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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 088-7891600

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. Otterweg 27, 5741 BC in Beek en Donk

Landelijk Politienummer 0900 - 8844 voor niet spoedeisende hulp

Pagina 5CCCCCentraal alarmnummer  1 1 2



PPPPParochie  O. O. O. O. O..LLLLL.  V V V V Vrouw PPPPPresentatie Pagina 6

Zaterdag  27 november
18.30 uur Kerk – Eucharistieviering –Samenzang - Kindernevendienst

Johan van Sleuwen (verj.)
Riet van Sleuwen – van Brussel (verj.)
Henk Keunen (verj./par.)
Gerda van Bokhoven
Jan Rovers (verj.)
Tot welzijn van de parochie

Zondag  28 november – 1e Zondag van de Advent
Adventsaktie voor Latijns Amerika (Solidaridad)

10.00 uur Kerk – Eucharistieviering - Cantorij (Gregoriaans +samenzang)
Jan van Roij (verj.)
Pieter van Ganzenwinkel
Overleden ouders Jeurgens – van Oekel (verj. vader)
Overleden familie v. d. Kerkhoff / van Roij / van Alphen
Wim en Ans van Rixtel - Aardening en Kelly van Rixtel
Sjef Heesakkers buurt)
Pieter Wijnker
Doris Verberne (Hakendover)
Overleden ouders Konings – v. d. Boogaard
Overleden ouders van Bommel- Hoebergen

Woensdag 1 december
19.00 uur Kapel – Rozenkransgebed

Week van zaterdag 4 december t/m vrijdag  10 december

Zaterdag 4 december
18.30 uur Kerk – Eucharistieviering – Samenzang - kindernevendienst

Toon van Boxtel (par.)
Hanneke van Berlo (m.g.)
Nel van Lierop

Zondag   5 december- 2e  ZONDAG van de ADVENT
10.00 uur Kerk – Eucharistieviering – Dames- en Herenkoor

Jan Migchels (j.get/fund.)
Riek Sneijers en ouders (verj./fund.)
Sien Nooijen (fund.)
Miet Verhoeven (fund.)
Overleden ouders van Duppen – Sterken en Jos
Overleden familie Sterken – v. d. Eynden
Familie Verbakel – van de Zanden
Hans van Brug
Martina Aarts - van der Leemputten

Week van zaterdag 27 november t/m vrijdag  3 december
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Jan Schepers (j.get.)
Kees Verschure (par.)
Clasien van Duppen - Heijl
Bijzondere intentie

Tot welzijn van de parochie
Woensdag 8 december- ONBEVLEKTE ONTVANGENIS VAN MARIA
19.00 uur Kapel – Rozenkransgebed

Overleden
Anny van de Kerkhoff-van der Asdonk., Broekelingstraat 31, 76 jaar.

Doopvieringen
De eerstvolgende doopvoorbereidingsavond is op 25 november 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 12 december a.s. Voor deze avond en
voor de doop van uw kindje  kunt u zich opgeven tijdens de spreekuren op de pastorie:
tel. 381215.Dit is de laatste doopdatum van dit 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.

Wij willen graag iedereen bedanken die ons, in welke vorm dan ook,

een warm hart heeft toegedragen tijdens de ziekte en na

het overlijden van mijn broer, schoonbroer en onze oom

Henk van Bommel

In het bijzonder danken wij Dr. Engels en Stichting de Zorgboog voor hun steun en
persoonlijke begeleiding.

Jes van Bommel, Tieske
Goen
Neven en nichten
Achterneven – en nichten

Stil maar, wacht maar, alles komt goed……
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Nieuwe jeugdprins en
jeugdprinses in Ganzegat !
Wat was het gezellig en druk op het
jeugdprinsenbal in Aarle-Rixtel afgelopen
zondag 14 november in café/zaal De
Vrienden en vooral….Wat was het
spannend!
Voor de pauze een spetterend program-
ma met geweldige playbackacts en
dansen door allerlei Ganzegatse
kinderen. Aan het eind van het eerste deel
van het programma namen de oude
jeugdprins Jelle, jeugdprinses Maud en
kleinvorst Thijs afscheid van alle Ganze-
gatterkes en Ganzegatterinnekes.
Jelle, Maud en Thijs en hun ouders
werden uitgebreid bedankt door De Gele
Kielen en door de Organisatie Carnaval
Ganzegat onder aanvoering van de
nieuwe prins Marlon d’n Urste.
Tussen het programma door werden er
hints bekend gemaakt om het raden van
het nieuwe jeugdprinsenpaar wat gemak-
kelijker te maken.
Na de pauze steeg de spanning ten top
toen vanachter een witte wand de
silhouetten van de nieuwe jeugdprins en
jeugdprinses zichtbaar werden. Geheim-
zinnige muziek, lichtflitsen en.... de
spanning was te snijden!
Op het einde van de muziek werd er

afgeteld en dwars door de papieren wand
kwamen de nieuwe jeugdprins Rens
Vereijken en de nieuwe jeugdprinses
Mirte Senders onder luid gejuich en
applaus van het publiek te voorschijn.
Een verrassing voor iedereen! Ex-
jeugdprins Jelle Beekmans keerde weer
terug als de nieuwe kleinvorst. Samen
met prins Rens en prinses Mirte gaat hij
er natuurlijk een te gek carnavalsjaar van
maken! Aan het einde van het leuke
programma na de pauze was er nog een
spannend moment toen de uitslag van de
play-backwedstrijd bekend werd ge-
maakt. De winnaars gingen met een
geweldige beker naar huis!
Prinses Mirte, prins Rens en kleinvorst
Jelle, heel veel succes en heel veel
plezier toegewenst in het komende
carnavalsjaar! Maak er wat moois van!
Foto’s van het jeugdprinsenbal en meer
nieuws kun je natuurlijk vinden als je
surft naar: www.ganzegat.nl/jeugd
De Gele Kielen,
Organisatie Jeugdcarnaval Aarle-Rixtel

Klasgenoten gezocht!

Op 16 april 2011 is er een schoolreünie
van De Heindert. In de avond willen wij
graag met onze oud-klasgenoten ergens
wat gaan eten. Daarom zijn we op zoek
naar de volgende oud-klasgenoten. Ze
hebben in de periode 1971-1976 bij ons
op De Heindert gezeten. Wie weet waar
de volgende mensen zijn gebleven?
Yvonne van Aerle, Margot Bijsterveld,
Anne-Marie v.d. Bogaard, Frank van Erp,
Erik Jeurgens, Harco van Mourik, Henry
van Nuenen, Annemiek Paauw, Harm v.d.
Putten, John Remmig, Els van Rixtel,
Antoinette van Schaik, Bert Slegers,
Hans Stroes, Peter Verbakel, Karin Ver-
schuren, Hannie van Vijfeiken en
Henriëtte van Wetten. U kunt ons
bereiken per e-mail hheuvel@casema.nl
of per telefoon (013 – 463 4949).
Jola Prinsen en Hanneke van den Heuvel
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Collecte voor
Multiple Sclerose

Deze week komen vrijwilligers van het
MS Fonds bij u aan de deur.
Multiple Sclerose is de meest
invaliderende aandoening onder jonge
mensen, zelfs kinderen,  in Nederland.
Het is helaas nog steeds niet mogelijk
om MS te genezen. Het MS Fonds helpt
mensen met deze aandoening met
voorlichting, coaching en financiering van
wetenschappelijk onderzoek.
Over de ziekte zelf bestaan vele vragen,
niet alleen bij patiënten maar zeker ook
bij het grote publiek. Vragen wegnemen
en oplossen is een constante uitdaging
voor het MS Fonds maar het is helaas
ook gebonden aan beperkte budgetten.
Het fonds is voor honderd procent
afhankelijk van giften. Ook u kunt het MS
Fonds steunen: geef aan de collectant of
doneer op giro 5057 in Maassluis.

HARMONIE DE GOEDE HOOP

Bezoek
het Nieuwjaarsconcert

op

9 januari 2011 14.30 uur

in muziekcentrum De Dreef

Het programma zal bestaan uit spaanse
en zuid-amerikaanse muziek

afgewisseld met
 muziek uit het pop- en operette

repertoire

zang door
Kristina Bitenc en Ingrid Zeegers

Kaartverkoop vanaf 22 december bij de
Boerenbond

Uitslag van de loterij van de
Nationale Zonnebloem.
PRIJSNR LOTNR PRIJSBEDRAG
1e prijs 0357730 € 15.000,00; 2e
0128351 € 10.000,00; 3e 0081376 €
10.000,00; 4e 0757350 € 5.000,00; 5e
1156943 € 5.000,00; 6e  0029223 €
5.000,00; 7e 0858942 € 2.500,00; 8e
1197183 € 2.500,00; 9e 0462639 €
2.500,00; 10e 0824401 € 2.500,00; 11e
1151230 € 1.000,00; 12e 0415481 €
1.000,00; 13e 0015792 € 1.000,00; 14e
0601228 € 1.000,00; 15e 0630730 €
1.000,00; 16e 0063846 € 450,00; 17e
0610756 € 450,00; 18e 0358376 €
450,00; 19e 0661504 € 450,00; 20e
1196396 € 450,00; 21e 1262592 €

450,00; 22e 0031295 € 450,00; 23e
0576695 € 450,00; 24e 0049286 €
450,00; 25e 1092366 € 450,00; De
volgende prijzen op loten met de volgende
eindcijfers. 26e 29893 € 100,00; 27e
56930 € 100,00; 28e 75314 € 100,00; 29e
1607 € 50,00; 30e 6611 € 50,00; 31e
9000 € 50,00; 32e 851 € 15,00; 33e 309
€  15,00; 34e 972 € 15,00. Zover we
weten is er in Aarle-Rixtel ook een prijs
gevallen.

Harmonie De Goede Hoop

Geslaagd

Aan de Erasmus Universiteit te Rotter-
dam (faculteit geneeskunde) is op 12
november 2010 cum laude afgestudeerd
als arts, onze dorpsgenoot Eri-Jo
Smulders uit de Baroniestraat. De
redactie wenst Eri-Jo van harte proficiat
en succes in haar verdere loopbaan.
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Linda van Tilborg
en 9Lives bij
Wim Beeren Jazz Society op
woensdag 24 november

Zangeres Linda van Tilborg treedt met
haar band 9lives op bij Wim Beeren
Jazz Society op woensdag 24 november
in Café Van Bracht te Aarle-Rixtel.
Pakkende melodielijnen, vloeiende tekst-
en en een strakke, dansbare groove
kenmerken de muziek van 9lives, die zijn
wortels vindt in de soul, jazz, funk en
dance. De bezetting van deze in 2009
opgerichte Eindhovense band is:
Linda van Tilborg – zang, Peter Hempe-
nius- gitaar, Erik Biermans- bas, Michael
Simons- piano, Jeroen Kwak – drums en
Roel Rutten- tenor sax.
Vanaf 22.00 uur zal het trio van pianist
Ruud Jacobs de begeleiding van de
traditionele jamsession voor zijn rekening
nemen.
Wim Beeren Jazz Society: een brui-
send en inspirerend jazzpodium, waarbij
je in een ongedwongen en gezellige sfeer
oude bekenden en nieuwe vrienden
ontmoet !
Aanvang 20.30 uur, entree zoals altijd
gratis.   www.wimbeerenjazzsociety.nl

Kunstroute Laarbeek 2011

Aan alle beeldend kunstenaars van Laar-
beek van amateur tot professional.
De voorbereidingen voor de kunstroute
Laarbeek zijn weer in volle gang. Hierbij
een oproep aan ieder die wil deelnemen.
Het voorstel is dat iedere deelnemer aan
de kunstroute een gast uitnodigt van
buiten Laarbeek en dat zij samen expo-
seren.
Hij/zij opent in de weekenden 14/15 en
21/22 mei 2011, van 11.00 tot 17.00 uur
zijn of haar atelier/expositieruimte
zodat bezoekers kennis kunnen nemen
van zijn of haar beeldende kunstakti-
viteiten en die van de gast kunstenaar.
Inschrijven kan tot 1 december.
Voor verdere informatie neem contact op
met: Gerard van de Wijdeven Bernadette-
straat Mariahout.        Riet Hagelaar
B. v. Heesselstr. Aarle Rixtel

BBBBBericht van: Pagina 13

MUZIEK ROND DE KERSTSTAL
PAROCHIEKERK AARLE-RIXTEL

Het is inmiddels al jaren een mooie
traditie geworden om op tweede kerstdag
tussen 15.00 uur en 16.15 uur live-
muziek te maken rond de kerststal die in
onze parochiekerk staat opgesteld en
altijd veel bezoekers trekt.
Ook dit jaar is dat weer de bedoeling en
wel op zondag, 26 december 2010. Wie
met een muzikaal optreden invulling wil
geven aan deze middag (individuele
muzikanten, kleine ensembles en
grotere muziekgroepen, vocaal en/of
instrumentaal), kan zich opgeven bij
Louis van de Weijer, telefoon 0492-
381888, of bij
Rob Rassaerts, telefoon 0492-342101.
In verband met de programmering
graag vóór 12 december a.s.!!
U kunt natuurlijk altijd van tevoren bij
genoemde personen informatie inwinnen.

Achterbanbijeenkomst huurders
Woningstichting Laarbeek

Voor huurders van de Woningstichting
Laarbeek organiseert de Bewonersraad
Laarbeek een achterbanbijeenkomst op
donderdag 25 november 2010. Agenda-
punten zijn o.a. de verandering in de top
van de organisatie van de Woning-
stichting, het verkoopbeleid en de
klachtenprocedure. Huurders zijn van
harte welkom vanaf 20:00 uur in de Dreef
in Aarle-Rixtel.



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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Jeugdprins Rens en
Jeugdprinses Mirte
carnaval 2011.
Reportad is op bezoek bij de familie
Vereijken en Senders. Rens Vereijken is
de nieuwe jeugdprins 2011 van Aarle-
Rixtel. Hij is de zoon van Nancy en Jos.
Rens heeft één zusje Ludy. Rens zit op
basisschool “De Driehoek”. De familie
Vereijken woont op Strijpsoord. Mirte
Senders is de nieuwe Jeugdprinses 2011.
Mirte is de dochter van Olga en Wim. Zij
heeft één zusje Iris. Zij woont in de
Dorpsstraat. Mirte zit op basisschool “De
Heindert”. Beiden zitten in groep 8. Rens
heeft als hobby’s badminton, zit bij de
scouting, speelt trompet bij de harmonie
De Goede Hoop en gaat al 2 jaar naar de
Gele Kielen om carnaval te vieren. Mirte
speelt hockey, danst graag, tekent als
de beste, knutselt, is graag creatief
bezig. Sinds vorig jaar iedere avond bij
de Gele Kielen. Ik krijg van beide ouders
te horen dat het voor de ouders een hele
geruststelling is dat de kinderen niet uit
de zaal weg mogen. De ouders brengen
de kinderen en komen die ook weer
ophalen. Er wordt heel streng de hand
gehouden aan het verstrekken van drank.
Er zijn altijd voldoende Gele Kielen aan-
wezig om op alles toezicht te houden. De
Gele Kielenclub is een club van ouders,
die voor de kinderen een gezellig carnaval
organiseert. Dat betekent dat zij
meedoen in de optocht en gezellige
middagen en avonden organiseren voor
de kinderen.
Reportad vraagt aan de jeugdprins en
prinses: hoe was op maandag de
ontvangst op school? Rens antwoordde:
Meester Daniël wenste mij proficiat. Maar
ging verder met de orde van de dag. Mirte
echter werd door juffrouw Gava
gefeliciteerd en mocht haar verhaal
vertellen hoe ze het had ervaren. Maar juf
Gava is zelf ook een feestbeest. Ja,
Gava, nu weet je hoe de kinderen over je

denken. Toen Mirte naar school ging,
stonden de medeleerlingen haar op te
wachten. Dit was kei gaaf. Hebben jullie
het alle twee goed geheim kunnen
houden? Donderdagavond werden Mirte
en haar ouders op de hoogte gebracht
dat ze de nieuwe jeugdprinses zou
worden. In Benidorm hebben ze haar jurk
en schoenen gekocht. Ze waren een
week naar Spanje, haar opa en oma
logeerden daar. Ze werd die dag wel een
beetje ziek. Maar het lukte toch om er
even met mama er tussen uit te knijpen,
de anderen mochten niets merken
waarvoor het was. Het toeval wil dat ook
Rens zijn schoenen uit Benidorm
komen. Die heeft hij daar met Kerst al
gekocht. Maar de afspraak met “De Gele
Kielen” was door zijn ouders op zaterdag
helemaal vergeten. Zij waren die dag
gewoon in de winkel aan het werken. En
als je klanten aan het bedienen bent
vergeet je alle tijd. Maar na een paar
telefoontjes kwamen ze toch aangezet.
Maar Rens zat nog thuis! Dus Rens toch
maar gauw erbij gehaald. Op 1 november
2010 hebben prins en prinses kennis met
elkaar kunnen maken. Ja, het was liefde
op het eerste gezicht! Grapje… Reportad
vindt het een leuk stel. Ongeveer even
groot, zijn niet bang om op te treden.
Mirte heeft gedanst bij LOL in de
Schoolstraat. Dus verschillende malen
opgetreden en heeft  geen podium vrees.
Mirte is niet verlegen uitgevallen. Kan
best haar woordje doen.
Beiden hebben er veel zin in. Voor Rens
volgt volgende jaar nog een jaar dat hij
Kleinvorst is. Opa en Oma komen er
zelfs vanuit Spanje terug om het met de
kleinkinderen hier Carnaval te vieren. De
Gele Kielen hebben het eerste werk al
weer erop zitten. De komende winter-
maanden zullen de ideeën voor het
komende carnaval uitgewerkt worden.
Met een kleurrijke grote prins zal dat
geen moeilijke opgave worden. Voor
Aarle-Rixtel is carnaval een nieuwe
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vision2music
introduceert
compleet muziekprogramma
Aarle-Rixtel, November 2010.
Vision2music heeft als doel muziek voor
iedereen toegankelijk te maken. Daarom
introduceert het bedrijf vanaf medio
november 2010 een totaalconcept op het
gebied van muziek. Naast de eigen
instrumentenlijn v2m biedt vision2music
diverse interactieve programma’s en
workshops gericht op samenspel en het
leren bespelen van een instrument.
Een wereld zonder muziek is moeilijk
voor te stellen. Muziek brengt iets te-
weeg: het is emotie, ontroering en ont-
spanning tegelijkertijd en vooral beleving.
“Toch blijkt dat er voor veel mensen nog
steeds teveel drempels zijn om zelf
muziek te gaan maken”, vult initiatief-
nemer en eigenaar Dirk Verhoeven aan.
“Mensen vinden het te duur of zijn bang
dat ze het toch niet meer kunnen leren.
vision2music wil al deze vooroordelen
doorbreken. Met een eigen instrumenten-
lijn en met interactieve workshops en
programma’s die voor iedereen toeganke-
lijk zijn.”
Betaalbare instrumenten
Dirk Verhoeven is al vanaf jongs af aan
actief in de muziekwereld. Zowel in het
verenigingsleven als ook in het onderwijs
hoorde hij steeds vaker de klacht dat
muziekinstrumenten zo verschrikkelijk

duur waren. “Dat heeft me ertoe aange-
zet om te onderzoeken of het ook anders
kon”, legt Dirk uit. “En dat kon…”,
vervolgt hij zijn verhaal. “Omdat we de
instrumentenlijn v2m zelf laten produce-
ren en importeren, kunnen we de instru-
menten tegen een relatief lage prijs
aanbieden. Het verschil met andere
aanbieders zit hem vooral in de marke-
ting. Bij ons betaal je niet voor de
naamsbekendheid, maar enkel en alleen
voor het instrument zelf.”
Compleet programma voor diverse
doelgroepen
Naast de instrumentenlijn heeft
vision2music nog meer in huis. Van
interactieve workshops tot programma’s
gericht op samenspel. “Er is voor elk wat
wils”, vult Dirk aan. “Zo bieden we naast
de lessen en workshops ook muziek-
educatie voor het onderwijs en muziek-
gerichte leiderschapstrainingen en
teambuild sessies voor bedrijven. Maar
ook kinderopvangorganisaties en oude-
renbonden kunnen bij ons terecht.
Speciaal voor uiteenlopende muziek-
gezelschappen schrijven we bovendien
arrangementen op maat, afgestemd op
het soort gezelschap, de samenstelling
en het niveau van de muzikanten. Als we
iedereen zeggen, bedoelen we ook echt
iedereen. En mochten we iemand
vergeten zijn, dan horen we dat natuurlijk
graag”, sluit Dirk lachend af. Kijk voor
meer informatie op www.vision2music.nl
of bel 06 - 51 10 26 60. Op afspraak bent
u ook van harte welkom op Lieshoutse-
weg 5 in Aarle-Rixtel.

periode aangebroken, want De Dreef
wordt de nieuwe residentie van organi-
satie carnaval. De Gele Kielen hebben
hun eigen home in de gymzaal aan de
Jan van Rixtelstraat. ATTC heeft dan een
weekje geen tafeltennis activiteiten. Fijn
dat je onderling samen kunt werken.
Reportad wenst prins Rens en prinses
Mirte een heel fijne Carnaval toe. Geniet
samen met alle jongens en meisjes van
de Carnaval in 2011. Want 11 is ook een
feestjaar voor de carnaval. Reportad

Missieklooster Heilig Bloed

Wij zoeken dames vanaf 16 jaar voor
zaterdag en zondag van 10.00 – 14.00
uur voor de afwas in de kloosterkeuken.
Neem contact op met Zr.Savio, tel. 0492-
461324. Kloosterdreef 7, Aarle-Rixtel.

KKKKKlokje
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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.

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 06-51162419Voor tegels en sanitair bezoek

onze vernieuwde showroom
of kijk op ons nieuwe website:

www.vanrooydasmooi.nl
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Rollerclub De Oude Molen
presenteert
KerstROLLERshow 2010
Zaterdag 18 (19.00 uur) en zondag 19
december (13.30 en 18.00 uur) presen-
teert RC De Oude Molen haar Kerst-
ROLLERshow in rolschaatstheater D’N
Ekker aan de wijnkelderweg 1 in Beek en
Donk.
De sporthal wordt rigoureus verbouwd tot

rolschaatstheater met een comfortabele
tribune, waar u kunt genieten van een
daverende show op rolschaatsen. Een
show vol vaart, ritme, diversiteit, flair,
sfeer, theater en ontroering. Het
programma van de KerstROLLERshow zit
boordevol prachtige, sensationele,
vernieuwende en schitterende Show-
nummers met natuurlijk ook volop de
sfeer van Kerst. Aankleding van theater,
decors en de rolschaatssterren is
fenomenaal. De complete productie komt
tot stand door het werk van vele
vrijwilligers. Dit wil je niet missen!
Kaartjes zijn te koop via de website en bij
diverse voorverkoopadressen. Kijk op:
www.rcdeoudemolen.nl

KKKKKlokje

Dovens Meubelen Milheeze Kerkeind
38. Tel: 0492-341553 Verkoop nette inruil
meubelen. Bezoek ons magazijn.

VERKOOP van Parel en Halfedelstenen
Sieraden, Galakleding, Zijden Shawls
tegen zeer aantrekkelijke prijzen. Vrijdag
10 december, Lieshoutseweg 43, Aarle-
Rixtel van 15:00 tot 19:00 uur.
0610352721.
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Drukkerij Aarle-Rixtel
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Korale klinkt in
Kouwenbergs kerkje
Op zondag 28 november treedt Kleinkoor
Korale op in het Kouwenbergs kerkje in
Aarle-Rixtel. Op het programma staan
stemmige liederen die goed passen in de
aanloop naar Kerstmis. Het concert
begint om 15.00 en duurt ongeveer een
uur. Kleinkoor Korale bestaat uit dertien
leden uit Laarbeek, Gemert en Helmond.
Het afgelopen jaar heeft Korale verschei-
dene malen opgetreden ver buiten de
regio. Zo heeft het koor deelgenomen aan
het Vól-korenfestival in Middelburg en
concerten verzorgd in Vlissingen en
Rome. Dit keer zoekt Korale het dichter
bij huis. Het Kouwenbergs kerkje leent
zich met haar prachtige akoestiek bij
uitstek voor een klein koor. In twee keer
twintig minuten zingt het koor o.a.
Italiaanse, Russische en Engelse liede-
ren. Een aantal liederen is al vaker
gezongen, anderen zijn nieuw op het
repertoire. Het optreden zal wor-den
afgesloten met drie warme Spaanse
liederen die passen bij de aanvang van de
Adventtijd. Het concert begint om 15.00
en zal rond 16.00 zijn afgelopen. De
entree bedraagt € 3,- (incl. koffie en thee)
en komt geheel ten goede aan het
Kouwenbergs kerkje. In het nieuwe jaar
zal Korale vaker optreden in de regio. Het

concert van 28 november is een eerste
aanzet daartoe. Op de agenda staan in
ieder geval twee gezamenlijke concerten
met Vocaal Ensemble Marcando uit
Nuenen. Om vierstemmig te kunnen
blijven zingen, maar vooral om de balans
in het koor te houden, zoekt het koor nog
versterking van tenoren en bassen. Hebt
u interesse, kom dan gerust eens kijken
en luisteren. Vaste repetitie-avond is
donderdag van 20.15 tot 22.30 in de Dreef
in Aarle-Rixtel. Meer informatie over
Korale vindt u op www.korale.nl.

Kleinkoor Korale o.l.v. dirigent Frans de
Hair (zomer 2010)

Prins Marlon d’n Uurste

Beste Ganzegatters en
Ganzegatterinnekes,

Op zaterdag 13 november 2010 heeft de
Organisatie Carnaval Ganzegat haar
nieuwe Prins bekend gemaakt. De
bekendmaking vond vanwege het slechte
weer niet plaats op het bordes van de
Couwenbergh maar in Dorpscafé de
Vrienden om 20:11 uur. Marlon Kicken
zal als Prins Marlon d’n Uurste de
scepter zwaaien over Ganzegat.
Marlon is 37 jaar en is komediant van
beroep. Hij woont samen met zijn vriendin
Geertje en heeft 2 kinderen. Zijn hobby’s
zijn Tonpraoten, fietsen, koken, golven en
cabaret. Hij is lid van CV Eieren.
Op zaterdag 27 november aanstaande
zal hem een Prinsenreceptie worden
aangeboden. Deze receptie vindt plaats
in Multifunctioneelcentrum de Dreef van
20:00 tot 22:00 uur.
De receptie zal worden opgeluisterd door
Ganzegats Hofkapel. Eenieder is van
ganzerharte uitgenodigd voor deze
receptie. Aansluitend aan de receptie zal
een bal worden aangeboden, welk zal
worden opgeluisterd door ons Hofdisco-
theek.  Namens de Organisatie Carnaval
Ganzegat:  Riny van den Bogaard
secretaris
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Zondag 28 nov
aarlese-band

Street Founded and Trailer

aanvang 16.00

CAFE-ZAAL ‘T HEUVELTJE
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Rozenjacht Vlierden wint het
“Van Ganzenwinkel toernooi”
Zeventien handboogverenigingen hebben
het afgelopen jaar gestreden om de
eerste plaats in het van Ganzenwinkel
toernooi dat door De Eendracht georgani-
seerd wordt. Een groot deel van die
zeventien verenigingen was op 7 novem-
ber j.l. aanwezig op de prijsuitreiking, die
traditioneel gepaard ging met een
verschieting over 15 pijlen.
Jan Coolen had als penningmeester van
De Eendracht er weer voor gezorgd dat er
een overmaat aan prijzen was zodat het
een zeer geanimeerde wedstrijd werd.
Iedere schutter kon dan ook meerdere
prijzen mee naar huis nemen. Zoals een
van de bezoekers verzuchtte: “Ik zou
willen dat ze er een winkelwagentje bij
zouden doen”.
In de einduitslag van het toernooi vallen
een paar cijfers op:
Er zijn maar twee verenigingen die in de
plus eindigen, De Vriendschap uit Mierlo
schiet 21 pluspunten en wordt daarmee
zesde. DHSZOD uit Heusden wordt
vijftiende met 78 pluspunten.
In de top scoren Vlierden  Someren en
De Rips goed met maar een paar min-
punten, een bewijs dat deze schutters
hun eigen capaciteiten prima inschatten
en in staat zijn constante kwaliteit te
leveren.
Extra aandacht verdient J. Romonesco
(hoogste koning) en T. vd  Kruys (hoogste
heer) met een score van respectievelijk
241 en 240 punten van de 250 die
maximaal gehaald kunnen worden.
De Eendracht mag terugkijken op een
geslaagd toernooi, en een zeer gezellige
prijsuitreiking. De inschrijving voor het
volgend jaar is al weer geopend en de

EINDUITSLAG VAN
GANZENWINKELTOURNOOI 2010
TEAMUITSLAG OP VOLGORDE.

1 Rozenjacht, Vlierden -2
2 O.R.H., Someren -3
3 Batavieren, De Rips -7
4 Neerlandia, Bakel -18
5 Recht door Zee, Helmond -20
6 De Vriendschap, Mierlo 21
7 Concordia Welvaren, Erp -30
8 Kunst & Vriendschap, Liessel33
9 St. Willibrordus, Milheeze -44
10 Prins Bernhard, Mierlo -52
11 Houts Welvaren, Mierlo-Hout -60
12 Krijgsman Soranus, Lieshout -65
13 Haagse Rozenknop, Helmond-66
14 Strijd in Vrede, Beek en Donk -71
15 DHSZOD, Heusden 78
16 Ontspanning, St. Oedenrode -102
17 Vredelust, Deurne -10  5 schutters

HOOGSTE KEIZER.
A Manders 222 Concordia Welvaren, Erp

HOOGSTE KONING.
J Romonesco 241 Recht door Zee,
Helmond

HOOGSTE HEER.
T vd Kruys 240 Krijgsman Soranus,
Lieshout

HOOGSTE DAME.
C Hurkmans 233 Houts Welvaren,
Mierlo-Hout

HOOGSTE VETERAAN.
P Smits  ( 10x10 ) 231
Kunst & Vriendschap, Liessel
Theo de Jong   ( 9x10 ) 231 Strijd in
Vrede, Beek en Donk
HOOGSTE JEUGD.
S vd Berg 233 Ontspanning,
St. Oedenrode

eerste schutters hebben zich al weer
gemeld.



Prins Marlon I

 Aan de voorgevel van Lieshoutseweg 79
hangt fier de vlag van Ganzegat. Hij opent
zelf de voordeur met een grijns van oor
tot oor. Hij wil het weten en dat is niet
verwonderlijk als je jaren geleden al te
kennen gaf dat  je wel een keer  prins
van Ganzegat wilt worden. Ik ben maan-
dagavond te gast bij Marlon Kicken en
zijn prinses Geertje. Alle aandacht gaat
eerst even uit naar de jongste telg Vince,
net 6 maanden oud,  volgens mij een
kopie van papa. Het afgelopen weekeind
was hij al een soort eregast op het
jeugdprinsenbal en ging hij van hand tot
hand. Kijk maar eens naar de foto’s op
de website van Ganzegat. Het manneke
is al helemaal ingewijd en te oordelen
aan zijn humeur is hem de belangstelling
goed bevallen.
Eigenlijk hoef ik Marlon niet meer voor te
stellen. Brother John in de ton is inmid-
dels in de hele regio bekend, zijn ster
aan het carnavalsfirmament is pijlsnel
gestegen. Hij begon met een proef-
optreden in Mierlo, toen  durfde hij nog
niet voor eigen volk in Ganzegat. Maar
zijn eerste optreden in de Aarlese ton,

twee jaar gele-
den, was meteen
een voltreffer.
D e s g e v r a a g d
zegt Marlon dat
hij altijd heel be-
wust met humor
bezig is geweest
en momenteel
als artiest door
het leven gaat. Ik
ben lid van de
Comedy-train in
Amsterdam, een
instituut dat
stand-upcome-
dian begeleid. Ik
heb daar auditie
gedaan en ben

aangenomen. Mijn begeleider is Jan-Jaap
van der Wal, welbekend van diverse
programma’s op t.v. Niet de minste
cabaretiers zijn lid van het instituut, ik
noem Theo Maassen, Hans Teeuwen en
Labbis en Jansen.En lid blijf je voor het
leven. Vorig jaar won ik in België nog de
1e prijs als beste standupcomedian van
de Benelux, Dat leverde mij een reisje op
naar mijn geboorte-land  Curaçao. Ik heb
daar zelfs nog een radio-optreden
gedaan. Fantastische ervaring omdat ik
me daar ook een beetje thuis voel En ik
heb daar Aarle-Rixtel weer kunnen
promoten, dat doe ik trouwens overal
waar ik kom. In mijn optredens zitten veel
verhalen uit mijn woonplaats, gewoon
dingen die ik dagelijks opdoe of
belevenissen uit mijn jeugd. Bij het
radiostation in Curaçao had ik trouwens
nog een heel leuke ervaring,. De
presentator had een soort prijsvraag voor
zijn luisteraars. Wie weet hoe het dorpje
in Nederland heet waar Marlon Kicken
vandaar komt. Ik dacht nog, dat weet
echt niemand. Binnen een paar minuten
belde er iemand met een zwaar Brabants
accent. Uit Aarle-Rixtel was zijn
antwoord, de man kwam hier uit de buurt
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en bleek daar al jaren te wonen.
Nog even over de jeugddroom om prins te
worden. Och, zegt Marlon, het is één ding
om het graag te willen worden, maar als
dan blijkt dat de mensen er ook nog blij
mee zijn. Dan ben ik helemaal verguld. Ja
ik ga er echt van  genieten, we hebben al
zes weken voorpret gehad en ook wel
een beetje stress. Ik geef toe dat ik de
afgelopen tijd wel regelmatig de kriebels
in  mijn buik heb gevoeld. Alleen  al om
het verborgen te houden. Trouwens nog
een leuk verhaal over de ouders van
Geertje. Haar vader is afgelopen zomer 60
geworden en daarom hadden we met de
hele familie een weekeind Ardennen
gepland. Juist, precies het weekeind van
de prinsonthulling. Daar zaten we mooi
mee in onze maag, het moest voor hun
ook geheim blijven We zijn vrijdag
vertrokken en in België hebben we het ‘s-
avond laat nog bekendgemaakt.
Zaterdagmorgen zijn we met zijn allen
weer teruggereden naar Aarle. Dat was
lachen, vooral met Ria. En ik heb mijn
vrienden van C.V. De eieren  mooi te
pakken gehad. Mijn naam zoemde al
enige tijd rond en ingewijden vonden de
hints ook wel op mij van toepassing. Toen
ik vrijdag echt de koffers pakte was het
voor hun voorbij. Des te groter was de
verrassing toen ik toch te voorschijn
kwam. Ik ben al heel veel jarenmlid van
de club, Geertje trouwens nog langer. Die
gaan er dit jaar echt iets kei, skon,
skitterends van maken, daar ben ik van
overtuigd. Ik besef goed dat ik wel iets
bijzonders ben, een vreemde vogel in een
Brabants dorp. Ik ben trots op mijn rasta-
kapsel en dat mag er ook van Geertje
niet af. Ik ben niet voor niets bescherm-
heer van de Marino-schapen geworden. Ik
ben volgens mij de enige prins in
Nederland met steek maat 72. Dat haalt
zelfs Wim van Dijk niet. Het past er
allemaal net onder. Heel vereerd ben ik
met mijn prinsenhanger. Een stukje
vakmanschap van Johan van Bakel, heel
mooi gemaakt met dat bewegend

ganzen-ei. Mijn carnavalskleur is rood,
maar niet zomaar rood, nee met een
verguld randje. Alleen om te laten zien
hoe blij ik momenteel ben, net iets meer
met een verguld randje.In mijn optredens
vertel ik regelmatig het verhaal van mijn
adoptie vanuit Curaçao naar Nederland.
Mijn vliegtuig zou op Schiphol landen en
mijn lot zou in de donkere steegjes van
de Bijlmer liggen. Maar mijn vliegtuig
vloog verder naar Brabant, naar Eind-
hoven en uiteindelijk kwam  ik in Aarle-
Rixtel terecht, waar ik mijn leven kon
opbouwen. Ik onderschrijf het verhaal van
Marlon met de stelling: Hoeveel geluk
kan een mens in zijn leven hebben. Dat
is echt pas echt kicken.
Namens alle lezers van het
gemeenschapsblad wensen we hem en
zijn prinses een blij en humoristisch
carnavalsseizoen 2011 toen .O,ja,
Marlon, rond 11.11.11 is het alweer
voorbij.
J.W.P.

KKKKKlokje

www.gemeenschapsblad.nl

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.

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

Dovens Meubelen Milheeze:
 Meubelen op maat. Model en kwaliteits
meubelen. Gemaakt in onze eigen
fabriek tegen betaalbare prijzen.
Binnenveld 1. Tel: 0492-344817.
www.dovens.nl
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Openbare vergadering

Dorpsplatform Aarle-Rixtel organiseert
openbare vergadering in samenwerking
met Klankbord Aarle-Rixtel
Belangrijke onderwerpen: Centrumvisie,
De Dreef en consequenties De Weg!
Stichting Dorpsplatform Aarle-Rixtel orga-
niseert weer een openbare vergadering op
maandag 29 november a.s. om 20.00 uur
in zaal De Vrienden aan de Dorpsstraat
18 (tegenover de kerk) te Aarle-Rixtel.
Iedereen is van harte welkom op deze
vergadering.
Actuele ontwikkelingen geven aanleiding
om deze vergadering iets anders in te
kleden dan voorgaande bijeenkomsten in
de Couwenbergh.
Bureau Arcadis uit ’s Hertogenbosch
heeft een centrumvisie uitgewerkt die
gebaseerd is op eerdere ontwerpen
gemaakt door het Dorpsplatform en het
Klankbord, aangevuld met uitkomsten
van gesprekken met andere inwoners van
Aarle-Rixtel. Het betreft een visie op de
kern Aarle-Rixtel voor de komende 5 - 10
tot 15 jaar.
De Dreef staat op punt om helemaal
verbouwd te gaan worden om meer
verenigingen een onderdak te kunnen
bieden. Grote bouwtekeningen van
binnen-  en buitenkant geven een goede
kijk op ‘hoe het gaat worden’. De
wethouder zal uitleg geven.
Na de pauze geven het Dorpsplatform en
het Klankbord uitleg over de enorme
consequenties die de Wilhelminavariant ,
de keuze van Gedeputeerde Staten,  zal
hebben op  de leefbaarheid van Aarle-
Rixtel.
Het programma ziet er als volgt uit:
· Opening,
door de voorzitter van het Dorpsplatform

Aarle-Rixtel Pieter Verschuuren.
· Centrumvisie, Toekomstvisie op het
Centrum van Aarle-Rixtel, door Anne-
Marie Spierings van Bureau Arcadis.
Aansluitend mogelijkheid tot vragen
stellen.
· De Dreef, Toelichting door wethouder
Theodoor Biemans, planning, start en
realisatie. Tekeningen van de verbouwing
zijn aanwezig.
 Aansluitend mogelijkheid tot vragen
stellen.
· Pauze.
· Wilhelminavariant,
de weg vlak langs de kom van Aarle-
Rixtel. De N279, waar komt die liggen en
hoe snijdt die door den Heikant?
Voordracht door Henk van Beek,
Klankbord Aarle-Rixtel en toelichting door
Pieter Verschuuren, Dorpsplatform Aarle-
Rixtel.
Aansluitend mogelijkheid tot vragen
stellen.
· Sluiting.
www.dorpsplatform.nl
info@dorpsplatform.nl

Officieel is er geen Prinsenraden meer in
Ganzegat,
toch volgen velen de hints in Laarbeeker
en Gemeenschapsblad.
Al vanaf het begin was een duo favoriet,
andere kandidaten vielen daarbij in het
niet.
Marlon K. of Marcel Z.,
ja, een van die twee die werd het.
Marcel stond bij de meesten op nummer
een
en toch gaat “Brother John” met de titel
heen.
Plankenkoorts heeft hij denk ik niet,
als je hem zo ontspannen in de ton ziet.
Zou Prins Marlon voor een primeur gaan
en toch als kandidaat kletser van
Ganzegat,
in de ton gaan staan?
RD
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DORPSPLATFORM AARLE-RIXTEL
STUURT BRIEF NAAR
GEMEENTERAAD
EN B&W OVER DE WEG

Omdat Dorpsplatform Aarle-Rixtel zich ernstige zorgen maakt over de nadelige
gevolgen voor de leefbaarheid in Aarle-Rixtel hebben wij een brief gestuurd naar de
Gemeenteraad en B&W van Laarbeek. Wij willen U allen graag de gelegenheid bieden
om deze brief te lezen en plaatsen daarom hieronder de tekst van deze brief.

Aan: De Raadsleden van de gemeenteraad van Laarbeek, en
Burgemeester en Wethouders van de gemeente Laarbeek
Postbus 1905740 AD           Beek en Donk

Aarle-Rixtel, 10 november 2010
Betreft: Noordoostcorridor / Wilhelminavariant.

Geachte leden van de Raad,
Geacht college van Burgemeester en Wethouders,

Met grote teleurstelling hebben wij kennis genomen van de beslissing van
Gedeputeerde Staten van Noord Brabant om te kiezen voor een Oost-Westverbinding
tussen Eindhoven en de N279 welke bekend staat als de Wilhelminavariant.
Als Dorpsforum van Aarle-Rixtel nemen wij stelling tegen deze beslissing en
verwachten van u dat u als gemeenteraad en college van B&W alles in het werk zult
stellen bedoelde beslissing zodanig te beïnvloeden dat:
* De noordelijke varianten alsnog in het keuzetraject worden opgenomen,
* Een deugdelijke financiële afweging wordt gemaakt voordat een keuze gemaakt
wordt uit de vijf mogelijke alternatieven en niet dat een financiële afweging gemaakt
wordt louter en alleen op de Wilhelminavariant want dan komt er alleen een
maaiveldtraject met bruggen hetgeen niet acceptabel is.
* Het Nut en de Noodzaak van de Oost-Westverbinding  opnieuw wordt bepaald
nu de verkeerssituatie rondom Eindhoven drastisch is verbeterd. Bovendien wordt de
situatie bij noodzakelijke omleidingen t.g.v. ongevallen op de driehoek Eindhoven –
Helmond – Veghel voldoende gewaarborgd als de nieuw aan te leggen omleiding bij
Veghel van de N279, zoals gepland, ten zuiden van Zijtaart en ten westen van het
industriegebied bij Veghel op de A50 aansluit. Dan ontstaat er een perfecte driehoek,
zeg ruit om het provinciaal verkeer een goede  doorstroming te garanderen.
* Indien de Wilhelminavariant onverhoopt toch de voorkeur krijgt de volgende
stellingen onderschreven worden:
* De Wilhelminavariant op Laarbeeks grondgebied niet en nooit op maaiveldniveau
wordt uitgevoerd.
* De kruising van Zuid-Willemsvaart, De Aa, omleiding Zuid-Willemsvaart en N279
met een ondertunneling wordt uitgevoerd en niet met bruggen die ter plaatse dan ca
12  meter hoog moeten worden t.b.v. de scheepvaart met containers.
* De te verwachten toename van het verkeer door de Dorpsstraat van Aarle-Rixtel
t.g.v. de Wilhelminavariant en de geplande afslag bij Lieshout onmogelijk gemaakt
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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

BIJ AANKOOP MONTUUR + GLAZEN
15 % KORTING

OP HET TOTALE BEDRAG
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wordt door verkeerstechnische maatregelen. Deze toename van verkeer door de
Dorpsstraat van Aarle-Rixtel is louter te danken aan de Wilhelminavariant en zal +700
voertuigen (+9%)  per etmaal bedragen t.o.v. een afname van -1900 voertuigen (-23%)
bij de noordelijke A50 variant en een afname van -1200 voertuigen (-15%) bij de
noordelijke A58 variant. De afname van het verkeer door de gehele regio neemt bij de
Wilhelminavariant slechts 14 %  af. Deze afname is veel te gering om een zo’n
enorme aanslag op de omgeving, het milieu en de leefbaarheid te rechtvaardigen.
* Ten aanzien van de N279 het traject gekozen wordt van de huidige N279 tot en
met de Waterzuivering en daarna pas af gaat buigen in oostelijke richting, ten
noorden van Dierdonk, om aan te sluiten op de rotonde tussen Helmond en Bakel.
* De doorgetrokken Wilhelminavariant tot over de kruising met de N279 niet over
het Sportpark van Aarle-Rixtel gelegd wordt, niet in oostelijke richting parallel aan- of
op de Bakelseweg gelegd wordt.
* De Raad zich duidelijk uitspreekt voor de afspraken die gemaakt zijn in het
Bereikbaarheidsakkoord van 2007, derhalve geen maaiveldvariant op Laarbeeks
grondgebied en ondertunneling van de kruising met kanalen etc.
* De Raad zich uitspreekt tegen de beslissing van de Helmondse Gemeenteraad,
gedaan op 2 november jl. met raadsvoorstel 125, besluit 4, welke luid als volgt:
“Voor de Noordoostcorridor in te stemmen met het Wilhelmina-alternatief en
verdubbeling van de N279. Hierbij aan te geven dat er nadrukkelijk aandacht moet
zijn voor een goede leefbaarheid (m.n. geluid en luchtkwaliteit) in de oostelijke wijken
van Helmond. Daarnaast aangeven dat bij gefaseerde aanleg eerst de Oost-
Westverbinding moet worden gerealiseerd voordat de N279 wordt verdubbeld”
speciaal dit laatste is onacceptabel.
* De weg, ter hoogte van Aarle-Rixtel, te allen tijde door een tunnel loopt en niet
op of onder maaiveldniveau. De aanwezigheid van een kerosine leiding van het leger
die langs het kanaal loopt aan de zijde van Aarle-Rixtel is er de oorzaak van dat de
weg op ¼ van de dorpskern komt te liggen en op ¾ van het Wilhelminakanaal. Dit
houdt in dat de weg op slechts ca 50meter van de wijk De Opstal komt te liggen.
Een variant op maaiveldniveau en ook een weg onder maaiveldniveau veroorzaken
onherstelbare schade aan het leefmilieu, de leefbaarheid, door geluidsoverlast en
luchtvervuiling in Aarle-Rixtel.
Het is onbegrijpelijk en onverantwoord dat de provincie enerzijds miljoenen uitgeeft
om de leefbaarheid in dorpen te verbeteren via de iDOP’s en anderzijds die zelfde
leefbaarheid verpest door aanleg van een weg die wij als ‘voordeurvariant’ betitelen die
zó vlak langs de voordeuren van huizen loopt.
Wij verzoeken u deze brief te behandelen in uw informele bijeenkomst van 16
november a.s. en de raadsvergadering van 2 december 2010.

Wij verwachten dat u als B&W en Raad van de gemeente Laarbeek stelling neemt
tegen deze Wilhelminavariant en daarmee de belangen van Aarle-Rixtel waarborgt.

Hoogachtend,

Stichting Dorpsplatform Aarle-Rixtel.
Pieter Verschuuren Ad van Dooren Hans Biemans
Voorzitter Secretaris Penningmeester
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FIXET 5 jaar
in Aarle-Rixtel gevestigd.

Al weer 5 jaar een “Doe het zelf zaak” in
Aarle-Rixtel. Het is goed dat je voor je
klusmateriaal in je eigen dorp terecht
kunt. Maar Adri van den Heuvel en Gerrit
de Kleijn geven je ook graag advies bij je
klus. Zij klussen ook bij u. Als je bij hen
een dakraam koopt en u wilt deze laten
plaatsen, kan dat ook. Heeft u een klus
die je zelf niet meer kunt, bel gewoon
naar Fixet en vraag naar Adri of Gerrit.
Daarnaast verlenen zij assistentie bij
ADL+. Dat is een nieuwe zaak die zich in
het pand van Fixet heeft gevestigd.
Janneke Reitsma is de eigenaar van
deze nieuwe zaak ADL+.  Zij verkopen
artikelen die je bij Algemeen Dagelijkse
Levensverrichtingen kunt gebruiken. De +
staat voor de garantie en de service die
zij te bieden hebben. Heb je bijvoorbeeld
en dorpelaanpassing nodig om met je
rolstoel erover te kunnen, leveren zij het
materiaal en Fixet zorgt voor de plaat-
sing. En dat kan heel snel geregeld
worden. Zij verkopen niet alleen rollators,
rolstoelen, scootmobielen, maar ook
artikelen die voor iedereen gemakkelijk
zijn. Heb je last van koude voeten, zij
hebben voor je de oplossing in de winkel
liggen. Maar ook beenzakken voor de
scootmobiel en regenkleding daarvoor.
Gebruik een poncho voor een rollator,
zelfs de boodschappen in je mandje
worden niet nat. Maar ook hulpmiddelen
voor gebruik bij het eten, wanneer je
eenzijdig verlamd bent, hebben zij.
Op de boven verdieping zit Marco Thijs-
sens, waar u terecht kunt voor al
computer benodigdheden. Ook zorgt
Marco voor reparaties, nieuwe pc’s,
installatie ervan. Marco zit er al een
aantal jaren. Tijdens de openingstijden
kunt u terecht voor alle artikelen die daar
te koop zijn. Wanneer Marco er niet is,

zorgt het personeel van Fixet voor de
verkoop. Marco komt op afspraak bij je
thuis. Op zijn site www.verkooppc.nl kunt
u alles zien.
Hip Woonidee is de tweede nieuwe
zaak die zich vestigt op de bovenverdie-
ping van het pand Fixet. Hier kunt u
terecht voor advies voor wonen. Simone
Verbakel en Maaike van Bussel dienen u
graag van advies. Maar ze geven ook
cursussen voor je wooninrichting.
Reportad is deze middag in gesprek met
Gerrit de Kleijn en Eelco Reitsma. Gerrit
vertelt dat zij ook tuin en parkmachines
(zitmaaiers) verkopen. Fixet in de winter-
maanden deze machines in onderhoud
heeft. Dat zijn er ruim 300, dus mijn
mensen hebben best te werken. Deze
grasmaaiers worden hier naartoe ge-
bracht, maar we halen ze thuis ook op.
Haal en brengservice. Daarnaast hebben
zij al enkele jaren een klussendienst.
Wanneer iets moet worden afgetimmerd,
een dakkapel plaatsen, een reparatie aan
u deur, noem maar op en we maken het,
vertelt Gerrit. Eelco vertelt dat de hulp-
middelen steeds vaker zelf dienen te
worden aangeschaft. De vergoeding daar-
voor is niet meer van toepassing. Dat
ADL voor het onderhoud een eigen
werkplaats heeft. Service is een voor-
naam artikel. De koper stelt service op
de eerste plaats. Op zondag 28
november 2010 is er een open dag
van 11.00 tot 16.00 uur. Dan zijn alle vier
de zaken open en kunt u zien dat deze
jonge ondernemers u te bieden hebben.
Fixet gedenkt deze dag dat ze 5 jaar in
Aarle-Rixtel gevestigd zijn. Reportad zal
later een uitgebreider verslag doen van de
activiteiten van deze jonge ondernemers.
U bent deze zondag van harte welkom
laten zij weten. En Reportad zal de
komende uitgaves meer jonge onderne-
mers aan u voorstellen. Want wie de
jeugd heeft, heeft de toekomst. En Aarle-
Rixtel heeft toekomst.
Reportad
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Openings speech
Paramedisch centrum.

Ik voelde me laatst ‘ns niet zo goed. En
een goeie kennis zei: Dan moet Je naar
de Molenstraat. Daar staat een perfect
team paraat. Die checken jou van A tot Z.
Behandelen jou tot en met. En als je
weer naar huis toe gaat, ben jij tot alles
weer in staat. Je lijf elastisch en je praat
weer luid en uiterst accuraat. Je voelt je
als een acrobaat. Die heel getraind de
lucht ingaat. De huid van billen en gelaat
voelt als een fluweelzacht gewaad. Je
voeten zijn gepootjebaad. Kortom: Ga
naar die Molenstraat.
Ik dacht: Ik start op hoog niveau. Ik ging
dus naar de fysio. En daar kreeg ik een
lekker lijf van Theo Kemps en Robin Rijf.
Die twee zijn beiden zeer volleerd en HKZ
gecertificeerd. Wat dat is gaat boven mijn
verstand. Maar ’t klinkt verrekkes interes-
sant. Een ding viel mij een beetje tegen.
Ze hebben een program: Dan moet je zelf
bewegen. Maar daarnaast is er nog heel
veel dat doen ze lekker manueel. ’t Gaat
van schouders tot je bips. En dat
noemen zij: Total Hips. Ze helpen ook
postoperatief. Verwijderen zo het onge-
*rief. En ik moet zeggen: ’t ging subliem.
Ze hebben hier een heel groot team.
Tenminste al wat er hier nu zit. Van Theo,
Robin, Cees en Judith. Tot Maike, Mar-
jan, Peggy en Bas. ’t Is allemaal perfekt
eerste klas. Die kunnen hun ei ook
allemaal kwijt in ieders eigen specialiteit.
Anders gezegd: Wat je ook mankeert. Zij
zijn echt gespecialiseerd. De behande-
ling was echt een zegen. Maar ze zeiden
wel: Blijven bewegen! Ik voelde mij als
nooit tevoren: Gerestaureerd en echt
herboren. Na de spieren moest ik verder
pezen. Dus werd ik netjes doorverwezen.
Wat stond er bovenaan op mijn lijst?
Jawel! Alexandra van Heijst. Die houdt je
helemaal bij de les. Want zit je helemaal
in de stress. Dan kun je bij haar echt

ontspannen. Vermoeidheid wordt totaal
verbannen. En wat ik ook als heel attent
zie: Ze doet ook aan blessurepreventie.
Dus toen ze dat ook bij mij deed: Dacht
ik: Da;s heerlijk jongen, want ik weet:
Nou kan mij dus niks meer gebeuren.
Geen spier of pees die nog kan scheu-
ren. Geen scheenbeen dat er nog kan
breken. Nooit meer zo’n pijnscheut, die
kan steken. Geen muisarm en geen RSI.
Zodat ik bij de apres-ski
Probleemloos dit gebaar kan maken. En
‘m behoorlijk goed kan raken. Zonder dat
dat dan pijn gaat doen. Ik hou me dan
aan dat rantsoen. En dat vind ik van haar
zo lief, ze is affectief heel preventief. Ach,
mensen, deze Alexandra, Masseren kan
ze als geen andra. Andra? Wa’n onzin,
ik lijk wel een plattelander. Gewoon: ze
kan ’t als geen ander. En ik zeg je, dat ’t
nog gekker wordt: Masseren doet ze voor
de sport. Dus denk je: ’t gaat niet enorm,
ik ben gewoon even uit vorm. Ga dan
naar haar toe en dan kneedt ze uit heel
jouw lijf, dat slappe en sleetse. En maakt
je helemaal wedstrijdfit. Je lijf zit weer in
het gelid. Je zult bij iedere wedstrijd
scoren. Je voelt je helemaal herboren. ’t
Is ook goed voor gewichtsverlies. Want je
krijgt ook een beweegadvies. Maar ja,
een advies dat voel je niet. ’t Kwaad is
dan toch al geschied
Maar dat ligt dan weer niet aan haar.
Want zij vertelt heel klip en klaar. Hoe je
gewoonweg alle dagen. Je lot zonder
morren kunt verdragen. Ze zeiden mij, ‘k
weet niet meer wie: Je moet naar
ergotherapie. Vertoont jouw lichaam rare
kuren. Ga dan naar Karen van der
Muuren. ’t Gaat zonder pillen en spuiten.
Want zij is ergotherapeute. Heb jij soms
stomme ongemakken. Kun jij de bezem
niet meer pakken. Hou jij de emmer op
z’n kop. (Een chronisch manco dus aan
sop) Kun je geen borreltje meer
schenken. En loop je heel de dag te
denken. Hoe je de theepot moet
hanteren. Of boter op je brood moet
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smeren. Of erger: hoe kam ik m’n haren.
Dan zit de oplossing in Karen. Die is in
die dingen razend handig. Maakt jou
weer helemaal zellefstandig. Verbetert
keurig en heel kwiek. Jouw haperende
motoriek. Ze komt gewoon bij jou aan
huis. Leert jou hoe jij je lijfabuis. Heel
simpelweg de baas leert zijn. Jouw leven
is haar werkterrein. En onder ons gezegd
en gezwegen. Ze zei: Je moet functioneel
bewegen. Dus denk je bij jezelf: ik heb
teveel last van mijn handicap. Laat Karen
een bezoekje scoren. Je voelt jezelf
totaal herboren. Mij deed ’t tenminste
heel erg goed. Maar toen voelde ik aan
mijn voet: Een eksteroog, een hamer-
teen, Ik dacht: Waar moet ik nou weer
heen? Want ik heb daarnaast nog een
platvoet. Heel lastig, als ik naar de stad
moet. Maar dat bleek een centje van een
fluit: Daar was een podotherapeut. Want
als bij hem eenmaal bent. Is het een
fluitje van een cent. Die Richard Weel
keek heel geleerd: En zei: Jouw voet die
staat verkeerd. En daarvan ga je moeilijk
lopen. Je teen die scheurt aan een kant
open. En dat gaat hopeloos ontsteken.
Daar moet hoognodig naar gekeken! Wat
mij in hoge mate boeit: Jouw nagels zijn
ook ingegroeid. En dat geeft schimmel
en veel troep. Ik neem hem eens onder
de loep. Want daar zit nog meer troep en
ja elaas: Dat noemden wij vroeger
tenenkaas, Maar zoiets is voor mij geen
straf. Ik help je daar acuut van af. En
terwijl ie dus klantvriendelijk lachte, Zei
hij: Veruit de meeste klachten. Verhelp ik
zonder capriolen. Met perfekt aangepas-
te zolen. Ik zag dat niet zo zitten dus. Ik
zei: Dat lijkt me een hele klus. Mij is toch
ooit eens aanbevolen: Misschien helpen
ook halve zolen. Maar Richard zei: Geen
sprake van. Dat is gewoon een heel
slecht plan. Ik help jou eerlijk met plezier.
Maar dan toch wel op mijn manier. Ik zei
dus: Man, take it or leave it. En nou loop
ik weer als een kievit. En hij zei ook:
Bedenk terdege: Blijf iedere dag heel

goed bewegen. En ik ren echt weer als
nooit tevoren. Kortom: ik ben totaal her-
boren! Alleen zei Richard de therapeut.
Laat even kijken naar je huid. Omdat die
hier en daar te strak zat. Ik zei: Da’s
zeker ook een vak dat in deze parame-
dische praktijk beoefend wordt? En ik
had gelijk:! Iets wat hier overigens prima
paste. Beoefend door Judith van Asten.
In Beek en Donk liep ’t zo hard. Dat ze
ook hier nou is gestart. Dus liet ik door
Judith van Asten mijn huid eens links en
rechts betasten. En zij sprak: Dat ziet er
goed uit. Jij hebt een mooie gave huid.
Geen overbeharing, ook geen fake, Maar
ja, dat ziet dus iedere leek. Ze keek nog
eens heel accuraat. En zei: Voor acné is
het wat laat. Maar wat misschien wat
minder mocht. Is hier en daar wat
lichaamsvocht. En ik altijd maar denken
dat ik dus zoveel spiermassa had. Want
weet je: heb je een probleem. Wat
dikwijls voorkomt, dus oedeem. Dan
helpt Judith je daar van af. Zij maakt de
zaak weer strak en straf. Ik wil er echt
waar niet om jokken: Mijn rimpels zijn
weer strakgetrokken. Ja, alles wordt weer
teruggekregen. Als je maar constant blijft
bewegen. Ik voel me weer een Goliath.
Mijn buik en billen gaan weer plat. Dat
kan misschien wel even duren. Maar net
als bij Karen van der Muuren. Bij deze
gewichtige lijffactoren. Voelde ik me
totaal herboren. Ik voelde me lekker en ik
dacht:
Ze hebben me geluk gebracht. Ik kan na
al dit opwaarderen. Met een gerust hart
huiswaarts keren. En weet je wel: Die
weg terug vind je hier in dit centrum vlug.
Want in- en uitgang allemaal. Zijn hier
voortaan totaal centraal. En ik wilde dus
net weggaan, bracht de receptie mij tot
staan. En sprak heel streng, maar fris
van geest:
Bent u bij Bibi al geweest? Ik koos bijna
het hazenpad. Dus ik zei: Bibi? Wie is
dat?
Ik dacht, zei zij, dat alle mensen dat
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  Bami of nasi schotel uit eigen keuken.
           Met een gebakken ei.
      Een stok saté met kroepoek.

          Van     6,90 voor     4,25

Cafetaria ’t Smikkelhuukske
Kerkstraat 13
5735 BW Aarle-Rixtel
Tel. 0492-382779

       Friet voor 2 á 3 personen met           Friet voor 4 á 5 personen met
    2 frikandellen, 1 kroket en 1 goulashkroket         2 frikandellen, 2 kroketten

       en 2 kaassoufflés
                   Voor     5,-                                    Voor     9,50

Maandag: Kroket (1+1 gratis)
Dinsdag: Frikandel (1+1 gratis)
Woensdag: Kipcorn  (1+1 gratis)
Donderdag: Viandel (1+1 gratis)
Vrijdag: Mini loempia’s  (1+1 gratis)
Zaterdag: Gehaktstaaf (1+1 gratis)
Zondag: Hamkaassoufflé (1+1 gratis)

Deze actie geldt vanaf 1 december tot en met 31 december

   openingstijden

Maandag 12:00u tot met 20:30u
Dinsdag t/m zondag 12:00u tot en met 22:00u
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Schnitzel of kibbeling schotel
met friet of aardappelschijfjes,
rauwkost of warme groenten

en saus na keuze.

Van      6,90   voor      5,50€ €€€

€

Elke maand hebben wij een nieuwe actie.
Ook kunt u een bestelling doorgeven via de telefoon.

€
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wisten. Maar da’s onze logopediste. En
hier vertrekken kunt u nie. Zonder een dot
logopedie. Dus ik naar Bibi op m’n
gemak. En die zei: Praten is mijn vak. ’t
Wa, alsof ze m’n antwoord rook, Want ik
zei: Och, ’t mijne ook. Ja, ja, zei zij, wel
goed gebekt, Maar als ik praat, gaat ’t
correct. En, zei ze toen, heel erg ad rem.
Ik hoor wat schorheid in jouw stem. En
kijk heel goed naar jouw oren. Kun je
volgens mij ook niet goed horen. En bij
jouw klinkers roep ik geen Ja. Dus kom
eens hier, zeg maar eens A. En wie A
zegt, zegt dus ook B. Dus eigenlijk was’t
een goed idee. Want zij is jarenlang
specialiste. Als Laarbeekse logopediste.
En Laarbekers, dat is bekend. Zijn
onstellend intelligent. Ze bedenken vaak
iets heel erg knaps. En ventileren dat
plotsklaps. Maar als ze dat doen, komt
dat geluid. Er vaak wat ongelukkig uit. En
als zoiets dan vaker gaat. Komen ze in
de gemeenteraad. Maar goed, dat is een
ander thema. Dat valt totaal buiten mijn
schema. Bibi bracht alles in de plooi. Ik
praat weer netjes, zing weer mooi. Ik
voelde me als een stereotoren. Dus zeg
maar gerust: Totaal herboren. Dus toen ik
daar weer buiten stond. Keek ik eens
heel goed in het rond. En wat me toen
dus duidelijk werd: Hier staat dus ‘ne
gloednieuwe Bert. Dus mag ik u iets aan
mag raden: Vertoon je hier en daar wat
schade. Of voel je ergens een blokkade.
Of voelt je huid als een rollade. Kom dan
naar hier, laat je hier knijpen. De scherpe
kantjes weg te slijpen. Je luie spieren
laten kneden. Wordt alle ellende goed
bestreden. Dan kun je overal weer
scoren. Want iedereen zegt: Hij is
herboren!! Zes disciplines, één gebouw.
Samengebundelde know-how. Dezelfde
plek, een nieuw gezicht. En alles heel
toekomstgericht. Ze hebben het eigenlijk
helemaal rond: Zo blijft heel Laarbeek
kerngezond. En hoe ’t komt, dat weet ik
wel: www.paramedischcentrum.nl Bert
Kuipers.

Jubilarissen bij Vogelvereniging
Laarbeek
T. van Alem Laarbeekkampioen.

Tijdens een druk bezochte bijeenkomst
van Vogelvereniging Laarbeek werden
voorzitter Hans Verbakel, Wim van
Dommelen en Toon Biemans gehuldigd .
Hans Verbakel en Wim van Dommelen
omdat ze 40 jaar lid zijn en Toon
Biemans 25 jaar. Als afgevaardigde van
de Nederlandse Bond werden de
jubileumspelden uitgereikt door de heer
H. Jansen. De voorzitter overhandigde
Tonny van Alem een prachtig aandenken
omdat hij 25 jaar bestuurslid is van de
vereniging. Voor de dames waren er
bloemen. Na het officiële gedeelte was er
nog een gezellig samenzijn in zaal ‘t
Heuveltje.
Tonny van Alem is Laarbeekkampien
geworden van de Open Laarbeekkam-
pioenschappen, hij behaalde met een
van zijn vogels de hoogste score van alle
ingezonden vogels. Het bondskruis is
gewonnen door Ad Chatér. De trofee voor
de 5 beste vogels ging naar T. van Alem
en de winnaar van de derbyprijs was C.
van Stokkum. De mevrouw van Hout-
Eerenbeemdtrofee is gewonnen door J.
van Kemenade. Overige kampioenen zijn:
G. vd. Akker, T. van Alem, A. Appeldoorn,
C. vd. Broek, J. Brouwers, G. Bunthof, A.
Chatrér, R. Driessen, A. van Eck, J. van
Kemenade, J. van Rooij, A. Spaan, B.
Staal, C. van Stokkum, R. v.d. Elsen, A.
Verhagen, A. Verstraaten. Bryan Sanders
is jeugdkampioen geworden.
Voor de prijzen die op de volgende
lotnummers zijn gevallen, kan men bellen
naar 0499-550778.  Lotnummers: 0421-
0304-0083-1419-0040-0787-1558-0668-
0551-1053-0098-0321-0143-0967-0456-
1351-1564.



 

Vanaf 1 november 2010 levert 

MELL Services  Kanaaldijk 4 - 5735 SL Aarle Rixtel 

Uitleenmiddelen      & Verkoop & Verhuur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Winkel en Showroom zijn gevestigd aan: 

Kanaaldijk 4 5735 SL   te Aarle Rixtel 
Telefoon : 0492-599930 

Wij zijn geopend elke werkdag van 09.00 uur tot 17.00 uur 

Website:  www.mell.nl    www.scootmobiels.info 

Hoog  laag bedden 

Papegaai bedhulp 

Bed verhogers 

Bed leestafels 

Bed tafel 

Bed rug en been ondersteuners 

Nachtkastjes 

Douche stoelen 

Toilet stoelen 

Beaudeoir  ( steek po ) 

Loop krukken 

Trippel stoelen 

Til liften 

Sta op stoelen 

   Rollators al vanaf  

Rolstoelen al  

Elektrische rolstoelen 

Scootmobielen  

Driewiel fietsen 

Elektrische scooters  

Loophulpmiddelen 

Ouderen telefoon  grote toetsen 

Tafel benodigdheden (mes, vork, lepel)  

Regenkleding 

Schootskleden  

Scootmobiel verhuur - per maand 

 

De BESTE producten 
voor de laagste prijs! 
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Liederentafel op 26 november
Op 26 november is er wederom een gezellige Liederentafel in De
Couwenbergh. Aanvang 20.00 uur. Zing jezelf gezond. Het is bewezen
dat zingen en muziek maken de beste medicijnen zijn tegen stress. We
hebben weer een nieuwe bundel met meezingers samengesteld. Dit
keer rond het thema ‘samen klinken, samen drinken’. De begeleiding

wordt verzorgd door de allround muzikant Dirk Verhoeven. Van 21.00 tot 22.00 uur is
de vloer voor Smartlappenorkest De Wanhoop, dat ons tot tranens toe zal bewegen.
Met een vette knipoog, uiteraard.

Veertig dagen zonder alcohol
Tijdens de Liederentafel op 26 november zal ook het project ’40 Dagen zonder alcohol’
worden afgesloten. De twintig sterke karakters die dan veertig dagen als
geheelonthouders geleefd hebben, zullen in het zonnetje gezet worden, waarbij we
enkele glazen zullen plengen voor de goden.

Enkele tips uit de workshop ‘stressreductie’ van 11 november
Doe de dingen die belangrijk zijn en laat je niet leiden door urgentie (de waan van de
dag).
Als je honderd prioriteiten hebt, dan heb je er geen.
Leer je keuzes te maken vanuit de zaken die je echt wilt.
Beperk het aantal afspraken dat je maakt. We zeggen vaak te vlug ‘ja’.
Leer jezelf aan bewust ook ‘nee’ te zeggen.
Stoot doelbewust iets af, voor elk klusje dat je erbij neemt.
Bedwing je nieuwsgierigheid bij binnenkomende e-mails. Laat je er niet door storen.
Zorg voor lege plekken in je agenda. Plan niet alles vol.
Stop met meer dingen tegelijk te doen. Neurologisch onderzoek heeft uitgewezen dat
onze hersenen daarvoor niet geschikt zijn. Ook die van vrouwen niet.

Preischotel (hoofdgerecht)
Ingrediënten voor 2 personen:
2. 400 gram aardappelen
3. 500 gram prei
4. 150 gram tartaar
5. 1 eetlepel currypasta (pot)
6. ½ dl halfvolle yoghurt (Biogarde)
7. 50 gram geraspte belegen 30+ kaas
Bereiding:
· Schil de aardappelen en kook ze in water net gaar.
· Maak de prei schoon en snijd de groenten in grove ringen.
· Bak de tartaar in een braadpan al roerend  gaar en rul. Bak de currypasta even

mee.
· Voeg de prei toe en roerbak de prei in enkele minuten gaar.
· Warm de gril voor.
· Snijd de aardappelen in plakken.
· Schep het preimengsel in een ovenvaste schaal en dek dit af met de plakken



Beau Schoonheidssalon (Kitty van de Kerkhof-Linders) Laarweg 18, 5735 BR Aarle-Rixtel, [T] 0492 383 103

Ook cadeaubonnen verkrijgbaar

schoonheidsspecialisme

Pagina 42



BBBBBericht van: Pagina 43

aardappel.
· Meng de yoghurt met de kaas en verdeel dit over de aardappelen.
· Laat de schotel onder de hete gril in 15 minuten bruin kleuren.

Energie 440 kcal, eiwit 36 gr, koolhydraten 115 gr, vet 14 gr waarvan verzadigd vet 6
gr

AGENDA
23 nov 19.00 Wandeling 1 uur Kerkplein
26 nov 20.00 Liederentafel Couwenbergh
28 nov 10.00 Wandeling 2 uur Couwenbergh
30 nov 19.00 Wandeling 1 uur Kerkplein
05 dec 10.00 Wandeling 2 uur Couwenbergh
07 dec 19.00 Wandeling 1 uur Kerkplein
12 dec 10.00 Wandeling 2 uur Couwenbergh
14 dec 19.00 Wandeling 1 uur Kerkplein
18 dec 19.00 Slotmanifestatie Het Anker
Gezondheidsteam Aarle-Rixtel,
Willem Verhoeven

De natte moesson heeft ons weekend
van 13 en 14 november danig in de war
gestuurd.
Bij het uitpijlen van de veldtoertocht op
zaterdag stond het water op sommige
plaatsen wel een halve meter hoog en
moesten wij de geplande route op ver-
schillende plaatsen aanpassen.
Op zondagmorgen, het regende nog
steeds, moesten nog enkele kunstgrepen
uitgevoerd worden om het parkoers
enigszins begaanbaar te maken.
Normaliter krijgen we bij deze veldtoer-
tocht tussen 300 en 400 deelnemers aan
de start, nu waagden toch nog 60 dap-
peren zich in het moeras.
We willen bij deze A.S.V.’33 bedanken
voor hun gastvrijheid en hopen op betere
omstandigheden bij onze veldtoertocht
op 2 januari.
Onze 2e kaartavond werd bij de rikkers
gewonnen door Theo Relou en bij de
jokeraars door Betty Swinkels.
Het programma voor de komende weken
kunt u vinden op www.aandewielen.nl.
afd.publ.

KKKKKlokje

Cursus tekenen en schilderen:
Lerares tekenen geeft cursus tekenen en
schilderen met acrylverf of aquarelverf op
zaterdag. De lessen zijn om de 14
dagen. Tevens is er een cursus tekenen /
schilderen voor de jeugd van 7 – 13 jaar.
Atelier Overhorst Helmond. Tel: 0492-
525451.

KAPSTER AAN HUIS
Bent u op zoek naar een ervaren thuis-
kapster? Bel vrijblijvend voor informatie:
06-42622270.

Te Koop:
Alleszins betaalbare woning op een van
de mooiste en vriendelijkste pleintjes van
Aarle-Rixtel:  Rode Schutplein 19. Ook
iets voor starters! Vraagprijs € 208.000,-
Informatie en afspraken: 0492- 381851.

Te Koop:
Woonhuis 2/1 kap. Rode Schutplein 5,
Aarle-Rixtel. Prima afgewerkt /
onderhouden. Prijs: N.O.T.K. Tel: 0492-
381492
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Corianne van Rosmalen
onvermoeibaar spin in web bij
KerstROLLERshow rollerclub
Eén van de onmisbare kanjers in het
vrijwilligerscorps van rollerclub De Oude
Molen is de Aarlese Corianne van
Rosmalen. Het hele jaar rond werkt ze
bikkelhard aan showkleding, en alles wat
daar bij hoort, om de leden van de club
te laten schitteren in hun wervelende
KerstROLLERshow.
Deze laatste weken voor de Show zet
Corianne er nog een tandje bij om alles
tot in de puntjes uit te werken. “We
leggen de lat graag hoog” vertelt Corianne
terwijl ze naarstig doorwerkt aan een
enorme jas die ze voor de openingsact
aan het creëren is. “Ik ben pas tevreden
als alles tot in de kleinste details goed in
elkaar zit, met alles erop en eraan.” Het
atelier bij de rollerhal is haar domein, daar
is ze in haar element en vertoeft er
menige uurtjes. Aanstaande KerstROL-
LERshow - 18 en 19 december- worden
ruim 260 kostuums gebruikt, stuk voor
stuk bijzondere creaties. Gecomple-
menteerd met een enorme hoeveelheid
haarstukjes, hoofddeksels en ander
moois.
Zo’n dertien jaar geleden ging dochter
Femke rolschaatsen bij Rollerclub De
Oude Molen. Al snel besloot Corianne dat
ze niet enkel wilde genieten van deze
bijzondere sport maar dat ze ook haar
handen uit de mouwen wilde steken. Ze

vond haar stekkie bij de Showcommissie,
en is daar inmiddels niet meer weg te
denken. Als onvermoeibaar spin in ’t web
bedenkt, maakt en regelt ze van alles. In
de hectiek van al het werk en mensen die
het uitvoeren is Corianne steun en
toeverlaat voor rijdsters en medevrijwil-
ligers. “Vraag het maar aan Corianne!” is
een veelgehoorde kreet in het atelier en
kleedruimtes. Want ook bij alle show-
wedstrijden –nationaal en internationaal –
staat ze paraat. Van de wedstrijd ziet ze
niet veel, druk als ze is met assisteren
en coachen van het peloton. De ervaring
en daadkracht van Corianne komt hier
goed van pas. Evenals bij de Kerst-
ROLLERshow waar ze er achter de
schermen mede voor zorgt dat alles op
rolletjes verloopt. Mensen als Corianne
zijn voor de rollerclub onmisbaar. Hopelijk
blijft het hele gebeuren rondom het
Showrijden nog heel lang haar grote
hobby en passie! Meer informatie over de
rollerclub en de KerstROLLERshow is te
vinden op de website:
www.rcdeoudemolen.nl.
Ze staat niet graag in de spotlights, liever
laat ze iets van haar werkstukken zien:
leden van de club in schitterende
kostuums bij de finale van de
KerstROLLERshow van vorig jaar.
Natuurlijk dit jaar weer een compleet
nieuwe outfit, mede vanuit de koker van
Corianne.

KKKKKlokje

Dovens Meubelen Milheeze:
De meest complete meubelzaak voor
jong en oud. Meubelen, gordijnen, vloer-
bedekking en laminaat. Tafelkleden en
slaapkamer textiel. Kom ons bezoeken
en u zult het zelf bevestigen. Kerkeind
38. Tel: 0492-341553 www.dovens.nl
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14 november Bezichtiging nieuwe
school. Door de heer Brok, hoofd van de
jongensschool, worden ouders en andere
belangstellenden in de gelegenheid ge-
steld om de nieuwe jongensschool aan
de Heindertstraat te bezichtigen op
vrijdag 18 november van 20 tot 21.30 uur.
Geen toegang wordt verleend aan de
jeugd, ook niet onder geleide. Door het
schoolhoofd met medewerking der
overige onderwijskrachten zullen de be-
zoekers worden rondgeleid. Belangstel-
lenden worden aangeraden tijdig in de
schoolhal aanwezig te zijn.

15 november Grondaankoop ter reali-
sering van uitbreidingsplan Aarle-Rixtel
B. en W. schrijven aan de gemeenteraad:
In de zomer van dit jaar werden door de
gemeentesecretaris besprekingen ge-
voerd met de heer And. Smulders over
aankoop van een gedeelte van een
perceel grond gelegen langs de weg door
de Heindert, grenzende aan de boom-
gaard en het kerkhof van de R.K. Kerk,
alhier. Die besprekingen resulteerden in
de aankoop van het beoogde stuk over
de volle breedte van het kadastrale
perceel en een diepte van 60 meter,
gemeten uit de nieuwe grensscheiding
welke straks na de realisatie van het
uitbreidingsplan ( in ontwerp) zal tot
stand komen. Bij het opmeten van het
gekochte stuk ontstond verschil van
mening tussen verkoper Smulders en de
gemeente, speciaal over de diepte, welke
verkoper, zoals hij toen verklaarde,
bedoeld had vanaf de huidige zandweg
over de Heindert. Eigener beweging heeft
verkoper Smulders toen het voorstel
gedaan de westelijke perceelgrens eerst
te doen eindigen bij die van het R.K.
kerkhof, waardoor de oppervlakte p. m.

5333 m2 zal komen te bedragen. Bij
geringer diepte heeft de overblijvende
landbouwgrond voor de verkoper, met het
oog op de moeilijker bewerking van de
grond, lagere bedrijfswaarde. Wij achten
de overeengekomen prijs van f 1,— per
m2 van die aard dat zonder bezwaar tot
aankoop van het grotere stuk, zoals
gezegd 5333 m2 bedragende, kan
worden overgegaan.

22 november Intocht Sint Nicolaas
Aanstaande zondag zal Sint Nicolaas
ook in Aarle-Rixtel arriveren. Hij zal
omstreeks twee uur op de weegbrug van
de firma Slaats aan de Helmondseweg
worden afgehaald door het Sint Nicolaas
comité. Daarna zal de Sint onderstaande
route volgen: Dorpsstraat, Gemeente-
huis, waar hij op het bordes officieel door
het gemeentebestuur zal worden ont-
vangen, Kerkstraat, Opstal, Lieshoutse-
weg. Op de Opstal zal worden gedraaid
nabij het Heuveltje, aldaar en op de
Lieshoutseweg zal worden gedraaid nabij
de Hoge Akker, vervolgens gaat het via
Biermansstraat, Bosscheweg, Maria-
straat naar de Dorpsstraat, waar de stoet
nabij het ontspanningsgebouw zal worden
ontbonden. Aan deze feestelijke intocht
zal medewerking worden verleend door
harmonie “De Goede Hoop” met tamboer-
korps

29 november Succes
Op de internationale U.Z.G. tentoon-
stelling, welke dit weekeind te Utrecht
werd gehouden, behaalde in de
jeugdklasse Duitse herdershonden
“Arthur van de Molenakker” , eigenaar
Harrie van Stipdonk, Bosscheweg alhier,
het predicaat Z. G.
Tevens was dit de beste zelf gefokte
Duitse herder in deze klasse.

Helmondse Courant
november 1960






