehielp in de winkel van vader, Jantje
van Vlerken. Als we tot twintig konden
tellen, mochten we meehelpen,want dan
konden we knikkers mee verkopen.
Vader had alles in de winkel, spullen voor
in de keuken, schrijfgerei en papier voor
op kantoor,  olielampen en lampenolie,

speelgoed zoals poppen en pintollen. Op
zondagmorgen was de winkel ook open
en dan verkochten we altijd schoenveters
en boordeknoopjes, als ge die nog kent.
Och ik kan nog zoveel dingen vertellen,
maar willen de mensen dat allemaal
weten.
Namens de lezers zeg ik dan maar
volmondig, jazeker.
Ik vind het zo jammer dat het vorig jaar
zo moest aflopen en dat ik niet meer
verder kon in de winkel. Ja, ik weet wel,
dat ik al aardig op leeftijd ben, maar wat
moet je anders doen. Ik heb het altijd zo
naar mijn zin gehad in mijn winkeltje.
Toen ons vader in 1970 overleed ben ik
gewoon verder gegaan met de winkel,
dat ging eigenlijk vanzelf. Dikwijls heb ik
wel hulp gehad van mijn nichtjes, vooral
op de zaterdag. Maar verder heb ik de
winkel altijd alleen gedaan. De winkel is
altijd zo gebleven. Het was beslist geen
vetpot, maar ik heb er altijd van kunnen
leven en ik had niet zoveel nodig.
Vorig jaar heb ik vier keer in het zieken-
huis gelegen en dat was gewoon te veel
voor mij. Ik heb nooit iets gemankeerd,
twee dagen griep was vroeger al heel
veel, dan stond ik al weer achter de
toonbank. Na een herseninfarct in april
vorig jaar ben ik veel kwijtgeraakt maar
dat is langzaam teruggekomen. Toen
ben ik gevallen en heb ik mijn schouder
gebroken. Daarna ging het niet meer. Ik
ben eind november vorig jaar hier in
Lieshout in het verzorgstehuis terecht
gekomen omdat er in Aarle-Rixtel geen
plaats was. Ik vind het zo jammer dat het
zo heeft moeten gaan. Ik heb uiteindelijk
toch besloten dat de winkel niet meer
open  gaat.
Ik ben ondanks alles toch dankbaar dat
ik zoveel jaren in goede gezondheid
onder de mensen heb kunnen zijn. Ik wil
ze nu bedanken voor al die jaren want die
gedachte speelt al enige tijd in mijn
hoofd. Ik wist niet goed wanneer ik dat
moest doen  Ik heb iets opgeschreven in
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een boekje. En dan leest ze voor
“Bedankt allemaal. Bedankt dat jullie het
belletje in mijn winkel lieten rinkelen want
achter elk belletje zag ik een mens, groot
of klein en dan dacht ik. Wie zal dat zijn
en wat zou die willen, het is telkens een
verrassing. Nooit heb ik met tegenzin in
mijn winkeltje gestaan, dankbaar ben ik
voor elke dag dat ik mensen kon helpen.
En heel veel dank voor alles wat jullie in
de winkel in het boekje hebben geschre-
ven toen ik er niet meer was vorig jaar.
Zoveel lieve wensen, sterkte en beter-
schap. Dat heeft mij echt goed gedaan.
Och, en nou vergeet ik toch koffie te
zetten met al dat gepraat.
Het bakje koffie heb ik gehad, door Maria
zelf gezet, zelfs met een lekker koekje er
bij. Ze  kan al weer aardig vooruit.
Ik heb haar namens alle lezers een snel
herstel en voorspoedige terugreis naar
Aarle-Rixtel toegewenst.
JWP.

Informatie voor mantelzorgers

De zorg voor een ander vergt heel wat van
een naaste. De druk op de mantelzorgers
neemt toe doordat er steeds meer
voorzieningen uit de AWBZ gehaald
worden. Bovendien is het in Nederland
niet makkelijk om je weg te vinden in het
oerwoud aan regels en voorzieningen die
er zijn. Vaak verwijzen instanties onder-
ling naar elkaar door en hebben mensen
het gevoel dat ze van het kastje naar de
muur gestuurd worden.
Sinds kort kunnen mensen in Aarle-rixtel
gebruik maken van de diensten van een
officieel erkende mantelzorgmakelaar,
Corien van de Plas. De mantelzorg-
makelaar is een onafhankelijke tussen-
persoon die allerlei regel- en uitzoekwerk
kan overnemen op het gebied van zorg,
arbeid, welzijn, wonen en financiën.
“Wij kunnen met onze kennis zaken als
bijvoorbeeld vervoer, thuiszorg en

PRINS FRANS D’N TWIDDE
WIL ZIEKEN VAN
GANZEGAT BEZOEKEN

Traditioneel bezoekt de Prins en de
Organisatie Carnaval Ganzegat de
Aarlese zieken in de zieken- en verpleeg-
huizen in Bakel en Helmond.
Ook dit jaar wil Zijne Doorluchtige Hoog-
heid Prins Frans d’n Twidde met een
klein gevolg op ziekenbezoek gaan.
In verband met de privacy mogen de
verpleeghuizen geen opgave meer doen
van het aantal patiënten. Hierdoor weten
wij niet meer welke Aarlese mensen in de
tehuizen zijn. Wij willen de familieleden
van deze patiënten vragen aan ons door
te geven of wij hen mogen bezoeken en
in welk tehuis zij zijn opgenomen.
Graag opgeven bij Riny van den Bogaard
(telefoonnr: 06-10131068 of via email:
m.bogaard13@chello.nl ) voor woensdag
10 februari aanstaande.
Wij zullen dan op gepaste wijze een be-
zoek brengen aan deze Aarlese mensen
en hun een beetje deel laten uitmaken
van onze carnavalsvreugde.
Namens de Organisatie Carnaval
Ganzegat:  Riny van den Bogaard
secretaris

woningaanpassingen gewoonweg sneller
regelen”, stelt Corien van de Plas.
Wetende dat zo’n 75 procent van de zorg
in Nederland wordt verleend door
mantelzorgers, erkent Unive-VGZ-IZA-
Trias het belang van mantelzorgmake-
laars. Ze vergoeden dan ook de inzet.
Indien u wilt weten wat de mantelzorg-
makelaar voor u kan betekenen dan kunt
u geheel vrijblijvend contact opnemen
met Corien van de Plas 06-10452708

www.gemeenschapsblad.nl



Tweede kletsavond.

De eerste conclusie kan niet anders zijn
dat de tweede Ganzegatse kletsavond er
eentje was met ongekende emoties bij
het optreden van DVO, een zeer plezieri-
ge verjaardag voor en door kletser Berry
Knaapen en een zeer hoog Heikant-
gehalte, en dat mocht gerust met een
prins uit die buurt. Het debuut voor de
Heikantzangers, een mooi optreden van
zes skon meiden met Peter Verschuuren
als kleine conferencier in hun midden. Al
bekend van het liedjesfestival en dit jaar
waarschijnlijk weer een flinke hit in
Laarbeek, want hij komt op Radio
Kontakt regelmatig voorbij. Het kan nooit
kwaad om de wederhelft van de prins te
bezingen want die mag ook wel eens in
het middelpunt van de belangstelling
staan. Ode aan karnaval en drinke, drin-
ke is altijd een goed thema en het lied de
platvoetindianen van Boel Nölle is
inmiddels het lijflied van den Heikant
geworden. Boer Peter en  de prei-
indianen voegden nog een dimensie aan
het lied toe, nadat de zaal via het
filmdoek getuige was van de zoektocht
naar deze indianenstam. Onder des-
kundige leiding van  Diny van den Heuvel-
Schrama gingen we bij volle maan, met

tam-tam geluiden en wolvengehuil, door
de besneeuwde bossen. Een aardige
vondst en zeer verdienstelijk debuut voor
deze nieuwe groep.
En toen hij eenmaal was ontdekt kwam
hij vol voor het voetlicht bij het optreden
van Gans Anders. Boer Peter en zijn
Hanneke waren goed voor een prachtige
tekst in een lied dat zo maar een gigan-
tische carnavalskraker zou kunnen
worden, zelfs landelijk, want de inmiddels
legendarische woorden van boer Peter
gingen door heel het land en hij had heel
wat uit te leggen in meerdere tv-
programma’s. “Houd oewe kop en vreet
oewe bak leeg”, de zaal zong het mas-
saal mee. Boer Harms zal het niet erg
vinden en boer Peter zeker niet want hij
kreeg zomaar het zilveren ganzenei van
prins Frans II, omdat hij ons dorp zo op
de kaart heeft gezet. En zijn Hanneke uit
Herpen vond het ook prima, want ze
zong uit volle borst mee. Op zoek naar
een nieuwe burgemeester voor Laarbeek,
was een perfect thema voor een muzikale
zoektocht naar kandidaten uit de zaal.
Deze werden op humoristische wijze
door Hans van Asten doorgelicht en dat
leverde vermakelijke taferelen op. De
muzikale kwaliteiten van de groep zijn
bekend, de spitsvondige teksten ook en
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voeg daarbij de extra muzikale onder-
steuning van een viertal, een geweldig
optreden op het Ganzegatse toneel.
Het optreden van Dè Velt Op zal hun in
hun geboortedorp beter zijn bevallen dan
onlangs in Rotterdam. Ze gingen er vol in,
het swingde de pan uit, er werd volop
“geschunkeld” ,een goede formule om
een hele rits bekende meezingers achter
elkaar te presenteren en zing je een
gevoelig lied over ons eigen “Ale zo
wonderskon, wor ik zo gère won”, dan
scoor je altijd. Wat daarna gebeurde zal
voor de groep een geweldige stimulans
zijn want in zijn dankwoord memoreerde
Thèke het wegvallen van een van de
steunpilaren van de groep, ons aller
“tingeling” Thea Kuijpers. Hij deed dat op
een manier die bij veel mensen de nodige
emoties losmaakte en de zaal beloonde
de DVO  daarom terecht met een minu-
tenlang applaus.
Letterlijk smullen werd het op de verjaar-
dag van raskletser Berry Knaapen uit
Heeze. Hij was jarig en dat wilde hij
weten ook. Een sublieme creatie door
zijn slappe zever en bekkentrekkerij. We
zien de dozen met Russisch gebak en
het schilderij van tante Nel zo weer
voorbijkomen. Na een topklets hebben
collega’s het bijna altijd moeilijker en dat
bleek zaterdag ook weer. De ervaren rot
Rien Bekkers kwam als slager een stuk
worst te kort, hij trok er wel hard aan
maar de vette lach bleef uit. Desalniet-
temin goei vlees in de kuip met erwten-
soep. Onze dorpsgenoot en favoriet
Marlon Kicken kwam als Johnny Glitter,
de huwelijksambtenaar, in de ton. We
hebben gemerkt dat Marlon zelf al een
huwelijk heeft gesloten met een ander
soort amusement dan tonpraten. Wel een
aardige creatie maar hij heeft meer in zijn
mars, dat weten we nog van zijn vorige
optredens. De prijzenkast van Marlon is
wel een trofee rijker geworden, de
Ganzegatse kletstrofee was namelijk
voor hem. Het slotoptreden van deze
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avond was in handen van de groep Jo, Ko
en Kobus, een Waalwijks drietal, verte-
genwoordigers van de droge humor, met
in de hoofdrol een chinees die te laat
was en telefonisch zijn kameraden
bijstond. Dat leidde tot zeer vermakelijke
taferelen, maar het vereiste wel
oplettendheid van het publiek en dat was
eigenlijk toe aan een muzikale uitsmijter
aan het eind van de avond. Die zat er
niet in bij onze vrienden uit Waalwijk.
Voor onze lieve dansmariekes was het de
laatste kletsavond en daarom deden ze
hun uiterste best en het mag gezegd
worden. Na drie jaar staat er weer een
sierlijke groep enthousiaste meiden uit
Ale. Ze dansten op de hits van Abba,
zoals thank you for the music. Het
applaus van de zaal was verdiend, thank
you for three years dancing.
Het verslag van deze avond is  misschien
wat breed uitgemeten maar als het
Eindhovens dagblad het niet doet, dan
doen we het toch gewoon in het Gemeen-
schapsblad. De artiesten hebben het
toch verdiend.
JWP.

Jubileumexpositie
Loes-Ontmoet-Loes.

Omdat Loes Gruyters uit Aarle- Rixtel
alweer ruim 10 jaar bij Smeulders Sfeer-
meubelen aan de Mierloseweg 136 in
Helmond het interieur opfleurt met haar
schilderijen, willen de eigenaars Eric en
Betty Smeulders U van harte uitnodigen
een kijkje te komen nemen op haar
nieuwe expositie. De opening is op
vrijdagavond 26 februari van 7 tot 9 uur.De
getoonde collectie bestaat uit nieuwe en
bestaande werken. De twee kunstwerken
van haar hand die naar aanleiding van het
thema Laarbeek Waterpoort van de Peel
in Laarbeek als banieren hangen kunt U
dan ook eens bekijken.
U bent van harte welkom.
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www.twanvanhout.nl

www.autoschadeverbakel.nl



 

De brunch wordt gesponsord door : 

Carnavalsdinsdag 16 februari 

Kaarten 8,50  

Verkrijgbaar bij 

Bakkerij van brug  

Café de lantaarn  

Samen zingen met oa: 

De Leather girls 

De Heikant zangers  

En de Topperz 

Onder begeleiding van de 

Ik Hou van Ganzegatband 
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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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Na de laatste cross van afgelopen
zondag, staan velen al weer te popelen
om een aanvang te maken met het
wegseizoen 2010. De fietskarretjes zijn in
orde gemaakt en dus staan de komende
week de eerste trainingsritten op het
programma. Koning winter zou nog roet
in de planning kunnen gooien, maar
anders starten we op Carnavalszondag
met een tochtje van ongeveer 50 km. De
start is om 10.00 uur vanaf het kerkplein
en we zijn tijdig terug om te kunnen
genieten van de optocht. Twee dagen
later houden we een traditie in ere, want
op 16-2 vertrekken we om 10.00 uur naar
d’n Bockenreyder. Heen en terug is dat
ongeveer 82 km.
De rest van het programma voor de
komende weken is te vinden in ons
maandelijkse klubblad of op
www.aandewielen.nl.
De 3e cross van het winterseizoen,
gehouden onder zeer prachtige winterse
omstandigheden, werd bij de 50-minners
gewonnen door Leon Rooijakkers, voor
Jan Willem van Bokhoven, 3e was Jean
Pierre Vreugde, 4e Henk Mertens, 5e Jef
van Dijk, 6. Karel Madou en 7. Harrie
Scheepers. Bij de 50+ers werd Peter
Raaijmakers tweede achter Frans
Kooijmans en voor Theo Sterken.
Volgende keer gaan we uitvoerig in op
ons uitgebreide programma voor 2010.
Prettige Carnaval !!!

Woensdagmorgen 3 februari 2010,
prachtig wat ik alle vroegte al heb
gehoord en gezien.
Een zonnetje dat de smeltende sneeuw
verlicht,
overtrekkende ganzen naar het noorden
gericht.
Koerende duiven al vóór Valentijn verliefd,
genietend in de zon die door kale takken
klieft.
Verder merels, mezen, één roodborstje
en wat mussen,
die voor het scharrelen van hun kostje,
door sneeuw en vorst, flink moeten
klussen.
Na een regenachtige dag efkes lekker op
pad,
goed uitkijken was het devies,
want het was soms verraderlijk glad.
Prachtig groen gras,
verscheen langs gestrooide wegen,
niets houdt de naderende lente tegen.
Bij de Brabantse Kluis,
pikte ik voor tienen al ne warme
chocomel,
ja mensen ook in deze lange winter,
bevalt me dit leventje wel.
RD

KKKKKlokje

Sportmassage: Ervaar wat een profes-
sionele massage voor u kan doen.
Sportmassage: € onderhoud/herstel
spieren. € oppeppen spieren / mentaal. €
bij (dreigende) blessure. € balans
lichaam / geest. Algemene massage:
€ verhoogde (spier)spanning (stress, pijn,
vermoeidheid) € lusteloosheid of te weinig
spierspanning. € slecht doorbloede
ledematen. € plaatselijke vermoeidheid
en/of spierpijn. €onderhuidse verklevingen
(na operatie, blessure, ongeval)
Sporttaping of Medical Taping
(kleuren-tape) Paramedisch Centrum
Laarbeek, Molenstraat 9 a/b | Aarle-
Rixtel. Alexandra van Heijst | Mob 06
2689 1572

KKKKKlokje

Te huur aangeboden  woonruimte:
Bent U op zoek naar een woonruimte en
heeft U niet de behoefte aan een volledige
woning. Belt U dan naar 0653-697823
voor de huur van een woonruimte / etage-
woning in Aarle-Rixtel.
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Ik heb een beetje last van een mid-
wintergevoel, kent U dat, het gevoel van
een verkeerde midwinter wel te verstaan,
de zogenaamde kwakkelwinter, welke
kant gaan we op. Het kwakkelt maar
voort, ik kan er niets mee. Ik heb voort-
durend het gevoel dat ik in de buurt van
een wak kom, een wak in mijn leven. Dat
krijg je toch al als je geboortedatum
steeds verder terug in de vorige eeuw
komt te liggen en als je tegen de huisarts
moet zeggen: Goedendag, daar ben ik
weer. Ik heb de Mexicaanse griep gemist
maar het gesnotter is er niet minder om.
Geen hoestdrankjes, smeermiddelen of
eigen brouwsels uit vakantielanden
helpen. Ze verdoven wel even maar de
katers zijn even erg als verstopte neus-
gaten en suizende oren. Nooit geweten
dat je met een gewone kop zoveel
koppijn kon hebben, oké, ik geef toe dat
hij misschien iets groter is uitgevallen
dan de gemiddelde hersenpan, maar
daarom hoeft het toch niet zo erg te zijn.
Ik denk toch dat we teveel lagedruk-
gebieden over ons heenkrijgen, dat kan
nooit goed zijn voor de menselijke
barometer. Gelukkig dat de dagen al een
beetje gaan lengen, de rest van de
spreuk vergeet ik snel, want ik heb een
gloeiende hekel aan wintertenen en
ijspegels aan mijn reukorgaan. Ik kijk
reikhalzend uit naar de eerste krokus-
bloem
Tijdens mijn winterdepressies kan ik me
toch een beetje vermaken met onze
gevleugelde vrienden in de achtertuin.
Best aardig om te zien hoe actief ze zijn
en hoe de rangorde aan de voederbak is.
De brutale mus geeft geen donder om
zijn soortgenoten, het krult er voort-
durend in de mussenfamilie. Ik kan niet
zien wie tegen wie, maar volgens mij
vecht het gelijk onder elkaar. Zelfs de
soort-genoot, de heggenmus, moet het
ontgel-den en kan de biezen pakken of
ze hakken op hem in. Een dominante

vink verdedigt de voerbak met verve tegen
alles wat in de buurt komt, behalve de
merel die gewoon naast hem komt
zitten. Te zwart en te groot zie ik hem
denken. Het vaste tortelduivenpaar ver-
jaagt alle andere tortelduiven uit de tuin.
Als er eentje met een lamme vleugel
komt eten, hakken de anderen driftig op
hem in, ze tortelen niet allemaal met
elkaar. De mezen hebben met niemand
ruzie, je krijgt ook bijna niet de kans, zo
snel wisselen ze elkaar af aan de
vetbollen. Het “meest” gelijk onder elkaar,
de pimpel met de kool en de staart, een
grote familie. Het roodborstje en winter-
koninkje wachten rustige tijden af en
komen dan hun kostje scharrelen. Zo af
en toe komt de vlaamse gaai over de
schutting en dan is er paniek. Te blauw
en te groot, de rangorde is meteen
duidelijk, het stuift gelijk uit elkaar. De
vogelwereld is mooi, ik kan er uren naar
kijken.
De goudvinken lieten me daarom maar
niet los, ik ben nog eens wezen kijken
en jawel, ze zaten er nog steeds, een
koppeltje boven in de berkenbomen
foeragerend. Ze staan op de foto maar de
kwaliteit is niet optimaal. Niet goed
genoeg voor een inzending naar de vogel-
werkgroep de Ortolaan. Die zijn beter
gewend en ze zullen zeker schitterende
foto’s krijgen van de vogelliefhebbers in
Laarbeek. Ik ga in april beslist kijken naar
hun tentoonstelling als ze hun jubileum
vieren.
Ik hoop de komende tijd nog een beetje
besmet te worden met het virus van de
SIRE-campagne. Eigenlijk heb ik het
altijd al gehad. Het vriendelijkheidsvirus
waarvoor veel mensen kennelijk immuun
zijn. Je kunt je hiervoor niet laten  inen-
ten, jammer,  je hebt het of je hebt het
niet. Te vriendelijk hoeft ook weer niet,
want dan denken anderen weer dat ze
voor de gek worden gehouden. Gewoon
een vriendelijke groet ondanks het



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

Bij aankoop komplete Bril 10% korting
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4 DAGEN JEUGDCARNAVAL
IN GANZEGAT

Tijdens de carnavalsdagen kan de jeugd
van Aarle-Rixtel tussen de 9 en de 15
jaar weer 4 dagen terecht in hun eigen
onderkomen ‘De Ganzezaal’ aan de Jan
van Rixtelstraat. Ook dit jaar wordt de
gymzaal daar verbouwd tot een fantas-
tische jeugdresidentie met een eigen dis-
cotheek en een te gekke lichtinstallatie.
Zaterdag, zondag, maandag en dinsdag
tussen 19.00 uur en 22.30 gaan we er
onder leiding van jeugdprins Jelle,
jeugdprinses Maud en kleinvorst Thijs
weer stevig tegenaan.
Hieronder een greep uit het jeugdcarna-
valsprogramma in de Ganzezaal:
zaterdag 13 februari :
Vanaf 19.00 uur is er een spetterend
openingsbal tot 22.30 uur.
zondag 14 februari :
19.00 uur: Start van een grandioos ge-
kostumeerd bal met leuke prijzen voor de
mooist verklede kinderen. Dit spektakel
duurt tot 22.30 uur.
maandag 15 februari :
Grote Blacklight-Schmink-Disco van
19.00 tot 22.30 uur. Wie wil kan gratis
geschminkt worden zodat je discokleuren
nog mooier uitkomen,
dinsdag 16 februari :
Vanaf 19.00 uur gaan we er voor de
laatste avond nog eens stevig tegenaan
met een groots slotcarnavalsbal waarna

we weer afscheid nemen van Carnaval
2010. Sluiting om 22.30 uur.
Consumptiepenningen voor kinderen
kosten tijdens de carnavalsavonden
€ 0,60. Deze zijn alleen ‘s avonds
geldig. De toegang is natuurlijk gratis.
Op al deze avonden wordt de muziek
verzorgd door onze DJ’s Remco en
Robin, al meer dan 11 jaar lang!
De toegang is voor kinderen vanaf 9 jaar
(of groep 5).
Ook tijdens de carnavalsmiddagen is
er van alles in Ganzegat te doen voor de
jeugd, zeker ook voor de kleinere
kinderen onder de 9 jaar:
Maandag- en dinsdagmiddag zijn de
kindermiddagen in De Ganzezaal. Ook
aan de papa’s, mama’s, opa’s, oma’s
enz. is gedacht; die kunnen in de kantine
van ATTC of in de Ganzezaal terecht.
Tijdens de kindermiddagen kosten de
consumptiebonnen voor iedereen € 1,50.
Consumptiepenningen zijn dan niet
geldig. Ook dan is de toegang gratis.
zondag 14 februari :
Grote Ganzegatse Carnavalsoptocht
vanaf 12.30 uur met om 16.30 uur
prijsuitreiking van de kinderoptocht in de
feesttent achter Café/Zaal De Lan-taarn.
maandag 15 februari :
14.00 uur Kindermiddag m.m.v. Clown
Berto in de Ganzezaal aan de Jan van
Rixtelstraat.
dinsdag 16 februari :
14.00 uur Kindermiddag met De Dunne
Deur in de Ganzezaal aan de Jan van
Rixtelstraat.
Alle activiteiten in De Ganzezaal worden
begeleid door De Gele Kielen, dus er is
altijd voldoende toezicht aanwezig.
Samen met jeugdprins Jelle, jeugd-
prinses Maud en kleinvorst Thijs gaan we
van Carnaval 2010 in Ganzegat de meest
spetterende, fantastische carnaval ma-
ken die er ooit geweest is. Tot ziens in
De Ganzezaal aan de Jan van Rixtel-
straat !               De Gele Kielen,
Organisatie Jeugdcarnaval Aarle-Rixtel

midwintergekwakkel.  En doe het toch
maar op z’n boerenfluitjes zoals prins
Frans II ons voorspiegelt. Nog niet zo’n
gek motto. Fluiten is sowieso een vrien-
delijke en opwekkende bezigheid. We
fluiten ons wel door carnaval 2010 heen.
Alaaf.                             De meikever.



administratie & advies

ADMINISTRATIE 
AL OP ORDE?
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Fysiotherapie speciaal voor
ouderen:
Iets voor U?
De vergrijzing van de samenleving en het
feit dat ouderen steeds langer zelfstandig
blijven wonen heeft tot gevolg dat ouderen
in toenemende mate een beroep doen op
de fysiotherapeut. Het behandelen en
begeleiden van deze groep cliënten vergt
een speciale aanpak omdat er sprake kan
zijn van een complexiteit aan aandoen-
ingen zoals een beroerte, duizeligheid,
artrose, hoog medicijngebruik, valneiging,
slechtziendheid, suikerziekte, etc… De
geriatrie fysiotherapeut is gespecialiseerd
in ziektebeelden die veel voorkomen bij
oudere mensen en heeft hiervoor na de
basisopleiding fysiotherapie een specia-
lisatie geriatrie gevolgd.
Zij staat ook als zodanig geregistreerd in
het register voor Fysiotherapeuten in de
Geriatrie. Overigens kunnen niet alleen
ouderen, maar ook cliënten die vanwege
hun ziekte ( bv. de ziekte van Parkinson,
MS, hersenbloeding, aangeboren hersen-
letsel en oncologie ) al verschijnselen
vertonen van ouderdom terecht bij de
geriatrie fysiotherapeut.
Wij zijn oa. aangesloten bij het
Parkinsonnet.
Werkwijze 
De benadering van uw klachten is vooral
actief. Dat wil zeggen dat U door middel
van gerichte oefentherapie tracht Uw
klachten bij het dagelijks bewegen te
verminderen en achteruitgang probeert te
voorkomen. Het adviseren en het bege-
leiden van Uw gezinsleden en eventuele
mantelzorgers t.a.v. tiltechnieken/trans-
fers, alsook het inschakelen van andere
hulpverleners behoort eveneens tot het
werk van de geriatriefysiotherapeut.
Behandelingen kunnen indien gewenst
aan huis plaatsvinden om U juist in Uw
eigen vertrouwde omgeving zelfredzaam
te maken/houden. Tot slot behoort het
uitbrengen van een advies rond valrisi-

co’s en valangst ( zie valpreventie/
valtraining) tot het takenpakket van de
geriatrie fysiotherapeut.
Vergoeding  Omdat de ziektebeelden
veelal als chronische ziektebeelden
worden aangemerkt vallen de behande-
lingen in de meeste gevallen binnen de
dekking van de ziektekostenverzekeraar.
Aanvul-lende informatie kunt u vinden op:
www.nvfg.nl.
Valpreventie / Valtraining Lopen,
struikelen, vallen en …. weer opstaan.
Het klinkt zo gemakkelijk, maar is dat
het ook? Wist u dat 30% van de 65+ers
1 keer per jaar valt? Vallen op oudere
leeftijd komt vaak harder aan dan op
jongere leeftijd. De kans op schade is
veel groter. We hebben het dan
bijvoorbeeld over de ernstige gevolgen
zoals het breken van een pols of heup, al
dan niet met een ziekenhuisopname en
een langdurige revalidatie achteraf. 
Daarom bieden wij valpreventie / valtrai-
ning aan. Hierbij wordt aandacht besteed
aan de oorzaken van het vallen, worden
eerdere valincidenten geanalyseerd en
wordt gerichte training gegeven met
advies en evaluatie. Heeft u vragen dan
horen wij dat graag!! Paramedisch
Centrum Laarbeek .  Tel.nr. 0492-382120
www.paramedischcentrumlaarbeek.nl

KKKKKlokje

Dovens Meubelen Milheeze.
Meubelen – Slaapkamers – Tienerka-
mers en Senioren meubelen. Gordijnen –
Vloerbedekking – Vitrage – Vinyl –
Novilon en Laminaat en Slaapkamer
Textiel. Meubelen op maat en uw model
gemaakt in ons eigen fabriek: betaalbare
meubelen. Staande en hangklokken en
schilderijen. Kerkeind 38. 0492-341553.
www.dovens.nl Onze prijzen zijn inclusief
meten, maken, hangen en leggen.
v.a. zaterdag 13 februari 12.00 uur tot
woensdag 17 februari 2010 9.00 uur
gesloten (carnaval).



Oosthoek
F I N A N C I E E L  A D V I E S

 hypotheken

 pensioenen

 verzekeringen

 sparen

bekend terre in . . .

info@oosthoekfi nancieeladvies.nl

www.oosthoekfi nancieeladvies.nl
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Gezondheidsrace Laarbeek

Waarom is het nou zo moeilijk om af
te vallen?
Sommige wetenschappers stellen dat dit
komt door de ontwikkeling die we in de
evolutie doorgemaakt hebben. In de tijd
dat we nog in berenvellen rondliepen
moesten we in de zomer zorgen dat we
door goed te eten een dikke speklaag
voor de winter opbouwden. Zo verklaren
die wetenschappers onze voorkeur voor
vet en zoet. Die twee ingrediënten zorgen
voor een goede speklaag, dan kom je
beter de winter door en heb je meer
overlevingskansen. Degenen die alleen
maar blaadjes sla aten, hadden onvol-
doende weerstand om de winter door te
komen. Zij gingen dood en vermenig-
vuldigden dus hun genen niet. Het proces
van de natuurlijke selectie deed zijn
werk. Wie zijn er overgebleven? Wij
allemaal, omdat we genetisch een
voorkeur hebben voor zoet en vet.

Geen maaltijden overslaan
Deze theorie wordt bevestigd door experi-
menten waarbij mensen maaltijden over-
sloegen. Het is heel onverstandig om te
trachten aan de lijn te doen door maal-
tijden over te slaan. Wat gebeurt er
namelijk als je een maaltijd overslaat?
Dan gaat onze genetische program-
mering in werking en verlangen we naar
voedsel met veel calorieën. Laat je
mensen die een maaltijd hebben over-
geslagen een bakje sla zien of andere
groenten, dan gebeurt er in hun hersenen
niks. Maar bij vette koteletten en slag-
roomgebak dan worden de hersenen
uiterst actief in hun verlangen naar deze
zaken. Het water loopt je in de mond.
Het resultaat van dit programma in onze
hersenen is dat we bij de volgende
maaltijd veel te veel calorieën innemen.
Kunnen we ons dan niet beheersen?
Moeilijk. Dat weten we allemaal, al

duizenden jaren. In de bijbel stond het al
‘het vlees is zwak’. Wij zien de mens wel
graag als meester van zijn eigen bestaan,
maar onze hersenen houden er vaak hun
eigen dynamiek op na, die we niet altijd
beheersen. Veel van ons gedrag (sommi-
ge wetenschappers beweren zelfs 95%)
komt tot stand zonder dat ons bewustzijn
daar sturing op heeft. Zijn we dan
helemaal aan de willekeur overgeleverd of
kunnen we toch iets doen aan onze
primaire neiging om te veel te eten? Ja,
we kunnen onze eigen hersenen een
beetje op het verkeerde been zetten.

Koop kleinere etensborden
Het werkt simpel. Op een kleiner bord
gaat minder op en dan eet je minder. Er
zijn proeven gedaan in de bioscoop. Daar
kregen alle bezoekers een bak met
popcorn. De helft kreeg een grote bak en
de helft een kleinere. Maar zelfs in de
kleine bak zat zo veel popcorn dat je dat
tijdens de filmvoorstelling niet opat. Wat
bleek. De mensen met de grote bak
hadden 45% meer popcorn gegeten dan
de anderen. Kleinere etensborden kopen
en geringere hoeveelheden klaarmaken
zijn eenvoudige manieren om minder te
eten.
Maak minder verschillende gerech-
ten in een maaltijd
Variëteit zet aan tot consumeren. Er zijn
proeven gedaan met snoepjes. Men zette
een pot met vrolijk gekleurde snoepjes
ergens neer en daarna een pot met
alleen witte snoepjes. De mensen die van
de gekleurde snoepjes namen, bleken
30% meer snoepjes te nuttigen dan
degenen die de witte snoepjes hadden.
Bij een buffet met twaalf verschillende
gerechten eet je veel meer dan wanneer
je een éénpotsmaaltijd klaarmaakt. Dus
niet elke dag drie gangen met twee
verschillende soorten vlees en drie
toetjes.
Gezondheidsrace Team Aarle-Rixtel,
Willem Verhoeven
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Drogisterij Raijmakers
Dorpsstraat 26,   5735EE   Aarle-Rixtel     0492-381278
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GANZEGATSE
CARNAVALSMIS

Het is al een echte traditie geworden “de
Ganzegatse Carnavalsmis” op Carnavals-
zondag in Aarle-Rixtel. Om 10:00 uur zal
deze mis plaatsvinden in de parochiekerk
“Onze Lieve Vrouw Presentatie”. Onze
Ganzegatse Pastor Michaèl Deli zal de
mis voorgaan en het Ganzegats Gelegen-
heidskoor zal met hun mooie gezangen
de mis opluisteren. Zijne Doorluchtige
Hoogheid Prins Frans d’n Twidde met
zijn Prinses Petra, Jeugdprins Jelle,
Jeugdprinses Maud en Kleinvorst Thijs
zullen met hun gevolg aanwezig zijn.
Naast dat het een moment is van bezin-
ning is het een prachtige viering om bij te
wonen. Een viering waarmee de Organi-
satie Carnaval Ganzegat probeert ook
voor mensen die misschien geen carna-
val kunnen vieren of door omstandig-
heden niet zo´n behoefte hebben, een
klein beetje Carnaval hoopt  te brengen.
Mede namens Pastor Deli nodigt de
Organisatie Carnaval Ganzegat iedereen
uit voor deze prachtige Carnavalsmis.

GANZEGATSE BRUNCH:
IK HOU VAN GANZEGAT
Voor de 21ste keer organiseert de Organi-
satie Carnaval Ganzegat op Carnavals-
dinsdag de Brunch. Een spektakel dat
niet weg te denken is in het Ganzegatse
Carnavalsprogramma.
De Brunchcommissie is volop in de weer
geweest om wederom een leuk program-
ma op te zetten. Tijdens de organisatie
van dit evenement vroeg de commissie
zich af: “hoeveel weet een gemiddelde
Ganzegatter eigenlijk van Ganzegat?”.
En meteen was het idee voor het
programma van de Brunch geboren. We
gaan tijdens de Ganzegatse Brunch de
Ganzegatters en Ganzegatterinnekes

testen op hun kennis. Vandaar het
motto: IK HOU VAN GANZEGAT.
Er zullen 2 team samengesteld worden,
elk onder leiding van een teamcaptain,
die via loting geselecteerd worden uit de
mensen uit de zaal. Zij zullen, bijgestaan
door het publiek, strijden om de eer van
het beste kennisteam van Ganzegat.
Muziek en zang zal een hoofdrol gaan
spelen, want daar is Ganzegat goed in.
De presentatie van de Brunch zal dit jaar
in handen zijn van Hans Schepers en
Riny van den Bogaard. Zij zullen bijge-
staan worden door een lieftallige
assistente. Hiervoor zal tijdens de Brunch
een auditie gedaan worden. Dames en
meiden van Ganzegat worden opge-
roepen zich hiervoor aan te melden bij
Riny van den Bogaard (tel: 06-10131068).
Ook zal traditiegetrouw een Brunch-
schilderij worden vervaardigd en geveild.
Riet Hagelaar zal evenals vorig jaar dit
kunstwerk maken.
Een brunch is geen brunch als er niet
gegeten kan worden. Brood- en Banket-
bakkerij van Brug, Slagerij Hegeman,
cafézaal de Lantaarn, Groenten Fruit en
Aardappelen van de Heuvel en Streek-
winkel Croy Biemans zullen zorgen voor
de innerlijke mens.
De Brunch wordt gehouden in de
Residentie, cafézaal de Lantaarn, en
aanvangen om 10:00 uur.  Kaarten voor
de Brunch, € 8,50 per stuk) zijn te koop
bij Bakkerij van Brug en cafézaal de
Lantaarn. Als u houdt van Ganzegat, mag
u deze Brunch niet missen.
Namens de Brunchcommissie:
Riny van den Bogaard

KKKKKlokje

Gevraagd:
In verband met een uit de hand gelopen
hobby, ben ik op zoek naar mutsen, die
u niet meer gebruikt, maar die mij erg
goed van pas komen. Graag bezorgen op
Lieshoutseweg 18a.  
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Sleuteloverdracht carnaval Laarbeek in Aarle-Rixtel

Op zaterdag 13 februari 2010 worden de sleutels van Laarbeek weer overgedragen
tijdens de sleuteloverdracht in Laarbeek. Burgemeester Jacobs-Aarts geeft ze voor vier
dagen in bruikleen aan de carnavalsprinsen van Ganzegat, Ganzendonck, Heidurp en
Raopersgat.  De sleuteloverdracht vindt dit jaar plaats in café De Lantaarn, Dorpsstraat
18 in Aarle-Rixtel.
Programma
Vanaf 14.00 uur is de zaal open en vanaf half drie ’s middags gaat het programma van
start.
Vanaf 14.00 uur Ontvangst
Tot 14.30 uur Optreden Ganzegats hofkapel o.l.v. Dirk Verhoeven
14.30 - 14.40 Welkomstwoord burgemeester Uitreiking gemeentelijke onderschei-

dingen aan de vier prinsen door burgemeester Jacobs-Aarts
Uitreiking carnavalsonderscheiding door vereniging aan de burgemeester

14.40 – 14.50 Optreden Grottendorfer Blaaskapel o.l.v. Hans Leenders
14.50 – 15.05 Burgemeester, jeugdgemeenteraad en jeugdprinsen/prinsessen op het

podium. Kort woordje door lid jeugdgemeenteraad en overhandigen
sleutels aan jeugdprinsen en jeugdprinsessen
Uitreiken onderscheiding door jeugdprins Ganzegat

15.05 - 15.15 Optreden dansmariekes van Ganzegat
15.15 - 15.30 Aankondiging officiële sleuteloverdracht Woord burgemeester

Overhandiging van de sleutels aan de prinsen door de burgemeester
Inleveren ambtsketen door burgemeester

15.30 - 15.40 Optreden Nummerke 3 o.l.v. Rob van Doore
15.40 - 15.50 Optreden Ganzendonckse hofkapel o.l.v. Frans Rooijakkers
15.50 - 16.00 Slotwoord namens verenigingen en dankwoord gemeente

Gezamenlijk optreden hofkapellen
16.00 uur Einde
Wij hopen u te zien op zaterdag 13 februari tijdens de sleuteloverdracht in café De
Lantaarn in Aarle-Rixtel. U bent daar van harte welkom.



Pagina 42Bericht van: 50 jaar geleden

Schilderij
Het schilderij van H. M. de Koningin dat
nu de raadszaal in Aarle-Rixtel siert is
door de heer W. v.d. Plas vervaardigd. De
Koningin heeft op een middag in novem-
ber geposeerd. Zij droeg toen een
mantelpak. Er waren nog een tweetal
andere schilders aanwezig op die dag.
Toen de Koningin vernam dat de heer v.d.
Plas haar wilde afbeelden in een lange
robe (kleur oud rose) met een mantilla,
was Hare Majesteit ten zeerste verrast.
H.M. Koningin Juliana was ook zeer te
spreken over de werktekeningen, die de
schilder haar had laten zien.

20 februari Jaarvergadering R.K.
Boerinnenbond
Vrijdagavond hield de R.K. Boerinnen-
bond haar jaarvergadering in het
Patronaat. Voorafgaande aan de officiële
jaar-agenda hield de heer de Bruin een
inleiding over electrische toestellen. In
verband hiermede draaide hij een kort
filmpje, getiteld “De Hocus Pocus in de
keuken”.
Mejuffrouw Overmans gaf hierna een
demonstratie met electrische huishou-
delijke apparaten, namelijk mixers,
broodroosters, wasmachines en centri-
fuges. De heer de Bruin besloot met een
korte bespreking over boilers en het goed
aansluiten van allerlei electrische
elementen. Bij de bestuursverkiezingen
werd mevrouw Verschure-Cornelissen
met algemene stemmen herkozen;
mejuffrouw Dora Verbakel, die in een
lange reeks van jaren de belangen van de
boerinnenbond op keurige en bijna niet te
vervangen wijze behartigde, stelde zich
daarentegen niet meer herkiesbaar. In
haar plaats werd mejuffrouw Truus v.d.
Heijden gekozen. Als voorzitster van de

jongeren afdeling werd gekozen
mejuffrouw Maria Nooyen.

22 februari Dodelijk ongeluk te
Aarle-Rixtel
Klein meisje het slachtoffer.
Zaterdagmiddag omstreeks vier uur heeft
in het buurtschap “Het Laar” te Aarle-
Rixtel een tragisch ongeval plaats
gevonden. Dat het bijna vierjarig dochter-
tje Leny van het echtpaar van Dijk-
Verbakel het leven kostte. De heer van
Dijk was met zijn twee kinderen enige
honderden meters van zijn erf pakken
stro gaan halen. Met het tweejarig
jongste kind op zijn arm en Leny naast
hem, liep hij, op deze stille landwegen
gewoon getrouw achter de beladen
wagen. Teneinde bij een wegsplitsing het
paard te mennen, liep de heer van Dijk
naar voren, waarop Leny hem al pratend
volgde. Waarschijnlijk is het kind, dat nog
volop tegen haar vader praatte, over de
hobbelige weg gestruikeld en zo is zij
waarschijnlijk met haar hoofdje tegen de
rand van het karrenwiel geslagen. Op het
hulpgeroep van de ontstelde vader, is de
op ca 100 meter afstand werkende heer
Sloots te hulp gesneld, die toen
geneeskundige hulp heeft ingeroepen.
Dokter Wijnheimer uit Beek en Donk was
spoedig ter plaatse, maar heeft slechts
de dood kunnen constateren. Uiterlijk
toonde het kind hoegenaamd geen
verwondingen. Zowel in het jonge gezin
als in het buurtschap heerst begrijpe-
lijkerwijs grote verslagenheid.

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






