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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 6 maart
18.30 uur Kerk – Eucharistieviering  - Samenzang - kindernevendienst

Piet Burghouts (par.)
Kitty Vos (par.)
Noud en Mio Raaymakers
Cor van Bakel – de Jong (par.)
Frits Smeenk (Mariëng.)
Piet van de Velden (verj.)

Zondag  7 maart –3e Zondag van de Vasten
10.00 uur Kerk – Eucharistieviering  -  Dames - Herenkoor

Herman Verhoeven
Nellie Albers – van der Linden (par.)
Sien Nooijen (fund.)
Joseph van Ommeren (fund.)
Frans Bekx (fund.)
Johanna Bekx – Raaijmakers (fund.)
Theodora van Roij – van Wetten (verj.)
Overleden ouders Martens – Brouwers
Betsie Muré
Christel van Ras
Overleden ouders Loomans – Noijen
Overleden ouders Jo en Andries Smulders – Sengers
Jan van Bommel (sterfdag)
Dilia Timmers – Bunthof
Martina Aarts – van der Leemputten (par.)
Overleden familie van Doren – v.d. Broek
Overleden ouders Wim en Ans van Rixtel - Aardening en Kelly van Rixtel.
Tot welzijn van de parochie

12.00 uur Kapel – Doopviering
Teun en Floor van Wetten, Nachtegaalstraat 28.

13.00 uur Kapel – Doopviering
Thieu van Asten, Laagstrijp 24.
Stéphanie Vereijken, Florentiusdreef 9.

Woensdag 10 maart
19.00 uur Kapel - Rozenkransgebed

Week van zaterdag 13 maart t/m vrijdag 19 maart
Zaterdag 13 maart
18.30uur Kerk – Eucharistieviering  - Dameskoor - kindernevendienst

Tiny en Net van Hoof – Schellens (1e j.get./par.)
Riet van der Aa (familie)
Jan en Willy Verhoeven – v.d. Vossenberg (buurt)

Week van zaterdag 6 maart t/m vrijdag 12 maart
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Overleden ouders Rovers – v. d. Broek
Ben Loomans
Toos Houët (1e j.get./par.)
Theo Meulendijks (par.)
Frits Smeenk
Nol Driessen
Jeanne van de Ven-Vermeulen (verj.)
Tot welzijn van de parochie

Zondag 14 maart – 4e Zondag van de Vasten (“Laetare”).
10.00 uur Kerk – Eucharistieviering – Cantorij (Gregoriaans en samenzang)

Frans Maas (par.)
Jes van Roij (par.)
Riek Sneijers en ouders (fund.)
Overleden begunstigers  van het O.L. Vrouwe Gilde
Overleden ouders van Asten – van Breugel
Theodora van Roij – van Wetten (j.get.)
Betsie Muré
Overleden ouders van de Heuvel – Jansen
Betsie Biemans – van der Heijden
Bijzondere intentie (fam. van Boh.)

Woensdag 17 maart
19.00 uur Kapel - Rozenkransgebed

Overleden
Martina Aarts – van der Leemputten, Mariëngaarde, 88 jaar
Henk Keunen, Lijsterstraat 8, 81 jaar
Rob Verbunt, Wilhelminalaan 2, 78 jaar
Bas van de Kerkhoff, Broekelingstraat 31, 80 jaar.

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.

Doopvieringen
De eerstvolgende doopvoorbereidingsavond is op   24 maart
a.s. van 20.00 tot 21.30 uur in de sacristie van onze kerk.
Deze avond is bedoeld als voorbereiding voor de gemeenschappelijke doopviering
van 11 april 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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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



Pagina 9BBBBBericht van:

Kort woordje van Pastor M. Deli

Collectes Haïti
Onlangs werd er in onze parochiekerk
gecollecteerd voor de slachtoffers van de
vreselijke aardbeving in Haïti. Deze
collectes hebben een bedrag van
1298,16 euro opgeleverd. Deze som werd
inmiddels rechtstreeks overgeboekt naar
missionarissen, werkzaam in een
getroffen kindertehuis, in Haïti. Namens
deze mensen hartelijk dank voor uw
vrijgevigheid en innig medeleven.
Speurdertjes in de kerk
Afgelopen week dinsdag en woens-
dagochtend waren de toegewijde dames
van de eerste communiewerkgroep, en
ook mijnheer Henk Claassen al vroeg van
de partij. Onze communicanten kregen,
samen met hun klasgenootjes, een
rondleiding in de kerk. Daarna was er een
grote speurtocht. Ieder jaar opnieuw valt
het me op dat de Aarlese kinderen heel
verstandig zijn. En dat was weer te
merken aan de vragen die ze stelden en
de antwoorden die ze gaven. Woens-
dagavond kwamen de ouders op bezoek
en mochten we rekenen op dhr. L.
Barten, die heel deskundig uitleg wist te
geven.
Proficiat Ruud Kweens !
Twee maal jarig in één week!! Dinsdag 23
februari werd je weer een jaartje ouder en
op donderdag de 25ste werd ge terug
jonger. 45 jaar misdienaar en acoliet !!
En daar zijn we als parochie heel
dankbaar voor. Steeds ben je in de weer
en altijd trouw op post. Daarom hebben
we je afgelopen zaterdagavond na de H.
Mis eens extra in het zonnetje (en in de
witte wijn) gezet. We zijn allemaal heel
fier op u en hopen nog vele jaren op je te
mogen rekenen!
Carnaval voorbij
Na het feestgedruis van carnaval waren er
toch heel wat mensen op Aswoensdag
naar de kerk gekomen om een askruisje.
Zo zijn we ‘samen’ de Veertigdagentijd

ingegaan. ‘Veertig’ is in de Bijbel een
getal dat staat voor één geheel. ‘Veertig
jaar woestijn’ is : een héél leven woestijn.
Wat het vasten van Jezus betreft, veertig
dagen en nachten, dan gaat het over héél
Jezus’ leven.
De Veertigdagentijd is voor ons telkens
weer een gelegenheid dat we onze
aandacht voor eigen dingen kunnen
verleggen naar de aandacht voor onze
medemensen.
Doen zoals Jezus ons heeft voorgedaan.
Tijd maken voor God, ontvankelijk zijn
voor zijn liefde, en die liefde zichtbaar
maken voor al onze medemensen. Dat is
onze opgang naar Pasen toe. Zo zullen
we met Pasen, samen met Jezus, ook
onze verrijzenis kunnen vieren als nieuwe
mensen.
Tot binnenkort,
Pastor Michaël Deli

DE VRIENDENDIENST

Heeft u tijd over en wilt u deze op een
zinvolle manier besteden? Word vrij-
williger van De Vriendendienst!
We zoeken vrijwilligers die een maatje
willen zijn voor mensen die te kampen
hebben gehad met psychische proble-
men. Zij vinden het vaak moeilijk om hun
gewone leven weer op te pakken.
Maatjes kunnen bijv. samen gaan
wandelen, fietsen, de stad in gaan of
gewoon thuis een kop koffie drinken. Dit
alles is afhankelijk van de interesse van
beiden.Betrokkenheid, inlevingsvermo-
gen, enthousiasme en belangstelling voor
een ander zijn belangrijk in deze vorm
van vrijwilligerswerk.
Wij zoeken vrijwilligers vanaf 18 jaar die
minimaal 1 maal per 2 weken contact
onderhouden met zijn of haar maatje.
Dus… heeft u interesse laat het ons
weten!   Coördinator:  Gert-Jan Altink
Tel.nr: 0492 – 56 44 71
Emailadres:
vriendendienst@grip-helmond.nl
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www.twanvanhout.nl

www.autoschadeverbakel.nl
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Het leven van Rob was op zich als een
kleurenpalet,
dat hij kon vastleggen in menig stil leven,
landschap of portret.
Zo had Rob opdrachten door het hele
land,
en kende geen verschil in welke rang of
stand.

Zoals de koningin, ‘n bisschop of iemand
met de gewone pet,
heeft Rob er veelvuldig en secuur
vastgelegd op ’n portret.
Ook nam hij de moeite om jaren in
Tilburg te doceren,
om diverse cursisten dat mooie beroep
ook aan te leren.

Zo gewoon en eenvoudig als Rob door
het leven ging,
Is als een voorbeeld en voor vele ’n fijne
herinnering.
Het leven van Rob ging niet steeds over
’n pad met rode rozen,
maar nam ’n eigen beslissing en voor
hem de juiste weg gekozen.

Samen met Lucie hadden ze vele en
mooie gezellige jaren,

met haar aan ’t roer wisten ze een goede
koers te varen.
Rob was verpand aan ’t Pumpke, dat
huis met duizenden spullen,
en kon het niet nalaten om af en toe nog
wat aan te vullen.

Maar waar ’n schip zal stranden is vooraf
niet te voorspellen,
want voor jaren terug begonnen bij Rob
de kwalen te kwellen.
Het schilderen was gedaan, ’t begon met
’n letsel aan zijn ogen,
zijn atelier bleef onbemand, verf en
kwasten begonnen uit te drogen.

Het zijn maar enkele details, die me zo
te binnen schieten,
van ’n man als Rob waar er zoveel van
konden genieten.
Nu ook voor Rob het schildersdoek
voorgoed is gevallen,
zullen wij hem in dankbaarheid
gedenken met z’n allen.

Th. v.d. Aa

In memoriam Rob Verbunt

Van de redactie.

U hebt  de rubriek van buurtbrigadier
John Geerts van de politie-afdeling
Gemert-Laarbeek al enige tijd moeten
missen. John is al enige tijd door ziekte
buiten dienst. Op dit moment is niet te
overzien wanneer John Geerts zijn
medewerking aan het Gemeenschaps-
blad weer zal kunnen verlenen. Wij
wensen hem vanaf deze plaats alle
beterschap toe.

In het Gemeenschapsblad van 8 februari
waren per abuis de pagina’s 20 en 25
verwisseld ons excuses hiervoor.
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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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Gezocht: nieuwe naam voor ‘het
Middengebied’
Win een overnachting op Kasteel
Croy

Verzin een naam voor het gebied tussen
Eindhoven en Helmond en win een
exclusief arrangement bij Kasteel Croy.
Het groene gebied tussen Eindhoven en
Helmond wordt een uniek landschaps-
park waar rust, ruimte en recreatie
centraal staat. Voor dit project, dat nu
nog Het Middengebied heet, is een
nieuwe, passende naam nodig. En
hiervoor kunt u uw stem uitbrengen of
een naam bedenken!
Er zijn vier namen waar u op kunt
stemmen:
- Rijk van Dommel en Aa
- Dommel en Aa park
- Vincentral park
- Brainport-park
U kunt tot en met 6 maart uw stem
uitbrengen op www.sre.nl/prijsvraag, ook
kunt u hier uw eigen vondst invullen.
Bovendien maakt u kans op een geweldi-
ge prijs: een exclusief arrangement bij
Kasteel Croy inclusief een diner en
overnachting met ontbijt. Ga dus snel

naar de site en win.
De Stuurgroep van het project, onder
leiding van de heer Jacobs, porte-
feuillehouder Ruimtelijke Ordening van
het SRE en burgemeester van Helmond,
zal de winnaar bekendmaken.
Het gebied
Het gebied tussen Eindhoven en
Helmond wordt een uniek gebied waar op
een hoogwaardige manier gewoond,
gewerkt en gerecreëerd kan worden. Het
wordt een regionaal landschapspark dat
voor dorpelingen een groene verblijfs-
omgeving is en voor stedelingen een plek
is om aangenaam te recreëren.
De projectpartners
Deze actie wordt mogelijk gemaakt door
het Samenwerkingsverband Regio
Eindhoven (SRE), de gemeenten
Eindhoven, Geldrop-Mierlo, Helmond,
Laarbeek, Nuenen, Someren en Son en
Breugel en de provincie Noord-Brabant.

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

Voor de vele blijken van belangstelling betoond tijdens de ziekte,
het overlijden en begrafenis van mijn lieve vrouw,
onze moeder en oma,

Martina Aarts- van der Leemputten

betuigen wij u onze hartelijke dank. Een bijzonder woord van dank aan pastoor
M. Deli, verplegend personeel Elkerliek en uitvaartverzorging de Groof- v.d.
Stappen. Het was voor ons allen een grote steun.

W. Aarts - Kinderen en kleinkinderen

KKKKKlokje

Hallo,
Ik woon in Aarle-Rixtel ben14 jaar oud en
op zoek naar oppasadressen
tel: 06.21.83.50.21
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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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Zonnebloem werft nieuwe
ondersteunende leden in Aarle-
Rixtel. (Donateurs.)

Nationale Vereniging de Zonnebloem
houdt van 8 tot 13 maart 2010 een
telefonische ledenwerfactie afdeling in
Aarle-Rixtel. “We zoeken mensen die
ons vrijwilligerswerk voor zieken en
gehandicapten financieel willen steunen”,
legt Ad Loos uit. De Zonnebloem wil
sociaal isolement voorkomen. “Tien-
duizenden zieken en gehandicapten die
dreigen te vereenzamen, krijgen bezoek
of kunnen met hulp van een vrijwilliger er
op uit of een week op vakantie.” Zo
organiseren we plaatselijk allerlei
activiteiten en uitstapjes. Een grachten-
tocht in Amsterdam met de speciaal
aangepaste Zonnebloemrondvaartboot,
een regionale dagboottocht met de
Eureka op de Maas, een regionale
ontspanningsmiddag in de Weijer in
Mierlo, een reisje met een rolstoelbus en
ontspanningmiddagen. De Zonnebloem
zorgt daarbij voor de benodigde hulp-
middelen en de (medische en verpleeg-
kundige) begeleiding. “Door de tele-
fonische ledenwerfacties (Donateurs)

hopen we op een forse uitbreiding van het
ondersteunende ledenbestand en meer
financiële ruimte”, zegt Ad Loos. “Dat is
hard nodig, omdat steeds mensen een
beroep op ons doen.” De Zonnebloem
beschikt over het CBF-keurmerk. Voor
meer informatie over de plaatselijke
activiteiten kunt u contact opnemen met:
In Aarle-Rixtel: Ad Loos, 0492-382034. U
kunt ook terecht op www.zonnebloem.nl.
Als u telefonisch benaderd wordt en u wilt
als ondersteunend lid jaarlijks of
maandelijks uw bijdrage leveren, zal om
uw gegevens gevraagd worden, zoals
naam, adres en ook uw banknummer.
Wilt u dit laatste niet geven, vraag dan
om toezending van een kaart zodat u
deze dan kunt invullen en terugzenden.
Het automatisch afschrijven geeft een
enorme kostenbesparing in vergelijking
met het toesturen van een accept-
girokaart. Het is mogelijk dat op een later
tijdstip de niet bereikbare mensen alsnog
telefonisch worden benaderd. Er zal
gevraagd worden of u per maand de
Zonnebloem wilt ondersteunen voor een
bedrag van 2 euro of 15 euro per jaar.
Hebt u klachten over de telefonische
benadering, geef deze a.u.b. door aan de
plaatselijke personen. De plaatselijke
contact persoon beschikt ook over de
formulieren om ondersteunend lid te
worden.

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

Graag willen wij een ieder hartelijk bedanken,
die op welke wijze dan ook ons 50 jarig huwelijk tot een

onvergetelijke dag heeft gemaakt.

Henk en Lena Vos – Roijackers,
Wielewaal 1, Aarle-Rixtel.
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Lezing Erfrecht en nieuwe
Successiewet
Per 1 januari 2010 is de Successiewet
veranderd. Dat betekent  een verandering
bij erven en schenken.
In de lezing op donderdag 4 maart in de
bibliotheek van Beek en Donk geeft
notaris H. van Rooij  informatie over de
kosten bij een schenking of erfenis en of
het verstandig is een bestaand testament
te wijzigen.
De lezing begint om 20.00 uur en kaartjes
hiervoor zijn te koop aan de balie van de
bibliotheek in Beek en Donk á  € 5,-
(leden van de bibliotheek krijgen 1 euro
korting).
Telefonisch reserveren is ook mogelijk:
0492 462527.
Er zijn maar een beperkt aantal plaatsen
beschikbaar.
Varkentjes in Aarle-Rixtel
In de vitrines van de bibliotheek in Aarle-
Rixtel staat een deel van de uitgebreide
collectie spaarvarkens van Hannie
Gruijters uit Aarle-Rixtel. Een jaar of
dertig geleden is Hannie begonnen met
het verzamelen van deze varkentjes. Ze
komen uit vele landen binnen Europa en
zijn gemaakt van verschillende materialen
Deze mooie en ook grappige expositie is
tot eind maart tijdens de openingsuren te
bewonderen.
Kampioen voorleeswedstrijd
Laarbeek
Chantal van der Vegt, leerling groep 8 van
Basisschool De Fontein in Lieshout is op
22 februari in een voorronde van de
Nationale Voorleeswedstrijd uitgeroepen
tot voorleeskampioen van Laarbeek.
Deze voorronde, waar tien Laarbeekse
basisscholen aan deelnamen vond plaats
in Muziekcentrum ’t Anker in Beek en
Donk. Chantal gaat Laarbeek

vertegenwoordigen in de provinciale
voorronde op 20 maart in Goirle.

Naar lourdes.........graag........maar
hoe?????
In uw omgeving zijn er meerdere mensen
als pelgrim naar Loudes geweest. Dan
hoor je vaak zeggen van JA dat zou ikook
graag een keer willen. Dan is de vraag
MAAR HOE en WANNEER? Welk ver-
voer past het beste bij mij?
Zo ga ik al meer dan 40 jaar als vrijwilliger
reis/groepsleider mee bij de Limburgse
Bedevaart. Ik kan u daar zeker bij hel-
pen,want vanuit alle windstreken in
Nederland gaan ze met de Limburgse
Bedevaarten mee. De mogelijkheid om de
keuze te maken van het vervoer ligt aan
uw omstandigheden. Bent u gezond, ge-
handicapt of ziek. Er zijn verschillende
keuzes die wij u aan kunnen bieden.
O.A.TREIN.....VLIEGTUIG.....BUS.
De grote bedevaarten dit jaar waar zowel
een Bisschop, priesters, doktoren en
verplegend personeel mee gaan zijn van:
1e reis:van 3 t/m 10 juni
2e reis:van 31 augustus t/m 7 september
3e reis:van 23 t/m 30 september. Ook is
er plaats in een zorghotel, of het Accueil
voor de zieken.
En per hotel is er een Nederlandse
reisleider die u 24 uur kan bijstaan
Heeft u plannen om een keer mee te
gaan,alleen of met uw partner of
bekende.
Schroom niet en bel mij op en zal u alle
gegevens die u nodig heeft toesturen,
en voor directe vragen kan ik u een
passend antwoord geven.
Let wel alle inschijven moeten zo spoedig
mogelijk binnen zijn.
Voor meer info bel dan:0495-521988 of
0651122711 of 0492-537331 T.N.V. Sjef
Senders. Frans Halslaan 20 5702 XH
Helmond. Met Vriendelijke Lourdes groet
Dhr.Theu van Meil
Wollekamer 3,  6006 LA Weert
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Platform Aarle-Rixtel bespreekt
knelpunten met de Politiek

In haar maandelijkse vergadering heeft
Stichting Platform Aarle-Rixtel alle
politieke partijen uitgenodigd die deel
nemen aan de gemeenteraadsverkie-
zingen. In deze bijeenkomst zijn de
grootste knelpunten van Aarle-Rixtel aan
de orde gesteld en hebben woordvoerders
van de partijen hun mening gegeven. Aan
de discussie namen deel Frans van
Zeeland voor ABL, Tonny Meulensteen
voor CDA, Ben Swinkels voor De Werk-
groep, Hans Vereijken voor PNL, Hans
Strijbosch voor PvdA, Maarten Strijbosch
voor VVD. Lijst Doen had afgezegd.
Achtereenvolgens kwamen volgende
knelpunten aan bod.
1. De Dreef. Alle partijen zijn het er
over eens dat het allemaal te lang duurt
voordat de plannen gerealiseerd zijn. Al
jaren zit Aarle-Rixtel zonder geschikt
‘gemeenschapshuis’. Er moet druk blijven
op B&W en het Platform zou een rol
kunnen spelen als brugfunctie tussen
gemeente en verenigingen. Bestem-
mingsplanwijzigingen moeten nog
uitgevoerd worden.
2. Startersvereniging Broekelingestraat
moet snel aan de gang kunnen. Ook
moet er alles aan gedaan worden om
bezwaren te voorkomen, goed overleg
met de buurt is noodzakelijk. Partijen
vinden het jammer dat desondanks toch
bezwaren gemaakt zijn. Hoe kunnen we
dat voorkomen?
3. Centrumvisie van de kern wordt
momenteel bestudeerd bij Arcadis die al
een presentatie voor B&W gehouden
heeft. Belangrijkste knelpunten daarin
zijn: Dorpstraat met zijn verkeer, centraal
plein, teruglopend winkelaanbod, ver-

grijzing van bevolking. Men verwacht dat
Arcadis een realistische haalbaarheids-
rapportage brengt die in de raad
besproken wordt.
4. Ontwikkeling Passantenhaven wordt
gezien als een ‘must’ voor het activeren
van toerisme en recreatie. Er zijn plannen
om de haven uit te breiden en ook de
weg naar de kern moet aantrekkelijk
gehouden worden om mogelijk specialis-
tische winkeltjes te creëren en zo
toerisme te bevorderen. Partijen vinden
dat de uitbreiding niet op zichzelf mag
staan maar bekeken moet worden in
breder verband met de regio. In dit kader
werd ook besproken dat Helmond de
brug graag weer open zou hebben.
5. Veel aandacht was er voor recreatie
en toerisme. De behoefte aan fiets- en
wandelpaden, de mogelijkheden subsidie
te krijgen via het SRE.
6. De Weg, een hot item voor heel
Laarbeek, in bijzonder voor Aarle-Rixtel.
Partijen blijven er bij dat de noordelijke
variant de voorkeur moet blijven houden
en alles in het werk gesteld moet worden
om een weg zo dicht langs de bebouwing
te voorkomen.
7.  Grote zaal, een wens die duidelijk
leeft in Aarle-Rixtel, maar moeilijk  om te
realiseren en te exploiteren. Zeker nu De
Dreef verbouwd wordt. Maar toch wordt er
gedacht aan de oude pastorie die een
hotelachtige functie zou kunnen krijgen
met een zaal er achter met OJA gecom-
bineerd. Dit  is onderdeel van de
Centrumvisie.
Voor een uitgebreid verslag verwijzen wij
naar www.platformaarlerixtel.nl. Reacties
aan info@platformaarlerixtel.nl .

KKKKKlokje

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



Prinselijke Ontvoering Ganzegat.

Op carnavals zaterdag vond er in Ganze-
gat in alle vroegte een ontvoering plaats.
Drie gewichtige en vermomd als gevaar-
lijk uitziende motormuizen, drongen een
woning binnen op d’n Heikant door een
openstaande achterdeur. En dit alles
verliep niet op z’n boerenfluitjes. Het was
prins Frans d’n Twidde, zelf ook koning
van het asfalt, die oog in oog kwam te
staan. Onze prins die normaal gesproken
niet op z’n mondje is gevallen, nu toch
wel groen weg trok. En bij prinses Petra
haar mooie glimlach als sneeuw voor de
zon smolt. En zo gebeurde het dat
enkele minuten later prins Frans d’n
Twidde, groothertog van d’n Heikant, graaf
van het Platteland en baron van Velden
en Wegen, achterin een schone Jaguar,
zonder zijn geliefde platvoetindiaan
vrienden te hebben kunnen seinen van
zijn gevaar. Eerder die morgen viel bij
zittend bestuurslid van de Ganzegatse
organisatie, een brief bestaande uit
krantenknipsels op zijn deurmat, met
daarin op z’n boerenfluitjes de ontvoering
van hun aller prins Frans d’n Twidde.
Vanzelf sprekend blies J.W. van Dijk nu
niet meteen de hoogste noot, en liep
vanzelf sprekend rood aan.
Inmiddels was prins Frans d’n Twidde met
zijn ontvoerders aangekomen in het hol
van de leeuw. En dit voelde voor de prins
nu niet direct als thuiskomen. En het was
nu wachten op het eerste contact. En dit
kwam, het voorstel van J.W. van Dijk
was: 11 kratten bier (van 12), 11 zakken
chips (groene) en 11 flessen wijn. Vanzelf
sprekend namen de ontvoerders hier
absoluut geen genoegen mee en lieten
dit op z’n boers ook aan prins Frans
weten, die nu inmiddels wel peentjes zat
te zweten. Na een tiental telefoontjes en
inmiddels 22 kratten bier (van 24), 22
zakken chips en 22 flessen wijn, was er

nog steeds een patstelling. Inmiddels
verstreek de tijd en de spanning in de
leeuw was te snijden. Na enige minuten
overleg tussen de ontvoerders , was er
voor J.W. van Dijk en organisatie Ganze-
gat geen weg meer terug. De allerlaatste
eis van de ontvoerders was door 222.22
euro losgeld betalen, zouden de
ontvoerders dat geld schenken aan de
plaatselijke Gele Kielen. Na weer enige
telefoontjes zou de overdracht plaats
vinden in een plaatselijk café.
En zo vertrokken opgelucht de ontvoer-
ders met prins Frans d’n Twidde, heerser
op het groene laken, naar bar biljart “De
Stal”. Na het uitwisselen van de cheque
aan de Gele Kielen viel Frans d’n Twidde
op z’n boerenfluitjes in de armen van
organisatie carnaval Ganzegat. En het
moment was aangebroken dat de
ontvoerders hun ware gezicht lieten zien
en deden dit op twee manieren, door hun
vermomming af te doen, verschenen er
drie zachtaardige teddyberen van de
Liberators, en om nu ook hun prins Frans
d’n Twidde weer naar d’n Heikant terug te
brengen, zodat ook hunne Frans zich
kon gaan vermommen tot prins van
Ganzegat. Eenmaal weer terug bij de
goedlachse prinses Petra, dacht Frans
d’n Twidde het op z’n boerenfluitjes er
goed van afgebracht te hebben, en ook
de aanwezige organisatie carnaval
Ganzegat, totdat de prins letterlijk op z’n
boers opgelicht werd. Ineens verschenen
de platvoetindianen van d’n Heikant op
het toneel en tilden hun opperhoofd tot
grote hoogte. Dit weer tot grote schrik
van alle aanwezigen. Begon het weer van
voor af aan, nee de prins kwam weer
terug op aarde na een aantal vragen van
de platvoetindianen gesteld en weer door
de organisatie goed beantwoord werden.
En nu was het de beurt aan prinses
Petra, ze liep met ’n grote glimlach naar
haar prins, om maar zeker niet de
komende vier carnavalsdagen van zijn
zijde te wijken en dit alles natuurlijk op
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z’n boerenfluitjes gezelligheid. En zo
geschiede het dat het alle carnavals-
dagen met prins Frans d’n Twidde verrek
gezellig is verlopen…”op z’n
boerenfluitjes”.

Start collecteweek Reumafonds
Het Reumafonds start binnenkort met de
jaarlijkse, landelijke collecte. In de week
van 7 t/m 13 maart 2010 zal een van de
ruim 65.000 landelijke vrijwilligers ook
langs uw deur komen om geld in te
zamelen voor de bestrijding van reuma.
Een ingrijpende, vaak onzichtbare ziekte
die in Nederland één op de vijf mensen
boven de twintig jaar treft. In totaal ruim
2,3 miljoen mensen, die als gevolg van
reuma leven met pijn en beperkingen.
Onderzoek en ontwikkeling van behande-
ling en medicijnen tegen deze ingrijpen-
de, onzichtbare ziekte kan op termijn
leiden tot genezing. Daar is nog veel geld
voor nodig.
Onzichtbare ziekte
Reuma heet ook wel de onzichtbare
ziekte. Ruim 2,3 miljoen mensen in
Nederland moeten rekening houden met
hun ziekte bij alles wat ze doen. En dat
geldt niet alleen voor oudere mensen:
3.000 kinderen in Nederland hebben
geen onbezorgde jeugd als gevolg van
reuma. Zij kunnen niet vrijuit spelen met
leeftijdsgenoten door pijn en beperkingen
van hun bewegingsapparaat. Ook het
vaak zware medicijngebruik met bijwerk-
ingen zoals misselijkheid beperkt de
levenskwaliteit. Reuma drukt op de
samenleving als geheel. Tweederde van
alle reumapatiënten is jonger dan 65 jaar
en behoort tot de arbeidsbevolking. De
lagere arbeidsproductiviteit als gevolg van
ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid
en de zorgverlening kosten zo’n 13
miljard euro per jaar. Kortom: reuma is

een maatschappelijk probleem waarvan
we ons nog te weinig bewust zijn.
Steun van iedere Nederlander nodig
Reuma zo snel mogelijk de wereld
uithelpen is alleen mogelijk met voort-
durend onderzoek naar medicijnen en
behandelmethoden. Er is al veel bereikt,
dankzij het hoge niveau van Nederlands
reumaonderzoek. Het Reumafonds finan-
ciert dit onderzoek, geeft voorlichting en
vraagt maatschappelijke aandacht voor
de ziekte. Voor deze inspanningen krijgt
het Reumafonds geen overheidssubsidie.
Daarom is het geld dat met de jaarlijkse
collecte wordt opgehaald hard nodig.

Harmonie De Goede Hoop

UITWISSELING
OPLEIDINGSORKESTEN

Het opleidingsorkest van harmonie De
Goede Hoop organiseert een uitwis-
selingsconcert op zondag 7 maart. Te
gast is deze middag het opleidingsorkest
van harmonie OBK uit Erp. Het concert
vindt plaats in De Dreef, aanvang 14.00
uur.
Het opleidingsorkest van De Goede Hoop
staat onder leiding van Paul v.d. Veerdonk
en het gastorkest wordt gedirigeerd door
Cindy van Rijn. Verder zal ook de mini-
slagwerkgroep van De Goede Hoop o.l.v.
Job van Duijnhoven optreden.
Er wordt door de drie groepen een mooi
programma ten gehore gebracht en u
bent allen van harte welkom om te
komen luisteren. De entree is gratis.

KKKKKlokje

Gevonden:
Ik heb een rood - zwart fietssleuteltje
gevonden op de kruising Brabantlaan-
Kempenstraat op donderdagavond 11
februari. Jansen 0492-546060.
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De Meikever

Even dacht ik, wat moeten al die vriende-
lijke mensen van mij. Overal lachende
gezichten, aan bijna elke lantaarnpaal,
boom of ander uitsteeksel hangen ze.
Kijken me vol overtuiging aan, je ziet
gewoon dat ze het beste met je voor
hebben, het straalt er vanaf, je kunt alle
vertrouwen in mij hebben, je hoeft alleen
maar een hokje in te kleuren. Ho,ho, een
hokje inkleuren, ik kan best ergens een
handtekening onder zetten als het moet.
Nee, slechts een hokje, twee kan ook,
maar dan is het niet geldig. Ineens wist
ik het weer, verkiezingen, vandaar al die
vriendelijke gezichten. Zelfs in de gesta-
dig neervallende regen vorige week blijft
hun lach, al slaat het verval bij sommigen
al voortijdig toe, uiteraard buiten hun
schuld, ik noem geen namen. De verkie-
zingen, overmorgen al, en op 9 juni
alweer, wat een voorrecht. En op wie dan
wel, wie van het lange legioen lijst-
trekkers- en volgers, ja, dat mag je lekker
zelf bepalen.
Ik ga tot die tijd even wat anders doen
want mijn hersens zijn weer aan wat
frisse wind toe. Laat ik de kanaalzone
nog maar een keertje doen. Er ligt nog ijs
op de oude Zuid-Willemsvaart en het is
best komisch om  een drietal meer-
koeten in een soort schaatsbeweging
met hun platvoeten  over het ijs te zien
schuiven, op weg naar het wak onder de
brug. Een Olympisch record zit er voor
hun niet in, laat dat ook maar aan Mark,
Ireen en natuurlijk Sven over, de 10 even
buiten beschouwing gelaten. Een mis-
troostige reiger zit in het weiland achter
het biggetjesbos. In de zomer straalt hij
al geen energie uit met zijn gebogen
ruggetje, maar nu is het helemaal een
plaatje van de hongerwinter. Geen visje,
geen kikker, zelfs geen mol voor hem op
de menukaart, een lange vastentijd voor
deze vogel. Misschien nog een verdwaal-

de muis, het zou kunnen. Langs de
Broekdalerbaan niet alleen bergen afval,
verschrikkelijk, wat een zooi maken de
chauffeurs er toch van. Gelukkig ook nog
wat leven in de brouwerij. Een flinke
zwerm staartmezen vergezelt me lange
tijd als ik de parallelweg volg. Wat een
vrolijke druktemakers, van boompje naar
boompje, af en toe hangen ze aan het
verdorde onkruid in de berm of er toch
wat te kanen valt. De weilanden in de
Dung zitten vol met vogels van diverse
pluimage, meest zwartrokken, de kau-
wen in de meerderheid, luid krassende
kraaien in groepjes en hele families
roeken. Even dacht ik aan koperwieken
maar het waren toch kramsvogels,
onmiskenbaar door hun blauwgrijze hals
en oranje borst. En overal buizerds, waar
je ook kijkt, ieder hun eigen paaltje of
boomtak. Zoals bekend bestaat de
winterpopulatie voor een groot gedeelte
uit wintergasten, die verkassen over een
tijdje weer naar het noorden. Nog geen
kievit gezien maar dat duurt niet lang
meer, in maart leggen ze al het eerste ei
en dan zijn sommigen mensen er als de
kippen bij. De eierzoekers in Laarbeek
horen bij de vroege vogels in ons land,
ieder zijn hobby. Ik zei nadrukkelijk
zoekers, geen rapers, ze laten ze mooi
liggen. Als je de ogen sluit bij de omlei-
ding dan hoor je het oneindig gekwaak
van honderden eenden. Ze dobberen
gezellig met z’n allen in het brede
kanaal,  overal ook fuuten, deze sierlijke
vogel doet het goed in Laarbeek. Ik wil de
wienders tellen maar tevergeefs, ze zijn
in de meerderheid, dat draait weer op
vechten uit, om de gunst om de vrouw-
tjes. Even later is het al werkelijkheid,
twee prachtig gekleurde fazanthanen, in
een echt hanengevecht met de koppen
langgestrekt naar voren, in cirkels om
elkaar heen draaiend. Ze vechten voor
hun domein en voor de hennen, als ze er
nog zitten. Ik zie er vandaag geen een.
Wel een enkele haas, maar ook geen
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Hagenaars en
Van Helden
te gast bij
Wim Beeren Jazz Society
op 10 maart

Gitarist Paul Hagenaars en zangeres
Christien van Helden zijn te gast bij Wim
Beeren Jazz Society op woensdag 10
maart in café Van Bracht aan de
Kerkstraat te Aarle-Rixtel.
Hagenaars en Van Helden staan voor
swingende stukken, ballads, bossa’s,
maar ook Beatles en Bacharach.
Na het optreden van dit jazzduo volgt
weer de traditionele jamsession, waarbij
een vaste backline van piano, bas en
drums zorgt voor de begeleiding van de
sessiemuzikanten.
Nieuwe muzikanten kunnen zich overi-
gens nog steeds aanmelden.
Wim Beeren Jazz Society: een bruisend
en inspirerend jazzpodium, waarbij je in
een ongedwongen en gezellige sfeer
oude bekenden en nieuwe vrienden
ontmoet !
Aanvang 20.30 uur, iedereen is welkom
en de entree is gratis.

patrijzen. Ik weet dat ze er zitten, maar
het is nog lang geen lente en geen
avond, dan verraden ze zich altijd met
hun geroep. De patrijs staat dit jaar
bijzonder in de belangstelling, in ieder
geval van onze snoodaard Reinaard de
vos, dat is het lot van vele bodembroe-
ders, zo werkt het in de natuur. Maar ook
van onze vrienden van de vogelwerkgroep
de Ortolaan. Als het aan hen ligt krijgt de
patrijs dit jaar de status van ambassadeur
van Laarbeek, er zijn er steeds minder te
zien in de velden rond Laarbeek. Hij
verdient deze status maar of het helpt.
Dan moeten we toch weer naar de
discussie over het inrichten van ons
buitengebied en kijken naar het domein
van de patrijs, de graanvelden. Dan is
het raadsel snel opgelost, denk ik even
kort door de bocht, want graanvelden zijn
dun gezaaid. Daar had het IVN een
manifest over, vorig jaar. De inrichting van
ons buitengebied, hagen, houtwallen,
struweel en bloemrijke akkerranden en
wegbermen. Het klinkt fantastisch maar
in de praktijk ligt dat niet zo makkelijk.
Als het dan ook nog ontbreekt in de
politieke structuurvisie tot 2020 lijkt de
ideale situatie nog heel ver weg. Bij het
IVN blijven ze echter knokken, mede
gesteund door goede voorbeelden in de
buurgemeente Gemert-Bakel. Op wie
mochten we ook alweer gaan stemmen
op 3 maart, nog even over nadenken. Ik
zei eerder toch al, dat mag je echt zelf
bepalen.
De meikever.

Beste Dames

Dinsdag 9 -16 maart
Excursie Zorghotel Veghel
Optimaal zorg genieten in een sfeervolle
ambiance, is het devies van Zorghotel in
Veghel. De zorg, de faciliteiten, de
sfeervolle inrichting, luxe kamers en
uitstekende voorzieningen zorgen samen
met de enthousiaste medewerkers voor
een fijn woon en leefklimaat. Vertrek vanaf
zaal ’t Heuveltje om 13.15 uur.
Het bestuur

KKKKKlokje

Madeliefste-creatief:
De datums  voor de paasworkshops zijn
weer bekent, en we hebben nog een
aantal plaatsjes vrij. Dus als je met
Pasen iets moois op tafel wil, bekijk dan
onze site voor de werkstukken en de
datums. www.madeliefste-creatief.nl of
bel. 06-20270699
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In de uitgave van 23 november 2009
stond het volgende bericht:
Mag ik mij even voorstellen. Ik ben Flavio
Hegeman, kom uit Stiphout en uit een
echte slagersfamilie. Mijn vader en een
oom gingen mij al voor in dit vak. Ik zelf
ben begonnen bij slagerij Giebels en
daarna bij slagerij Van Os, beiden in
Helmond. Ik loop nu al stage bij keur-
slagerij Swinkels om dadelijk in januari
zelfstandig voort te zetten. Nadat de
familie Swinkels had aangegeven om te
stoppen met hun keurslagerij op 31
december 2009, heb ik de stoute
schoenen aangetrokken en ben gaan
informeren naar de mogelijkheden om de
slagerij voort te kunnen zetten. En dit is
gelukt. Ook de medewerksters blijven
gezellig mee werken, zodat we een fijn
team hebben en dat ik als slagerij Hege-
man nog jaren verder kan. Ik ben trots om
in deze slagerij te mogen beginnen en
wel op maandag 4 januari 2010. We
hebben leuke aanbiedingen. En ik hoop
dat u mij het vertrouwen geeft om aan dit
“karwei” te beginnen. Dus u hoeft die
lekkere grillworst niet te missen. Ik,
Flavio en mijn medewerksters wensen de
familie Swinkels heel veel plezier met hun
dik verdiende rust. Tot ziens in onze
winkel. Slagerij Hegeman en medewerk-
sters.

Reportad is in gesprek met Flavio Hege-
man en is benieuwd naar zijn ervaringen
in Aarle-Rixtel. Als jonge ondernemer, hij
is nog maar 25 jaar, kom je natuurlijk
voor allerlei zaken te staan, waar je tot
voor kort nog geen enkele ervaring mee
hebt. Je bent tot op heden altijd werk-
nemer geweest en nu moet je als werk-
gever optreden. Maar, zegt Flavio, ik heb
fantastisch personeel en we kunnen met
elkaar goed overweg. Ik heb van Mattie
Swinkels diverse specialiteiten overge-
nomen en ook mijn eigen speciale
producten ingebracht. En ik moet ook
constateren dat ik ook veel klanten heb
uit de naburige dorpen. Zelfs uit Stiphout
komen ze naar de winkel. Ja, als zelf-
standige slager moet je kwaliteit kunnen
leveren. Je moet producten hebben die
niet in de supermarkt te koop zijn. Je
geniet als slager ervan dat je producten
gewaardeerd worden. Dat je snel door je
voorraad heen bent, je moet doorwerken
om toch je klanten te kunnen bedienen.
Je vader zit ook in het slagersvak, steekt
die niet regelmatig zijn handen uit om jou
te helpen? Zeker weten, zegt Flavio, aan
hem heb ik een grote steun. Jij hebt ook
de Aarlese Brunch gesponsord samen
met bakkerij van Brug en van den Heuvel
groenten, hoe is de brunch jou bevallen.
Flavio stond ervan te kijken dat er in
Aarle-Rixtel zoiets georganiseerd kan
worden. Heel bijzonder, dat zie je op
geen enkele andere plaats. Ja, zegt Fla-
vio, dit is ook alles wat ik van de carnaval
dit jaar heb gezien en meegemaakt. Ik
wilde in geen geval ziek worden, want als
zelfstandige heb je daar geen tijd voor.
Toch ben ik goed verkouden geweest.
Toen kwam bij mij de gedachte op, was
ik maar werknemer, dan was ik toch een
paar daagjes onder de wol blijven liggen.
Helaas, er moest nodig gewerkt worden.
En hoe bevalt het om heel de dag in de
winkel en slagerij te staan. Dat is erg
leuk, je hoort van alles wat er in het dorp
gebeurt. Heb je dit al gehoord? Wie er
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ziek is en slecht aan toe. In de stad is
dat veel minder, daar ontmoeten de
klanten elkaar wel, maar meestal wordt er
alleen gegroet. In Stiphout is het wel iets
meer, maar het dorpse gemoedelijke is
daar al een heel stuk verdwenen. Er
woont enorm veel import en de mensen
kennen elkaar veel minder. Ik ben het
dorpse karakter wel gewend en hou daar
ook van. Ik ben ook benieuwd naar zijn
opleidingen. Flavio is daar heel open over.
Ik heb eerst de verkoop kant gedaan op
het ROC. Kwam toevallig stage lopen bij
Giebels in Stiphout. Ik had altijd gezegd
nooit het slagersvak te kiezen, mijn vader
zit namelijk ook al in het vak, maar toen
ik daar nader kennis mee gemaakt had,
ben ik mij gaan specialiseren als slager.
Heb intussen mijn vakdiploma’s gehaald
en doe nog een cursus om met jonge
ondernemers samen de ervaringen uit te
wisselen. Daar deel je allerlei ervaringen
met elkaar. Jij hebt het personeel van
Mattie Swinkels overgenomen, dat is wel
fijn voor je. Om te starten als ondernemer
is dat zeker een voordeel. De onderlinge
samenwerking is goed. Nu nog is er een
met zwangerschapsverlof, als zij terug is,
krijg ik wat meer armslag. Dan kan ik
dingen doen die nu in de avonduren moet
doen. Ja, ik heb al behoorlijk mijn draai
gevonden in Aarle-Rixtel. Reportad is ook
benieuwd of hij nog single is? Ja, zegt
Flavio, ik had verkering met een meisje
uit Aarle-Rixtel, maar toen ik de zaak van
Mattie overnam, heb ik haar teveel ver-
waarloosd. Ik kwam gewoon tijd tekort en
dat is funest voor een verkering. Vandaar
dat ik weer single ben. Over een tijdje zal
ik daarvoor weer tijd krijgen en vrijmaken.
Reportad kwam vrijdagmiddag de zaak
binnen om een foto te maken van Flavio.
Op dit moment waren Maud en Meike
Leclercq met hun moeder in de zaak.
Leuk toch om samen met Flavio op de
foto te staan!
Zo te zien heeft Flavio zijn winkel heel
uitnodigend ingericht, allerlei producten

die je niet in de supermarkt vindt.
Kwaliteit en service heeft hij hoog in zijn
vaandel staan. Wij, als Aarle-Rixtelnaren,
hebben de taak om hem als ondernemer
te steunen en gebruik te maken van zijn
diensten. Dan houden we tenminste onze
winkels en Aarle-Rixtel ook leefbaar.
Reportad wenst Flavio alle succes toe en
hopelijk dat hij heel, heel lang in Aarle-
Rixtel zal blijven. Reportad.

Het landelijk politiek gekrakeel,
wordt me echt teveel.
Met het lezen van veel onzin ben ik
gestopt
en gelukkig werden we de laatste week,
met Olympisch nieuws volgepropt.
Op Laarbeeks politiek niveau,
gaat het er wat rustiger aan toe,
het lezen van hun ambities,
ben ik nog niet moe.
Ook hier worden meer beloftes gedaan,
dan dat er kunnen worden gerealiseerd,
de afgelopen vier jaartjes,
heeft ons dat maar weer eens geleerd.
In Aarle zijn de ambities schijnbaar
gedaald,
want niemand uit ons mooie dorp,
heeft het lijsttrekkersschap gehaald.
Dus zullen we het ondergeschoven
kindje blijven,
tot Helmond ons in zal lijven ??
RD

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.
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De Dakar Rally.

Veel mensen hebben het gemist, de
echte rallyliefhebbers zeker  niet, maar
Dakar had voor het eerst in de geschie-
denis een echt team uit Laarbeek in het
deelnemersveld en nog wel in de vracht-
wagenklasse, het grote geweld dus.
Ik zit vandaag aan tafel met Jan van de
Sande(48) van de Wolfsputten, eigenaar
van de Paulushof, tuinarchitect en fervent
rallyliefhebber. Samen praten we na over
het grote avontuur afgelopen maand. Een
geweldige belevenis, vertelt Jan enthou-
siast, maar ook lood- en loodzwaar. Niet
aan beginnen zonder grondige voorberei-
ding, gedegen training en teambuilding.
De Dakar-rally werd dit jaar weer ge-
houden in Argentinië en Chili  en duurde
van 1 tot 17 januari.
Voor hem begon het meer dan een jaar
geleden, samen met zijn vriend Frans
van Lankveld (47) uit Mariahout, die als
chauffeur van de vrachtauto fungeerde.
Jan nam de rol van navigator op zich en
samen zochten ze een vakbekwame
monteur en die vonden ze in Aart
Schoones( 45) uit Heesch, eigenaar van

een garagebedrijf. Het team AFRAJA was
geboren.

Dat ze zich gedegen hebben voorbereid
blijkt wel uit het verhaal van Jan. Zonder
voorbereiding mag je niet eens deelne-
men, zegt hij. Het begint met  een
sportkeuring, zelfs een psychologische
keuring, een cursus navigatie, het beha-
len van een internationaal rallycertificaat
en dat krijg je pas als je aan  tenminste
zes rally’s in Nederland hebt meegedaan
en je kwaliteiten hebt laten zien. En je
moet natuurlijk een “groot rijbewijs” heb-
ben, zegt hij, ook de monteur en de
navigator. We hebben vorig jaar zelfs een
dag of tien geoefend in de woestijn van
Marokko. We hebben overal informatie
ingewonnen en goed geluisterd naar de
ervaren rotten, zoals bijvoorbeeld Jan de
Rooy uit Son. Van hem hadden we ook
de vrachtauto gekocht, een DAF XF-75,
voor de kenners, goed voor 800 pk’s. De
kolos werd al in november ingescheept in
Le Havre. Het team vetrok op 28 decem-
ber vanaf Schiphol.
We hebben de publiciteit niet opgezocht,
verklaart Jan. We zijn een nieuw team en



hadden geen Dakar ervaring. Dan kun je
wel berg publiciteit zoeken maar als je de
tweede dag in een flink gat terecht komt
en de kreukels in gaat, is het gebeurd
met het team. In de aanloop dachten we,
eerst maar eens presteren en resultaten
boeken en dan komt de rest vanzelf. Er
deden 54 teams mee. De eerste dagen
koersten we rond de 40-ste plaats, de
tweede week schoven we steeds op en
kwamen we in de buurt van de 20. Toen
kreeg Omroep Brabant ons in de peiling
en was de publiciteit daar. We zijn in de
laatste week op plaats 19, 18 en zelfs 17
geëindigd. In de eindklassering werden
we 23 en dat vonden we niet slecht.
Uitrijden is tenslotte al een prestatie. Ga
er maar aan staan, ruim 9000 kilometer,
waarvan 4800 kilometer klassements-
proeven,  door het platteland, over smalle
boswegen, door het Andesgebergte,
smalle onverharde bergwegen,  langs
diepe ravijnen en geen vangrail, oneindige
zandwoestijnen in Chili, met steile zand-
hellingen van kilometers lang en dan vol
gas naar beneden. De enige juiste
manier, dat hadden we van Jan de Rooy
geleerd. Als het losse zand je auto in-
haalt, dan gaat hij slingeren en maak je
kans op een koprol naar beneden.
En alles binnen de gestelde tijdslimieten
en volgens de regels van de organisatie.
Gemiddeld 3 uur slaap per nacht en de
rest alleen maar bikkelen en bikkelen. Je
komt jezelf echt tegen en als de over-
vermoeidheid toeslaat dan blijkt pas wat
je als team aan elkaar hebt. Daar moet
een rotsvast vertrouwen zijn tussen de
teamleden anders gaat het mis. Bij ons
ging dat hardstikke goed.
Ik mag wel zeggen dat we een flinke
portie geluk hebben gehad. De rally op
zich is ons niet tegengevallen, misschien
wel vanwege de goede voorbereiding. We
hebben geen echte ongelukken gehad,
wel een paar keer op z’n kant gelegen,
maar geen blessures, wel een beetje
blikschade, dus eigenlijk ongeschonden
uit de strijd gekomen. Een keer heb ik

echt getwijfeld toen we midden in de
nacht in de Atacamba woestijn in Chili in
een zandtrechter van wel 25 meter diep
terecht kwamen. Dat is het einde, dacht
ik, maar we hebben ons er uit geploe-
terd. Nog een keer vaker reden we ons
muurvast en  toen zijn  we losgetrokken
door wel een man of 80, allemaal
toeschouwers die langs de weg stonden.
Ze gingen spontaan met z’n allen aan het
touw hangen en het lukte. Iedereen
dolblij en dat vergeet je nooit meer. We
hebben trouwens veel contact gehad met
de lokale bevolking, overal was er ruime
belangstelling, vooral op de rustplaatsen.
In Argentinië is het een mengelmoes van
Europese volken zoals Spanjaarden en
Italianen met Mexicanen. De mensen zijn
overwegend blank. Zowel Argentinië als
Chili blijken toch wel moderne landen te
zijn met schitterende autowegen en alle
westerse comfort.
Ik heb echt genoten van deze rally. Je
mag wel zeggen dat een jongensdroom
is uitgekomen. We gaan door want het
team bestaat nog steeds. Zaterdag
hebben we een sponsordag op het
racecircuit van Heesch. De sponsors mo-
gen dan een ritje maken  in de rallyauto.
Er komen verschillende bekende perso-
nen uit de Nederlandse rallywereld.
Binnenkort maken we onze plannen voor
de toekomst bekend. Zolang ik nog geen
50 ben, wil ik er nog wel tegenaan,
daarna mag een jonger iemand het
overnemen. Mijn zoon Pieter, die ook bij
mij  in het bedrijf werkt, heeft echt wel
belangstelling. Wie weet, ik zal hem
zeker ondersteunen.
Als de mensen nog iets meer willen
weten over ons team of onze ervaringen
tijdens de afgelopen rally, alles staat op
de website van het AFRAJA team.
www.afrajateam.nl
JWP.
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Beste mensen, beste klanten,

Al bijna 13 jaar breng ik bloemen in het leven van de mensen van Aarle-
Rixtel en de wijde omgeving hiervan.

Dit doe dit dan ook nog steeds met veel plezier. In het najaar van 2008 is
er echter een mooie kans op mijn pad gekomen.

Collega’s die ik al ruim 13 jaar persoonlijk ken hebben al 25 jaar een mooie
bloemenwinkel in Son en Breugel. Zij willen echter het roer omgooien en
emigreren naar Bretagne waar ze enkele jaren geleden een mooie boerderij
hebben gekocht.

Zij wisten echter dat ik mijn ogen open hield voor een iets ruimere / gunstiger
locatie. Na enkele gesprekken heb ik dan ook de beslissing gemaakt om
de winkel in Aarle-Rixtel te verruilen voor het bruisende centrum van Son
en Breugel.

Omdat De Groenstylist geen Groenstylist zou blijven als ik mijn aandacht
over twee winkels zou moeten verdelen ga ik dus verhuizen en wil ik geen
twee winkels.

Op 29 april is de winkel in Aarle-Rixtel voor het laatst geopend en op
zaterdag 8 mei
(dag voor Moederdag) gaan we na een kort maar krachtige verbouwing /
restyling weer open op de nieuwe locatie in Son.

Tot aan de laatste dag houden we de winkel gewoon gevuld met verse
bloemen.

- Vanaf 1 maart opruiming van vele artikelen
20-80% korting

- Denk aan uw bloemenbonnen ( blijven
overigens ook in Son onbeperkt geldig)

Vriendelijke groeten,  Duncan Weijers

Toekomstige locatie:

Heistraat 9, 5691 CA Son en Breugel
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KERKBALANS 2010
Zoals u van ons gewend bent, geven wij
in het begin van het jaar een financieel
overzicht van onze Parochie Onze Lieve
Vrouw Presentatie. Zoals voorspeld
kwamen wij in 2009 uit op een tekort van
ongeveer € 36.000,-. Dat is zijn geheel
toe te schrijven aan de kosten van de
verwarming van ruim € 43.000,-.
De gezinsbijdrage bleef op hetzelfde
niveau en de collectes namen met
ongeveer € 3.000,- toe.
Of we de ontvangen subsidie ook in 2010
zullen krijgen zal afhangen van een
nieuw 10-jarenplan dat we in het voorjaar
op moeten stellen. Allerlei noodzakelijke
werkzaamheden zoals restauratie van het
dak van de kerk zullen hierin opgenomen
moeten worden. Monumentenzorg heeft
ons al gewezen op het feit dat reparatie
op enkele plaatsen dringend noodzakelijk
is. Met een deskundige van het bisdom
zullen wij een onderhoudsplan vast gaan
stellen. Ook zal in 2010 de uitbreiding
van het kerkhof eindelijk gestalte krijgen,
wat daar de financiële gevolgen van zijn,
kunnen wij nu nog niet geheel overzien.
Per 1 januari hebben wij enkele tarieven
moeten verhogen om in de pas te lopen
met andere parochies in ons bisdom. We
durven echter te stellen dat we na die
verhogingen nog een van de goedkoopste
parochies zijn.
De belangrijkste tarieven zijn: uitvaart-
dienst € 400,00, alleen een avondwake €
150,00 en de graf-urnrechten voor 20 jaar
bedragen € 600,00. Voor een huwelijks-
mis of een jubileumviering zijn de kosten
€ 300,00.
Degenen die minimaal 3 jaar meedoen
aan de gezinsbijdrage krijgen de kosten
van een uitvaart of avondwake geresti-
tueerd en hoeven de tarieven voor
huwelijk- of jubileumvieringen niet te
betalen.
De minimale kerkbijdrage bedraagt voor
alleenstaanden € 20,00 en voor anderen

€ 40,00 per jaar. Meer mag natuurlijk
ook!!  De dames die de administratie op
de pastorie verzorgen kunnen u daarover
meer informatie verstrekken.
Schenkingen aan kerk blijven ook dit jaar
boven een bepaalde limiet aftrekbaar van
de belastingen en zijn vrijgesteld van
successierechten indien u dat opneemt
in uw testament. Onze dank gaat uit
naar allen die onze parochie in 2009
gesteund hebben en naar de vele
vrijwilligers op wie wij een beroep
mochten doen.                   Het bestuur

De balans 2009 en de begroting 2010
ziet er als volgt uit:
Ontvangsten 2009      BEGROTING 2010

Grafrechten
Huuropbrengst
Rente opbrengst
Gezinsbijdrage
Collectes
Offerkaarsen
Eucharistievieringen
Diverse baten
Subsidie
Tekort

TOTAAL

25.066
886

2783
59.585
20.860
2.913
8.683
9.628

10.322
36.984

177.710

25.000
1.000
9.000

60.000
18.000
3.000
8.000

10.000
0

30.000

164.000

4.500

50.000
6.500

22.000
29.000
13.000
13.000
3.000
5.000
4.000
2.000

12.000

164.000

4.564

64.674
6.639

23.808
28.696
11.949
13.322
2.522
4.523
3.260
2.181

11.572

177.710

UITGAVEN 2009

Werkgroepen
Restauratie kerk/
onderhoud geb./kerkhof
Verzekering/vaste kosten
Energiekosten
Salaris/sociale lasten
Zangkoren/kosterij
Kosten eredienst
Repr. kosten/overig
Huishouding pastorie
Bestuur/adm. kosten
Inventaris/computer/abonn.
Bijdrage bisdom

TOTAAL

Begroting 2010



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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Zicht op Q-koorts

Q-koorts is een infectieziekte die van
dieren kan overgaan op mensen
(zoönose). Mensen krijgen de ziekte
meestal via het inademen van lucht waar
de bacterie in zit. Dus niet altijd via direct
contact met dieren.
Waar komt Q-koorts voor?
De gebieden waar Q-koorts voorkomt
kunt u vinden op de website www.rivm/q-
koorts. Tijdens de lammerperiode van
februari tot en met mei is het risico om
met Q-koorts besmet te worden het
grootst. De tijd tussen besmetting en het
ontstaan van klachten is gemiddeld 2 tot
3 weken, oplopend tot 6 weken. De
meeste mensen worden daarom ziek van
maart tot en met juli.
Wat zijn de klachten?
Meer dan de helft van de mensen met Q-
koorts heeft nagenoeg geen klachten.
Mensen die wel klachten hebben, krijgen
meestal (aanhoudende) koorts en heftige
hoofdpijn. Andere klachten kunnen zijn:
hoesten, spierpijn, gewrichtspijn, koude
rillingen, nachtelijk zweten, malaise en
vermoeidheid. Bij een ernstig verloop
krijgen mensen een longontsteking met
droge hoest en pijn op de borst. Q-koorts
komt vaker voor bij mensen die roken, en
het komt weinig voor bij kinderen en
baby’s.
Is Q-koorts te behandelen?
Als Q-koorts is vastgesteld, dan wordt u
meestal behandeld met een antibio-
ticumkuur. Na Q-koorts kunt u lang last
houden van vermoeidheid. Dit is niet te
behandelen, maar zal uiteindelijk wel
verdwijnen. De kans om ernstig ziek te
worden na besmetting is groter voor
zwangere vrouwen, mensen met een
hartklepafwijking of mensen die een
hartoperatie hebben gehad in het verleden
en mensen met een afweerstoornis. Bij
deze personen raden wij vooral aan om

tijdig naar de huisarts te gaan bij
klachten. Hoe eerder u behandeld wordt,
hoe beter.
Meer informatie
Wees alert op de verschijnselen van Q-
koorts. Woont u of bent u geweest in
gebieden waar Q-koorts voorkomt? Ga
dan tijdig naar de huisarts bij klachten.
Meer informatie over dit onderwerp vindt u
op www.ggdbzo.nl of tel.0880031244.

Folders en internetadressen kunt u gratis
meenemen bij:
Bibliotheek in Beek en Donk.
WMO Service punten in Aarle-Rixtel,
Lieshout en Mariahout.

SENIORENVERENIGING/KBO
AARLE-RIXTEL

Samen eten.

Op zondag 14 maart 2010 ‘s avonds om
18.00 uur heeft Eeterij “Tante Polle-
wop” de deur weer voor ons open staan
Ja, weer lekker uit eten, in dit gezellig
ingericht restaurant.
We gaan weer genieten van een heerlijke
maaltijd en natuurlijk lekker buurten met
elkaar. Zowel bij het voorgerecht, als bij
het hoofdgerecht, kunt u kiezen uit vlees
of vis. Er is  plaats voor 42 personen..
U kunt “Tante Pollewop” vinden in de
Dorpsstraat 25, Aarle-Rixtel.
Diner bonnen kunt u kopen tot zondag
woensdag 14 maart 2010  bij:
Thijs van Rosmalen, Lieshoutseweg 7,
tel. 381935
Jeanne van Veghel, Lijsterstraat 2,
tel. 381921
Cor Verschuuren, De Vinken 15,     tel.
382151

Graag tot ziens.



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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JEUGDCarnaval 2010 in
ganzegat.…..DAT was het dan WEER
Na maanden van voorbereiding en een
week opbouwen van onze residentie ‘De
Ganzezaal’ ging Carnaval 2010 dan
eindelijk weer van start. We haalden
samen met de Organisatie Carnaval
Ganzegat, de Ganzegatse hofkapel, de
buurt en heel veel andere belang-
stellenden Prins Frans d’n Twidde thuis
af. Met twee grote bussen, 2 huifkarren
en een grote trailer vertrokken we naar
zijn huis aan de Scheepstal. Daarna
gingen we op dezelfde manier weer terug
naar de tent achter café De lantaarn waar
dit jaar de sleuteloverdracht plaatsvond.
Daar werden de speciaal voor de jeugd
vervaardigde sleutels overgedragen door
de jeugdgemeenteraad samen met
burgemeester Jacobs-Aarts. Na een
bruisend  feest opende ons jeugdtrio,
prinses Maud, prins Jelle en kleinvorst
Thijs samen met de ‘grote’ prins Frans
d’n Twidde, zijn gevolg en opperganzen-
trekker Pastor Deli officieel de carnaval bij
het ganzentrio op de Kouwenberg.
‘s Zaterdagsavonds in de Ganzezaal een
spetterend feest tijdens het openingsbal
Op zondagmorgen moesten we weer
vroeg uit de (ganzen)veren om samen met
de Organisatie de carnavalsviering  in de
kerk bij te wonen, voorgegaan door onze

pastor Deli en oud-pastoor Tilman die er
samen een hele happening van maakten.
Daarna deelname aan een lange en
prachtige optocht. Wel koud met een
beetje sneeuw en met veel zwaaiend,
enthousiast publiek langs de kant. Een
speciale verrassing was natuurlijk de
serenade die ons jeugdtrio kreeg van
Harmonie De Goede Hoop aan het eind
van de optocht. Aan het einde van de
middag de prijsuitreiking in De Lantaarn
waar het een gezellige superdrukke boel
was. In de Ganzezaal ‘s avonds weer
een drukbezochte discoavond met ‘onze’
DJ’s Remco en Robin en veel mooi
verklede kinderen.
Op maandagmiddag een leuke show met
Clown Berto in onze eigen Ganzezaal:
druk, warm maar hartstikke gezellig en
‘s avonds in de Jeugdresidentie een
superdrukbezochte Blacklight-schmink-
disco. Op dinsdag alweer de laatste
carnavalsdag: ‘s middags dolle pret voor
iedereen met De Dunne Deur en ‘s
avonds het afsluitingsbal in de Ganze-
zaal waar het weer heel druk en
hartstikke gezellig was. Jeugdprins Jelle,
Jeugdprinses Maud en kleinvorst Thijs:
Jullie waren een superenthousiast stel
dat er samen met ons voor gezorgd heeft
dat we terug kunnen kijken op een hele
gave carnaval. Hartstikke bedankt alle
drie en natuurlijk bedanken we daarmee
meteen ook jullie ouders voor alle steun
en hulp die jullie en wij van hen hebben
gekregen.
Verder natuurlijk dank aan onze Prins
Frans d’n Twidde, adjudant Johan,
interim-grootvorst Ted en alle leden van
de Organisatie Carnaval Ganzegat, de
Ganzegatse hofkapel, al onze sponsors,
onze geweldige DJ’s Remco en Robin,
alle helpers bij het opbouwen en afbreken
van de Ganzezaal en alle mensen die
ons op wat voor manier dan ook gehol-
pen en ondersteund hebben, tafeltennis-
vereniging ATTC ’77 voor de ontzettend
fijne manier van samenwerking, speciaal



Pagina 34

 



HALFVASTENFEEST
IN GANZEGAT

Carnaval 2010 is alweer achter de rug.
Hier en daar zij nog kleine sporen van de
Carnaval te zien, zoals serpentines en
confetti. We kunnen terugkijken op 4
fantastische dagen. Het gehele seizoen
was erg goed verlopen, met vele hoogte-
punten. Tijdens het gehele seizoen heb-
ben onze Hoffotograaf Theo Schepers en
de Hoffotograaf van de Gele Kielen, Joost
Martens, vele foto´s geschoten. Daar-
naast hebben Adri Donkers en Ton
Schepers een video gemaakt van de
optocht. Om met zijn allen nog eens de
carnaval de revue te laten passeren
organiseert de Organisatie Carnaval Gan-
zegat op zaterdag 13 maart aanstaande
een nieuw evenement enwel het
HALFVASTENFEEST. Tijdens dit feest
willen we de mooie momenten van afge-
lopen seizoen nog eens in herinnering
halen. Dit willen we doen door de foto´s
en video te bekijken. U wordt zelfs in de
gelegenheid gesteld om deze bij te
bestellen. Daarnaast zullen we het
Ganzegats feest nog eens dunnetjes
overdoen met muziek van onze
hofdisjockey Aad. Onder genot van een
biertje, een wijntje of wat fris halen we de
herinneringen op. Het halfvastenfeest
wordt gehouden in onze Residentie,
cafézaal de Lantaarn aan de Dorpsstraat
in Aarle-Rixtel en zal aanvangen om
19:30uur. Zijne Doorluchtige Hoogheid
Prins Frans d’n Twidde en zijn gevolg
zullen aanwezig zijn om te toosten op de

Concert
Ginette Kals

in Kouwenbergs kerkje
Na het succesvolle concert van Scherzo
wordt de concertenreeks in het Kouwen-
bergs kerkje op woensdag 3 maart
voortgezet met een concert van
Mezzosopraan Ginette Kals.
Mezzosopraan Ginette Kals is opge-
groeid in Beek en Donk. Vele jaren was
zij fluitiste bij harmonie O&U. Vervolgens
was ze solofluitiste bij het Symfonie-
orkest Helmond-Venray, totdat ze
definitief voor de zang koos. Ze heeft les
van zanger/ pedagoog Wim Ritzerfeld uit
Eindhoven. Haar repertoire reikt van
religieuze muziek, Duitse, Franse,
Engelse en Italiaanse liederen tot opera-
aria’s. Regelmatig geeft Ginette recitals
begeleid door haar vaste pianiste Gerlies
van der Jeugd. Daarnaast treedt zij op als
soliste met koren uit binnen- en
buitenland. In 2008 was zij als soliste te
gast bij het kerstconcert van O&U.
Inmiddels is gebleken dat het Kouwen-
bergs kerkje eenuitstekend podium biedt
voor dit soort kleinschalige (klassieke)
concerten.
Zowel het publiek als de optredende
artiesten zijn razend enthousiast over de
akoestiek en de intieme, informele sfeer
van het kerkje. Het concert van Ginette
Kals begint om 20.00 uur.
De entree bedraagt € 5,00, inclusief
koffie/thee. Kaarten kunnen eventueel
worden gereserveerd en wel bij A.Verleg,
telefoon 0492 382943.
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bij de kindermiddagen en…natuurlijk niet
in de laatste plaats alle Ganzegatterkes
en Ganzegatterinnekes, alle kinderen van
Ganzegat en omstreken, die Carna-val
2010 met ons in de Ganzezaal op een
geweldige manier hebben gevierd:
bedankt allemaal!.    De Gele Kielen
Organisatie Jeugcarnaval Aarle-Rixtel

goede afloop van het carnavalsseizoen.
Namens de Organisatie Carnaval
Ganzegat:
Riny van den Bogaard,   secretaris
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Maria van Vlerken (vervolg)

Het interview met Maria van Vlerken in
het vorige Gemeenschapsblad had een
ongekend aantal reacties van onze lezers
tot gevolg. We hadden al een voorgevoel
dat het leefde onder de mensen want het
ging tenslotte over een bijzonder mens in
onze gemeenschap. Maar het aantal
reacties overtrof onze verwachtingen. En
tussen die reacties ook een leuke
anekdote die we U niet willen onthouden.
De dag dat Maria op die dag in december
2009 haar deur definitief op slot deed
kreeg ze onverwacht bezoek van drie
dames uit ons dorp. Het drietal was toch
een beetje begaan met Maria en het
sluiten van haar winkel. Ze meenden in
volle overtuiging dat dit feit niet
onopgemerkt voorbij mocht gaan en
daarom zijn ze met een bos bloemen
binnengestapt en hebben ze Maria op
hun manier vereerd met het volgende
lied, dat gaat op de wijs van “midden in
de winternacht”:

Lied voor Maria.

Achter in de Dorpsstraat
Is Maria’s winkel
Speelgoed, kaarten, ijzerdraad
Winkeltje van “Sinkel”

Al ons knutselmateriaal
In jouw laatjes allemaal
Potlood, pen of plak
In ’n ander vak

’t was gezellig en fijn
in jouw winkel te zijn, Maria
Dank je wel, Maria!!!

Dank je wel, Maria
Wat hebben we altijd van jou
en jouw winkel genoten
Lieve groeten

Anneke Hendriks
Maria Biemans
Ria Nooijen.
En zo ik uit de eerste hand vernomen
heb was Maria werkelijk zeer vereerd met
deze geste en de warme belangstelling.
Persoonlijk vind ik dit een staaltje van
grote gemeenschapszin en perfecte
aandacht voor onze medemens.

JWP.

Een blik vooruit
De lange winter is nu bijna voorbij,
En dan zijn alle mensen heel erg blij.
Het was een echte winter, met veel wind
en sneeuw,
Niet voor ons, maar de kindertjes waren
zeer tevree.
Het was net als toen, in onze kindertijd,
Toen waren wij ook zeer erg verblijd.
Baantjes maken en “slibberen” met
kleine kracht,
En vielen we voorover in het witte vacht.
Maar nu staat de lente al achter de deur,
Dan krijgen we weer van aller handen
geur.
Van de eerste lente bloemetjes die er
dan zijn,
Dat is heerlijk en heel erg fijn.
Aan de winter wordt dan niet meer
gedacht,
Want dat is fijn, die voorjaarspracht.
Lieve mensen, dan genieten we weer van
het leven,
En gaan we weer van alles beleven.
Dan genieten we van het buiten
gebeuren,
En hoeven we niet meer zo te zeuren.
Ook de vogeltjes fluiten en bouwen hun
nest,
Ze leggen dan eitjes, daarna komt de
rest.
De bloemen en diertjes is zo echt en
puur,
Mensen dat is zeker en gewis, als je
houd van de natuur.
LvR
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Tweemaal
Passie-/Lenteconcert
in Aarle-Rixtel
Het nieuwe jaar is van start, de jaarvergadering is geweest en de voorzitter is weer voor
een volgende zittingsperiode herkozen. De drukte van carnaval en de somberheid van
Aswoensdag zijn weer voorbij en Gemengd Koor De Klokkengieters Aarle-Rixtel werkt
aan de afwerking van het programma dat op maandag 15 maart in de kapel van
Mariëngaarde te Aarle-Rixtel om 19.30 uur wordt gepresenteerd en de daarop volgende
zondag 21 maart om 15.00 uur ’s middags in de kapel van het Missieklooster Heilig
Bloed ook in Aarle-Rixtel.
Sopraan Margo Pagels zingt de solo, Arjan Mooy is de organist en de algehele leiding
heeft Rob Rassaerts.
Het Passie-/Lenteconcert hoort bij de sfeer van het jaargetijde, de periode van
overweging voor het paasfeest, de passietijd en de blijheid van het begin van het
nieuwe leven, de lente.  Het programma is dan ook op die uitgangspunten geënt.
Passiemuziek:
1. God so loved the world John Stainer (1840-1901)
2. Schaffe in mir, Gott  (uit Psalm 51) Carl Loewe (1796-1869)
3. The Lord bless you and keep you John Rutter (*1945)
4. Ubi caritas et amor Maurice Duruflé (1902-1986)
5. Ehre sei dir, Christe Heinrich Schütz (1585-1672)
6. Ave verum Camille Saint-Saëns (1835-1921)
7. Ego sum panis Michael Haller (1840-1915)
8. Jesus bleibet meine Freude Johann S. Bach (1685-1750)
9. Overweging
10. Quae maerebat et dolebat  (sopraansolo) Giovanni B. Pergolesi (1710-1736)
11. Herzlich tut mich erfreuen (orgelsolo) Johannes Brahms (1833-1897)
12. Lam Gods, dat zo onschuldig samenzang
13. How calmly the evening Edward Elgar (1857-1934)

Lentemuziek:
14. Minnelied Ernst-Lothar von Knorr (1896-1973)
15. As torrents in summer Edward Elgar (1857-1934)
16. The long day closes Arthur Sullivan (1842-1900)
17. Eens meienmorgens vroe Jurriaan Andriessen (1925-1996)
18. Wir gehn nun Johann S. Bach
19. Viele verachten die edele Musik Gottfried Wolters (1910-1989)
Gemengd Koor De Klokkengieters Aarle-Rixtel nodigt u van harte uit op 15 maart om
19.30 uur en/of 21 maart om 15 uur van het Passie-/Lenteconcert te komen genieten.

KKKKKlokje KKKKKlokje

Aangeboden:
Wilt u een mooie muurschildering op
uw baby- en/of kinderkamer? Bel gerust
voor meer informatie met Geertje: Tel. 06-
52673010.

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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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.



Volleyballen in Aarle-Rixtel?

Het is weer mogelijk! Voor Wie? Voor de
jeugd tot 12 jaar wordt in de Dreef in
Aarle-Rixtel vanaf woensdag 24 februari
weer elke week een training gegeven.
Deze is van 18:00 uur tot 19:00 uur en
wordt gegeven door volleybalvereniging
Bedovo. De eerste vier trainingen zijn
gratis, zodat je vrijblijvend kunt komen
kijken! Je bent van harte welkom.

Het weer nodigt niet echt uit om eens
heerlijk te gaan fietsen. Toch hopen we
dat het vastgestelde programma voor de
eerste weken van maart door kan gaan.
De Futteranen beginnen op 3 en 10
maart met hun wegprogramma en starten
dan weer om 13.30 uur. Op 6 maart om
13.00 uur verkennen we de Malpietocht
van ongeveer 100 km. en ‘s avonds is er
een Casino-avond in ‘t Heuveltje. Zondag
7-3 vertrekken we om 09.00 uur voor een
rondje Koks met afstanden van 75 en 50
km. Dinsdag 9 maart is de afsluiting van
de serie kaartavonden om 20.00 uur in de
Couwenbergh.
Zondag 14 maart is de eerste officiële
tocht van het seizoen, er is dan keuze uit
de afstanden van ruim 100 en 80 km..
Inschrijven en vertrekken kan men vanaf ‘t
Heuveltje, Dorpsstraat 86 tussen 09.00
en 09.30 uur. Degenen die in groeps-
verband en onder ADW-begeleiding willen
fietsen, starten om 09.05 en om 09.10
uur. Uitgebreidere informatie staat op
www.aandewielen.nl.
De voorlaatste kaartavond van het
winterseizoen, werd bij de rikkers
gewonnen door Leo van Dommelen en bij
de jokeraars door Truus van Egdom.
afd. publ.
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ASV’33:
OPGAVE NIEUWE LEDEN:

Het lijkt nog ver weg, maar we zijn bij
ASV’33 al weer druk bezig met de
voorbereidingen voor het nieuwe seizoen.
ASV’33 is een voetbalvereniging die veel
aandacht besteedt aan het beleven van
plezier aan het voetbal en waarbij niet
primair de prestaties voor op staan. Het
op een plezierige manier kennismaken
met alle facetten van het voetbalspel is
leidend. Ook staan de normen en waar-
den hoog in het vaandel bij ASV’33.
Afgelopen jaar is het meisjesvoetbal
wederom zeer sterk in opkomst. Dit heeft
bij ASV’33 afgelopen seizoen geresul-
teerd in 4 meisjesteams. Komend
seizoen willen we starten met 5 meisjes-
teams, Zij komen uit in de leeftijds-
categorie 15 t/m 16 jaar 13 t/m 14 jaar,
11 t/m 12 jaar, 9 t/m 10 jaar en 7 t/m 8
jaar. Bij elke categorie kunnen nog
enkele speelsters geplaatst worden.
Ook gaan we weer door met de sport-
en spelgroep van de 4, 5 en 6 jarigen,
de zogenaamde Mini’s. Zowel jongens en
meisjes kunnen hieraan deelnemen.
Uiteraard kunnen jongens van 7 t/m 18
jaar zich ook nog aanmelden voor de
leeftijdsgroepen F t/m A.
Als je bij ASV’33 wilt voetballen geef je
dan op bij onderstaande personen, zodat
we je nu nog kunnen plaatsen in één van
de elftallen. Je kunt eventueel ook een
tweetal proeftrainingen meedraaien om te
kijken of het bevalt.
Aanmelden kan gebeuren bij:
Frans Verschuuren,
telefoon 06-10565327.
Of bij zijn afwezigheid: Reno Renders,
telefoon 06-23472370.
Wil je meer informatie stuur dan een
mailtje naar jeugd@asv33.nl
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Primeur ‘Smikkelen in Laarbeek’
bij Toeristisch Café

Het was volle bak afgelopen maandag-
avond in Herberg De Brabantse Kluis. Op
uitnodiging van de gemeente was een
brede selectie uit de toeristische, kunst-
en culturele sector bijeengekomen voor
het Toeristisch Café. Deze netwerk-
bijeenkomst is bedoeld om de sector in
Laarbeek te informeren over wat er is
gerealiseerd op het gebied van toerisme
en recreatie en wat er allemaal op de rol
staat.
“Er is bijzonder hard en goed samenge-
werkt tussen de ondernemers onderling
en met de gemeente en dat heeft
geresulteerd in een prachtig eerste
product van het Toeristisch Ondernemers-
platform Laarbeek: ‘Smikkelen in Laar-
beek’.” Wethouder Joan Briels steekt zijn
trots niet onder stoelen of banken. “Vijf
jaar geleden was het recreatieve klimaat
in Laarbeek niet echt sprankelend. We
hadden een paar goede, kleine recreatie-
ondernemers en een aantal mooie
evenementen. Dat was het eigenlijk. Er
was geen samenhang en er zat geen
ontwikkeling in. De afgelopen periode is
er samen met ondernemers en tal val
maatschappelijke organisaties enorm
hard aan getrokken om hier verandering
in te krijgen.”
Smikkelen in Laarbeek
Het begon in 2004 met de Lokale Toeris-
tische Adviesraad, de LTA. Dankzij deze
pioniers kwamen initiatieven als het
Biggetjesbos en de Kunstroute van de
grond. Deze adviesraad heeft zijn vervolg
gekregen in een nieuw collectief: het
Toeristisch Ondernemersplatform (TOP)
Laarbeek. Deze groep ondernemers is bij
elkaar gaan zitten om te kijken, hoe
concreet met elkaar er meer bezoekers
naar Laarbeek getrokken kunnen worden.
Dat heeft geresulteerd in een eerste

arrangement: Smikkelen in Laarbeek.
Het is een boekje geworden waarin tien
bonnen zitten, waarmee de gast tegen
inlevering van een bon bij een zestal
daghorecaondernemers van een heerlijke
‘Smikkel’ kan genieten. De Smikkels
variëren van lunchgerechten tot een
heerlijke zoete verleiding. Gasten mogen
zelf weten bij welke deelnemer(s) ze de
bonnen inleveren en wanneer. Met dit
arrangement nemen de deelnemers
behoorlijk wat kosten op hun rekening.
Ondernemer Christa Migchels van
Herberg de Brabantse Kluis: “We willen
hier graag in investeren, omdat we weten
dat we het op de lange termijn weer
terugverdienen. Als de kwaliteit en de
sfeer goed zijn, komen de mensen terug.
Daar doen we het voor. Dan is het extra
leuk om mensen uit de eigen gemeente
terug te zien”.

Juni Watermaand
Naast de presentatie van dit eerste
arrangement van TOP Laarbeek was er
ook volop aandacht voor Juni Water-
maand. Dit jaar zal de hele maand juni in
het teken staan van het water. “We
hebben hier in Laarbeek ontzettend veel
met water. De kanalen, grachten rondom
de kastelen, vennen, poelen, maar ook
Brabant Water, Bavaria, de rwzi, maar
ook een bedrijf als Aquados met
wereldwijde faam op onder andere het
gebied van waterconditionering,” aldus
Monique Cotteleer van de gemeente, die
de coördinatie van de Watermaand op
zich heeft genomen. “We roepen alle
organisaties, bedrijven, maar ook parti-
culieren op om leuke activiteiten te
ontplooien voor de Watermaand. We
hebben al een heel aantal leuke,
bestaande evenementen in deze maand,
die we graag onder de paraplu van
Watermaand extra willen promoten. We
zijn echter nog op zoek naar leuke
ideeën om van deze maand een
compleet feest te maken. Denk terug aan



10 jaar Laarbeek. Met een groot aantal
organisaties uit Laarbeek is samen-
gewerkt om er een feestjaar van te
maken. Dankzij hun enthousiasme is dat
toen bijzonder goed gelukt. Dit willen we
graag ook met Juni Watermaand.” Er zijn
inmiddels al contacten met verschillende
organisaties om nieuwe initiatieven
hiervoor te ontwikkelen. Wethouder
Briels: “Het doel van deze Watermaand is
tweeledig. Het is ten eerste bedoeld om
de samenwerking tussen burgers en
lokale organisaties verder te versterken
en nog meer dynamiek te genereren in
het lokale maatschappelijke leven in
Laarbeek. Maatschappelijk rendement
dus. Als er veel activiteiten zijn in een
gemeente en er wordt constructief
samengewerkt buiten de eigen kaders,
dan vaart iedereen hier wel bij. Daarnaast
willen we natuurlijk ook economisch
rendement uit dit project: meer bezoe-
kers naar Laarbeek. We zetten in op een
groeimodel. Een dergelijk project kun je
niet plompverloren neerzetten. We willen
graag draagvlak bij de inwoners van
Laarbeek voor dit project, we willen graag
dat mensen het leuk vinden en zich
ermee verbonden voelen en hierdoor nog
trotser worden op hun eigen vereniging,
kern en gemeente. Dat is wat ons
beweegt om hier zo hard aan te trekken.
Het college heeft er dan ook menskracht
en middelen voor uitgetrokken om er een
succes van te maken.”
Aanmelden initiatieven
Iedereen met ideeën of concrete
initiatieven kan zich melden bij Monique
Cotteleer van de gemeente Laarbeek:
monique.cotteleer@laarbeek.nl, 0492
469 794. De Smikkelboekjes zijn vanaf 8
maart o.a. verkrijgbaar bij de deel-
nemende horecabedrijven: Café Thuis, De
Hommel, De Brabantse Kluis, Landgoed
d’n Heikant, Bavaria Brouwerij Café en
Café De Vijfeijken en kosten € 12,50 per
stuk (10 bonnen).

Voorstelling in het Buurthuis
Mariahout met “DèVèltOp”.

Dit seizoen heeft Dorpshuis Tejater haar
activiteiten o.a. uitgebreid naar Maria-
hout. Op en Top “Muzikaal Komisch en
Kolderiek Entertainment”, dat staat u te
wachten met de amusementsgroep
“DèVèltOp” op 6 maart, ditmaal in het
Buurthuis Mariahout.

De groep heeft een geheel Nederlands-
talig programma van cabaretachtige
sketches, afgewisseld met liedjes op be-
kende melodieën. Schitterende kleding,
razendsnel en non-stop, interactief met
het publiek en met eigen teksten: dat is
“DèVèltOp”. Hun liedjes zijn een mix van
disco en rock en roll, van meezingers tot
house; eigenlijk alles als het maar IN is!
Maar ook de gevoelige snaar wordt
geraakt in hun luisterliedjes. Deze liedjes
worden afgewisseld met de cabaret-
achtige sketches welke op een komisch
kolderieke manier gebracht worden door
Theke & Pietje. Vooral de veelzijdigheid
van dit, voortdurend van typetjes
veranderend, duo loopt als een lekker
snelle en komische rode draad door het
optreden. Maar natuurlijk laten ook Rikie,
Gertie en Anja - de dames van
“DeVeltOp” - zich zeer zeker horen maar
ook zien.
De optredens van het altijd schitterend
geklede “DèVèltOp” zijn bijzonder
spectaculair te noemen! Kortom: met
“DèVèltOp” is het altijd lachen, gieren,
brullen…..
Zaterdag 6 maart in het Buurthuis
Mariahout, aanvang 20.30 uur.
Kaartjes zijn verkrijgbaar in het Buurthuis,
Bernadettestraat 43, Mariahout en in het
Dorpshuis, Grotenhof 2 te Lieshout.
Reserveren is mogelijk via tel.nr. 0499-
422878

BBBBBericht van: Pagina 43



Drukkerij Aarle-Rixtel



Aarle-Rixtel, ons heem:
De zes gehuchten

Ouderen onder ons kunnen zich nog het
rijtje huizen herinneren dat aan de Klok-
straat stond. Het huizenrijtje bestond uit
zes woningen. In de volksmond werden
deze huisjes “De Zes Gehuchten”
genoemd. Waarom weet niemand (
meer). Van huis uit waren het 19e
eeuwse wevershuisjes, in de tijd dat de
Klokstraat nog “Molenweg” werd ge-
noemd. De Molenweg liep richting de
beltmolen, aan de Bosscheweg.
In de voorkamer van elk huisje stond
oorspronkelijk het weefgetouw. Toen de
textielindustrie verder werd geïndustriali-
seerd verdwenen de thuisweverijtjes en
zo ook de weefgetouwen uit de voor-
kamers van de “Zes Gehuchten”. Zo-
doende bleef er nog alleen de
woonfunctie over.
Bijna half Aarle heeft er gewoond……..
Vooral pasgehuwde stelletjes, die met
veel moeite een huurcontract wisten te
verkrijgen. Want de twintigste eeuw heeft
een lange periode van “woningnood”
gekend. Het waren kleine donkere
huisjes, maar goed genoeg om er een
gezinnetje te stichten.

De mensen waren in die tijd nog gauw
tevreden.
Echter de huisjes werden niet alleen
bewoond door jonge stellekes. Neem
bijvoorbeeld Ties de Leest ( “de List”).
In onze jonge tijd was Ties al redelijk op
leeftijd. Ties runde er een fietsenzaakje.
Behalve fietsen en fietsbenodigdheden
verkocht Ties nog veel meer, zoals
bukskogeltjes, zaklampen, batterijen.
Goedlachse Ties was een verstokte
vrijgezel, maar had altijd veel aanloop.
Meestal stond Ties op de stoep voor zijn
winkeltje met een grote sigaar. De bezoe-
kers van overbuurman Jan de Kapper (
De Vader van kapper Willy van Bakel)
kwamen meestal na een “knip- en
scheerbeurt” nog even bij Ties buurten.
Bij Ties ging de slag uit. De laatste
nieuwtjes werden bij Ties op de stoep
uitgewisseld en daarmee was diens
stoep de grote concurrent van “de Stoep”
bij Hannes Verhoeven aan de Kouwen-
berg.
Ties is niet meer , wel de deurbel van zijn
winkel, die op de heemkamer een
speciaal plekje heeft gekregen. Ook de
oude “Zes Gehuchten”.Om deze gedenk-
waardige naam voor het nageslacht te
behouden heeft het nieuwe pleintje met
de seniorenwoningen, hier vlakbij achter
de Bosscheweg, de straatnaam “De zes
gehuchten” gekregen. Toevallig staan hier
6 blokjes van twee.
Bij de aanleg van dit woonbuurtje ver-
dwenen de laatste restanten van de
beltmolen. Een van de eeuwenoude
molenstenen, die nog bij wijlen Martien
van Ganzenwinkel in “den hof” lag, heeft
er een mooi plaatsje gekregen in het
plantsoen. De steen fungeert nu als
tuintafel waar in de zomerdag, in
navolging van de stoep bij Ties, weer
sterke verhalen worden verteld…….
HVB
NB: bezoek de fototentoonstelling van
Marcel van de Kerkhof op de
heemkamer: zondag 7 maart
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5 maart Rundvee stamboek
De keuringen verricht door inspecteur
Gooskens hadden de volgende resul-
taten: Witje; eigenaar W. v. Rixtel S; met
R. werden gebrandmerkt: Gonda,
eigenaar Ant. Van Dooren; Sientje,
eigenaar J. W. Renders; Riekie en Clara,
eigenaar Jos Vogels. Leden van de Fok-
en controlevereniging, die koeien wensen
te laten keuren op de a.s. zomer-
inspectie, moeten deze vóór 10 maart
1960 opgeven bij de scretaris Jan van
Dooren, Kerkstraat.

12 maart  De stille omgang
In de nacht van 19 en 20 maart, volgende
week zaterdag en zondag, zal de
afdeling Aarle-Rixtel van de Stille
Omgang de nachtelijke tocht maken door
de straten van Amsterdam. Bij deze
afdeling zijn behalve uit Aarle-Rixtel ook
aangeslotenen uit Stiphout en Beek en
Donk. Thans bestaat de gelegenheid zich
als lid aan te melden en ook deze
Omgang te kunnen meemaken. Hiervoor
kan men zich vervoegen bij de heer Jan
van Duppen, Kouwenberg 13, tot en met
morgen. Zoals al jaren te doen
gebruikelijk, wordt de reis naar Amster-
dam v.v. per bus gemaakt. In de loop van
de aanstaande week zullen de
programma’s worden thuis bezorgd.

Jaarvergadering Coöp Roermondse
Eiermijn afd. Aarle-Rixtel
De huidige crisis in de eierprijs (ook in de
varkenshouderij) , een toevallige verga-
dering, boeteplichtig, van de aardappel
selectie vereniging, waren wellicht als
oorzaken aan te duiden voor de matige
belangstelling, welke aan de dag gelegd
voor de jaarvergadering van boven-
genoemde eier vereniging. Door de
secretaris, de heer Fried van Asten, werd

in een jaarverslag melding gemaakt van
de heroprichting het vorig jaar, waarvoor Ir.
Peters zich toendertijd had bezig
gehouden. De heer Janus Beekmans, die
als inpakker-administrateur het hoogste
aandeel heeft gehad bij de inlevering,
sortering, wegen en al wat dies meer zij,
gaf een cijferoverzicht. Zo werden in het
afgelopen jaar 1.466.289 stuks, oftewel
83.416 kg eieren geleverd. Dit was ten
aanzien van 1958 een stijging van
348.085 stuks. De totale opbrengst van
de leveringen in 1959 was f 156.486,82.
De gemiddelde prijs per kg was in het
afgelopen jaar f 1,84, wat ca. 26 cent
lager is dan het voorgaande jaar.
Wegens verhuizing naar Asten was de
heer J.Jansen-Hoefnagels uit het bestuur
getreden en om het “ Heikantse” element
te bewaren stelde het bestuurde heer
J.Jansen-Benz als candidaat, die, zonder
dat hij aanwezig was, maar telefonisch
zijn “ja-woord” gaf, met algemene
stemmen benoemd werd. Vanwege
plaats gebrek en voor uitbreiding geheel
niet vatbaar, zal er binnenkort verhuisd
worden van de ruimte in het pakhuis van
de NCB naar een nieuw te bouwen
verzamelplaats op het erf van de heer
Karel Beekmans, Sengersweg 5.  De
voorwaarden hiertoe zijn zeer gunstig en
derhalve had niemand bezwaar. Verder
werd nog opgemerkt dat binnenkort een
nieuwe regel te verwachten is uit
Roermond, namelijk dat de kleine eieren,
welke vooral in de lentemaanden en de
eerste zomermaanden worden geleverd,
lager geprijsd zullen worden, omdat deze
de prijzen van de normale eieren teveel
beïnvloeden. Ook werden de leden
nogmaals geattendeerd om zich bij
levering te vergewissen dat men
“brandschone” eieren inlevert; de heer
Beekmans was hiervoor onlangs vanuit
Roermond speciaal geïnstrueerd en ook,
om eieren welke niet voldoen aan de
eisen lager te kwalificeren.
Helmondse courant maart 1960






