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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

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
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Zaterdag 29 januari – Opdracht van de Heer in de tempel
18.30 uur Kerk – Eucharistieviering  - Zanggroep de Halmen– kindernevendienst

Viering met de vormelingen
Ben van Rixtel (j.get.)
Mies en Cor van Bakel – de Jong
Harrie en Miet Huibers - Bekx

Zondag  30 januari – 4e  Zondag door het jaar  - Collecte Memisa
10.00 uur Kerk – Eucharistieviering – Cantorij

Jan van Dommelen (2e j. get.)
Mia van Roy – Nooyen (j,get.)
Anny van de Kerkhoff– van der Asdonk (KBO)
Tonia van Dijk (par.)
Lien Beniers- van Rooi (KBO)
Overleden ouders van de Graef – Fleskens
José van de Graef – Verberne
Martina Aarts – van der Leemputten (1e sterfdag)
Mien van Hout – Dieperink (KBO)
Overleden ouders van Boheemen – van Grieken

12.00 uur Kapel – Doopviering
Fieke Smulders, Molenstraat 21.

Woensdag 2 februari  - Opdracht van de Heer in de tempel
19.00 uur Kapel – Rozenkransgebed

Week van zaterdag 5 februari t/m vrijdag 11 februari

Zaterdag 5 februari
18.30 uur Kerk – Eucharistieviering  -

Presentatieviering eerste communicanten
Nel van Lierop
Hanneke van Berlo (m.g.)

Zondag  6 februari – 5e Zondag door het jaar
10.00 uur Kerk – Eucharistieviering – Samenzang

Overleden begunstigers van het O.L.Vrouwe Gilde
Sien Nooijen (fund.)
Corine van den Oever – van Aart (Hakendover)
Truus van Dijk – de Vries (verj.)
Martina Aarts – van der Leemputten
Bas en Anny van de Kerkhoff
Theo van de Rijdt
Bijzondere intentie
Tot welzijn van de parochie

Woensdag 9 februari
19.00 uur Kapel – Rozenkransgebed

Week van zaterdag 29 januari t/m vrijdag 4 februari
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Overleden
Christ van Bommel, Laarweg 21, 80 jaar
Ad Krüter, Peelstraat 16, 78 jaar

Adres Pastoor Deli
Zoals u allen weet is Pastoor Deli geopereerd aan zijn rug. Tijdens zijn herstelperiode
zal hij in het klooster van  de Zwartzusters in Belgie verblijven.
Voor degenen die hem willen schrijven volgt hier het juiste adres:
Klooster van de Zwartzusters,
Kapellebaan 30, 2240 Zandhoven, België.

Spreekuren Pastorie
Wilt U een persoonlijk gesprek met  pastor Engels, dan kunt u daarvoor bellen naar
tel. nummer 462497.  Op dinsdag, donderdag en vrijdagochtend   van 9 tot 12
uur is er een medewerkster aanwezig op de pastorie, tel. 381215.  U kunt dan terecht
met vragen over: dopen, huwelijken, jubilea en misintenties. Voor dringende gevallen
zoals uitvaart of ziekenzalving,  kunt u altijd naar de pastorie bellen, tel.:381215.

Doopvieringen
De eerstvolgende doopvoorbereidingsavond is op 16 februari a.s. van 20.00 tot
21.30 uur in de sacristie van onze kerk.
Deze avond is bedoeld als voorbereiding voor de gemeenschappelijke doopviering
van 27 februari a.s. Voor deze avond en voor de doop van uw kindje  kunt u zich
opgeven tijdens de spreekuren van de pastorie:tel. 381215.

Dorpsstraat 1, 5735 EA Aarle-Rixtel, 0492-386051, 

www.couwenbergh.info, info@couwenbergh.info

Conferentiecentrum de Couwenbergh

Een plek waar inspanning en ontspanning 

samengaan

Conferenties 

Vergaderingen

Trouwplechtigheden

Feesten en recepties

Diners

Catering

Condoleances
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Dorpsplatform Aarle-Rixtel met
centrumvisie en
centrummanagement in
openbare vergadering.

In het vorige Gemeenschapsblad hebben
wij al laten weten dat er op 8 februari
2011 om 20.00 uur in de Couwenbergh
weer een openbare vergadering wordt
gehouden.
Bureau Arcadis uit ’s Hertogenbosch
komt dan een presentatie geven over het
rapport Centrumvisie dat in opdracht van
de gemeente Laarbeek is gemaakt. Dit
rapport is gebaseerd op eerdere
ontwerpen van het Dorpsplatform Aarle-
Rixtel 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.
Verder proberen wij in samenwerking met
Ondernemersvereniging Aarle-Rixtel
Aarle-Onderneemt om ook het rapport
Centrummanagement dat vorig jaar is
uitgekomen te laten presenteren. Zowel
voor  ondernemers als  verenigingen is
deze bijeenkomst bijzonder belangrijk.
Iedereen is van harte welkom op deze
vergadering.
Op onze website staat meer informatie
over de centrumvisie onder de kop:
Dossier Centrumvisie.
· Het programma ziet er nu 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.

Pagina 9BBBBBericht van:
· Presentatie rapport Centrummanage-
ment
· Pauze
· Toelichting over de te volgen stappen.
· Aansluitend discussie en mogelijkheid
tot vragen stellen.
· Sluiting.
www.dorpsplatform.nl
info@dorpsplatform.nl

Weerbaarheid-
straining ‘Hier sta ik’
voor jongeren van 12 t/m 16 jaar

Op donderdag 27 januari om 17:15 uur
start in Helmond in Zorgboogcentrum
Keyserinnedael de Weerbaarheids-
training ‘Hier sta ik’. Deze training is
bedoeld voor middelbare scholieren van
12 tot 16 jaar, die aan hun fysieke en
mentale weerbaarheid willen werken.
Een jongere die zelfvertrouwen uitstraalt,
belandt minder snel in een bedreigende
situatie. Sommige jongeren hebben die
uitstraling van nature, anderen kunnen
daarbij best wat hulp gebruiken. Tijdens
de Weerbaarheids-training leren de
jongeren mondig te zijn, “nee” te zeggen,
grenzen te stellen en zichzelf de moeite
waard te vinden om voor op te komen.
Houding, oogcontact, stemgebruik en de
eigen gedachten krijgen de nodige
aandacht. Daarnaast leren de jongeren
om zich te bevrijden uit benauwde
situaties door het gebruiken van stoot-
en traptechnieken, valbreken en afweer-
en bevrijdingstechnieken.
Voor meer informatie of aanmelden kunt
u contact opnemen met De Zorgboog
Gezondheidsservice via telefoonnummer
0492-348 677 of via de website van De
Zorgboog www.zorgboog.nl (klik op
cursussen). U kunt ons ook mailen:
cursussendiensten@zorgboog.nl
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www.twanvanhout.nl

www.autoschadeverbakel.nl



Pagina 11BBBBBericht van:

Bibliotheek De Lage Beemden
wijzigt uitleenvoorwaarden
Toptitels

Vanaf 17 januari wijzigen de uitleenvoor-
waarden van de Toptitels van Bibliotheek
De Lage Beemden. De Toptitels worden
vanaf die datum uitgeleend voor twee
weken in plaats van één week.
De Toptitels is een nieuwe service van de
bibliotheek. De nieuwste bestsellers zijn
extra snel verkrijgbaar. De boeken zijn
geplaatst in een speciale Toptitels-kast.
In één oogopslag is te zien welke actuele
boeken gelezen kunnen worden.
Voor de Toptitels gelden andere voor-
waarden. Voor meer informatie kijk op
www.bibliotheeklagebeemden.nl.

Hersenstichting
zoekt collectanten

Ieder jaar wordt in februari gecollecteerd
voor ruim 3,5 miljoen mensen met een
‘ziekte in het hoofd’. In 2011 vindt de
collecte plaats in de week van 31jan.tot
en met 5 febr.
De hersenstichting laat wetenschappelijk
onderzoek doen naar de oorzaak en
behandeling van hersenaandoeningen en
ze maakt zich sterk voor samenwerking
tussen organisaties, die zich bezighou-
den met hersenen en hersenonderzoek,
zoals patiëntenverenigingen.
De collecte is afhankelijk van de steun
van zoveel mogelijk mensen in Neder-
land.
In Laarbeek kan helaas nog niet in iedere
straat gecollecteerd worden, dus heeft u
in de eerste week van febr. een uurtje
over en wilt u ons meehelpen, dan hoor ik
het graag.
Voor informatie en/of aanmelden om mee
te helpen, kunt u altijd bellen met mw.
Engels, tel.0492-463623
Meer informatie:www.hersenstichting.nl

Stichting
Scootmobielpark Laarbeek

Stichting scootmobielpark gaat in
samenwerking met de belangenbehar-
tigers een  opfris theorie verkeersles
geven voor alle scootmobielrijders en
rolstoelers van Laarbeek. Met de bedoe-
ling de bestaande en nieuwe verkeers-
regels te leren, zodat men veiliger aan
het verkeer kan deelnemen. De lessen
worden verzorgt in de vier kernen van
Laarbeek.
2 febr.  Mariahout   9 febr.  Lieshout 16
febr.  Aarle-Rixtel  23 febr. Beek en donk
Telkens  wordt er om half elf begonnen in
de Dorps-gemeenschapshuizen.
De entree is gratis voor alle rolstoelers ,
scootmobielers en belangstellenden.
Gelieve zich een week voor genoemde
datum aan te melden bij:
Jose Zwanenberg. Telf  382947
E   jcawzwanenberg@onsbrabantnet.nl

Beste Dames

Donderdag 27 januari
Jaarvergadering aanvang 20.00 uur
zaal ’t Heuveltje. Wij nodigen u van harte
uit tot het bijwonen van onze jaarver-
gadering.
Na de pauze zal Marcel van de Kerkhof
de avond verder invullen met een foto-
presentatie.
Dinsdag 8 februari Kegelen
We gaan kegelen bij de”De Bosparel” in
Bakel. Vertrek om 19.30 uur bij zaal ’t
Heuveltje.
Het bestuur
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Kortingsregeling
wijkrestaurant De Laarbikker
Nieuw!
De gemeente Laarbeek en Stichting
Welzijn Laarbeek hebben een regeling
getroffen om mensen met een inkomen
rond het sociaal minimum en die wensen
deel te nemen aan wijkrestaurant De
Laarbikker, een korting te geven. De
ingangsdatum van de regeling is 12-1-
2011.
Hoe gaat dit in zijn werk:
a. Een deelnemer aan de Laarbikker  be-
taalt voor een maaltijd € 5,75 en indien
deelgenomen wordt aan het koken
€ 4,75. Indien de deelnemer een inkomen
heeft die maximaal 110% van het sociaal
minimum bedraagt, ontvangt de deel-
nemer een korting op het tarief van 40%.
Deze korting wordt direct aan de kassa
van het wijkrestaurant verrekenend.
b. Om mensen met een minimuminko-
men te stimuleren deel te nemen aan de
activiteiten van het wijkrestaurant, is een
bonusregeling van toepassing.  De
deelnemer mag 3x gratis deelnemen aan
het wijkrestaurant. De regeling is bedoeld
voor mensen die rond dienen te komen
met een inkomen tot 110% van het
sociaal minimum.
Wat moet u doen om in  aanmerking
te komen:
Indien u denkt voor bovengenoemde
regelingen in aanmerking te komen,
neem dan vooraf contact op met SWL.
Dit kan gelijktijdig bij uw aanmelding/
reservering voor het wijkrestaurant.
Toetsing en uitvoering vindt plaats door
SWL.
Het wijkrestaurant is 2 keer per week
geopend (woensdag en donderdag) van
17.00 tot 20.00 uur en is gevestigd in de
keuken van het Commanderij College
aan de Wijnkelderweg 5, in Beek en

Donk. De maaltijden worden rond 18.15
uur uitgeserveerd.
Tijdens de openingstijden worden de
maaltijden klaargemaakt door de
deelnemers en aansluitend vindt het
diner plaats. Dit alles gebeurt onder de
begeleiding van een professionele kok.
Het wijkrestaurant heeft 3 doelstellingen:
1. Ontmoeten: iedereen kan er eten en/of
actief deelnemen (koken, uitserveren).
2. Samen actief zijn: er is voor ongeveer
12 deelnemers de mogelijkheid om met
anderen te koken. De deelnemers
kunnen ook actief zijn in de bediening en
tafelschikking.
3. Educatie: leren koken onder bege-
leiding van een professionele kok en, als
je zelf al kunt koken, anderen dit leren.
Op de website van SWL
www.welzijnlaarbeek.nl vindt u alles over
de achtergronden van dit initiatief. Ook
vindt u op deze site de menu’s van de
komende weken.
Hebt u interesse meldt u zich aan!
Aanmeldingen voor het koken en/of eten
kan wekelijks tot woensdag 12.00 uur.
Telefonisch 328800 of per mail:
stichting@welzijnlaarbeek.nl
Wilt u alleen van het diner gebruik
maken, meld u zich dan ook aan!

KKKKKlokje

Garagebox te huur:
Midden in de Dorpsstraat garagebox te
huur. Tel: 06.10.54.64.69

Praktijk voor huidverzorging en
pedicure voor de diabetische, reuma-
tische voet, ook behandelingen aan huis.
Permanente make-up. Voor wenkbrau-
wen en eyeliner.  “La Belle Vie” Tel: 0492-
383024

Gevonden:
Er is in de kerk een dameshorloge
gevonden. Tijdens kantooruren kunt u dit
horloge ophalen op de pastorie.



Voedingsadvies Heleen van Asten
s t a a t   v o o r : 

• eerlijk advies
• eetpatroon dat bij je past

• gezond gewicht  
• lekkere recepten

Dorpsstraat 43 • 5735 EB Aarle-Rixtel
Voor informatie bel of mail naar 06 - 43257962 of 

contact@voedingsadviesheleenvanasten.nl
of kijk op www.voedingsadviesheleenvanasten.nl

Erkend 
gewichtsconsulent

Vergoeding door 
ziektekosten-
verzekeraars
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Installatie nieuwe
burgemeester Hans Ubachs

Het was in ieder geval  een kleurrijk begin
voor Hans Ubachs bij het betreden van
het gemeentehuis, want de deputaties
van  alle Laarbeekse gilden stonden in vol
ornaat aangetreden en daarboven waren
de kleuren van Laarbeek uitgebreid te
zien in reusachtige waaiers. En aan
publieke belangstelling ontbrak het ook
niet, niet bij de officiële installatie en nog
minder bij de daarop volgende receptie.
Na een welkomstwoord door de raads-
nestor en waarnemend raadsvoorzitter
Willy van Osch werd de officiële
benoemingsbrief voorgelezen. De nieuwe
burgemeester werd als eerste toege-
sproken door de Commissaris der
Koningin in de provincie Noord-Brabant,
dhr. Wim van der Donk. Hij heette hem
welkom in het Brabantse en vooral in het
Laarbeekse land. Hij stelde hem meteen
geen makkelijke periode in het vooruit-
zicht want het zijn tijden van keuzes
maken en veel zaken die vragen om
verstandig besturen. Dat kan  met name
als je als burgmeester dicht bij de
mensen staat. In zijn toespraak bedank-
te dhr. van der Donk speciaal mevrouw
Nellie Aarts-Jacobs voor de periode dat
zij als waarnemend burgemeester
functioneerde. De aanwezigen onder-
streepten dat met applaus. Waarnemend
raadsvoorzitter Willy van Osch schetste
in zijn toespraak een paar knelpunten,
maar wenste de nieuwe burgemeester
vooral veel geluk in zijn nieuwe ambt en
een mooie tijd met zijn gezin in
Laarbeek. Natuurlijk kwam de proble-
matiek rond de nieuwe weg even aan de
orde, niet zozeer voor dhr. Ubachs maar
meer voor het luisterend oor van de
Commissaris der Koningin, in de hoop
natuurlijk dat de belangen van Laarbeek
nog eens extra worden belicht en blijven

hangen in het provinciehuis. Hij memo-
reerde verder dat Hans Ubachs de derde
burgemeester van Laarbeek is geworden
en drie maal is nou eenmaal scheeps-
recht. Wethouder en locoburgemeester
Hans Vereijken hoopte op een vruchtbare
samenwerking en belichtte kort een
aantal positieve zaken uit Laarbeek en
uit de regio, die per slot van rekening
sinds kort in de race is voor slimste regio
van de wereld, voor wat dat dan ook
waard is.  De burgemeester van de
gemeente Someren voerde kort het woord
namens de kring van burgemeesters in
de regio Zuidoost Brabant en wenste
hem veel bestuurlijk plezier en succes.
Tenslotte kwam de nieuwe burgemeester
zelf aan het woord waarbij de krachtige
uitspraak: “Mensen van Laarbeek, Uw
gemeente is voortaan ook mijn gemeen-
te”, het meeste opviel. Hij schetste
bovendien een zelfbeeld waarbij samen-
werking, betrokkenheid en ongedwongen-
heid opvielen. Besturen zit hem blijkbaar
in het bloed en werken  voor de
samenleving haalt het beste in je boven,
maar die uitspraak had hij van een
bekende burgemeester uit Maastricht. De
beste uitspraak vond ik zelf nog dat
openbaar bestuur gewoon leuk is, vooral
als je dat in een kleine gemeenschap
kunt doen waar je  de ongedwongen
sfeer kunt proeven en je gewoon onder
de mensen kunt begeven. Dat hij burge-
meester van onze gemeente  wil zijn
blijkt wel uit het feit dat hij zich op korte
termijn met zijn gezin in Beek en Donk
gaat vestigen en daarvoor tijdelijk een
woning  heeft gehuurd. Hij bleek boven-
dien met zijn gezin de afgelopen nacht al
doorgebracht te hebben in de Brabantse
kluis in Aarle-Rixtel. Zo heeft hij in ieder
geval de Brabantse sfeer en gemoedelijk-
heid al volop kunnen proeven en bewijst
hij zijn goede smaak door meteen al te
kiezen voor de beste kern van Laarbeek,
maar dat is de mening van de schrijver
van deze rubriek.
JWP.
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Pagina 18



BBBBBericht van: Pagina 19

Zanggroep
de Halmen
gaat door !!!!

Het had niet veel gescheeld of Zanggroep
de Halmen zou ter ziele gegaan zijn.
Maar met een nieuwe dirigent bruist ons
koor als nooit tevoren!
In juni was het maar de vraag of Zang-
groep de Halmen nog zou blijven zingen.
Geen dirigent en een beperkt aantal
leden. Wat moet je dan?
Stoppen of toch doorgaan. Dit laatste
wilde de meeste wel maar hoe ….?
In september kwam er een omslagpunt
met een onze nieuwe dirigent Bert
Muitjens die met een flink portie
enthousiasme met ons aan de slag is
gegaan.
Door het instuderen van allerlei nieuwe
liederen zijn we weer op de goede weg
en we hopen dan ook dat er wat nieuwe
leden en muzikanten bijkomen.
Wie zijn wij?
Wij zijn een enthousiaste en gezellige
groep en wij repeteren elke dinsdagavond
van 20.30 uur tot 22.30 uur in het
Dorpshuis te Lieshout. Elke maand
verzorgen wij een viering in de Sint
Servaaskerk te Lieshout. Daarnaast
verzorgen wij op verzoek optredens
buiten de deur.
Mocht je zin hebben om te komen
luisteren, kom dan op dinsdagavond
langs in het Dorpshuis of bij de volgende
viering op zaterdag 29 januari in de
ONZE LIEVE VROUW PRESENTATIE-
KERK te Aarle-Rixtel.
Voor meer informatie kunt u zich wenden
tot Gerrie van Bommel, tel: 383003.
We hopen dat u enthousiast wordt en
onze groep komt versterken.

Het Kouwenbergs kerkje
presenteert: Kamerkoor Nota
Bene

Zondag 30 januari a.s. is er in het
Kouwenbergs kerkje een optreden van
kamerkoor Nota Bene uit Eindhoven.
Hiermee wordt voor het jaar 2011 een
nieuwe cyclus van muziekuitvoeringen
ingezet.
Nota Bene is een gemengd kamerkoor.
Het koor zingt de liederen a capella,
meestal vier-stemmig. Het repertoire is
voornamelijk niet-kerkelijk en varieert van
renaissance tot liederen van hedendaag-
se componisten. De optredens van het
koor zijn thematisch, b.v. Frans, natuur,
Engelse partsongs. Het koor staat onder
muzikale leiding van Fred Vonk.
Inmiddels zijn de muziekuitvoeringen in
het Kouwenbergs kerkje aardig populair
aan het worden. Het kerkje leent zich
danook uitstekend voor dit soort
muzikale activiteiten.
De akoestiek is in één woord prima De
kleinschaligheid van het kerkje schept
een intieme, informele sfeer en hierdoor
een grote betrokkenheid tussen de
muzikanten en het publiek.
Het concert van Nota Bene begint om
15.00 uur. De kaartjes kosten 3 euro (
inclusief consumptie). Ze zijn verkrijgbaar
aan de kassa en kunnen ook worden
gereserveerd : 0492 382943.
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Op bezoek bij Jolanda Manders in de
Termeerstraat 16. Ook deze jonge vrouw
gaat een praktijk beginnen in haar
aanbouw in de tuin. Reportad is benieuwd
naar haar activiteit die zij gaat beginnen.
Jolanda Manders, sinds 2006 getrouwd
met Harm, in 2007 is onze eerste dochter
geboren en in 2008 onze tweede dochter.
Ik heb 10 jaar gewerkt in de confectie als
administratief medewerker. Maar ik ben
eigenlijk altijd op zoek geweest naar iets
anders. Wat zou ik dan willen doen?
Daar kwam ik maar niet achter, totdat ik
door omstandigheden in ons huis in 2009
in aanraking kwam met Reiki. Ben op
internet gaan opzoeken wat het precies
inhield, en zo kwam ik erachter dat
iedereen Reiki kan leren. En bij Elly van
de Heuvel in Geldrop heb ik mijn Reiki 1e
graad, 2e graad en 3e graad a+b volgens
het USUI System of Naturel Hea-
ling behaald en diverse workshops
gedaan. Omdat de thuissituatie in
combinatie met mijn werk erg druk werd,
ben ik sinds juni 2010 gestopt met
werken. Toen kwam het idee om een
eigen praktijk te beginnen. Om mensen
te behandelen en te helpen. Reiki: Reiki
is het Japanse woord voor universele
levensenergie. Rei betekent: Universeel.

Ki betekent: Energie [levensenergie] Aan
het begin van de 19de eeuw heeft Dokter
Mikao Usui, Reiki herontdekt. Hij
ontdekte de manier om jezelf en andere
mensen te kunnen behandelen. Wanneer
je Reiki leert wordt je een doorgeefkanaal
voor de energie die overal om ons heen
aanwezig is. De energie stroomt door je
lichaam heen via de handen naar buiten.
Door de handen neer te leggen bij jezelf
of iemand anders stroomt de energie via
de handen weer het lichaam in. Het zelf
genezend vermogen, wat ieder mens van
nature bij zich heeft, wordt tijdens de
behandeling geactiveerd. Je kunt je gaan
ontspannen en je kunt innerlijke rust
gaan ervaren. Bij welke klachten kan
Reiki helpen? In principe kun je Reiki
toepassen bij alle klachten. Of die nu
lichamelijk of psychisch zijn. Een aantal
klachten waarbij Reiki vaak hulp kan
bieden: Lichamelijke klachten: -
Hoofdpijn, buikpijn, kniepijn, RSI enz. -
Migraine - Reuma - Allergieën - Griep,
verkoudheid enz. - Lusteloosheid, ver-
moeidheid - Klachten bij zwangerschap.
Geestelijke klachten: - Faalangst -
ADHD, druk gedrag, ongeconcentreerd-
heid - Teruggetrokken gedrag -
Ongelukkig voelen, moeite hebben te



leven in deze wereld - Vast zitten in
emoties, meegesleept worden door
emoties - Stress, overspannen zijn. Reiki
kan niet al je problemen oplossen, maar
in sommige gevallen zal het je inderdaad
van je klachten af kunnen helpen. Reiki
is geen vervanging van de reguliere
medische zorg, maar kan hierbij
natuurlijk wel additief worden toegepast
om genezing te versnellen, of om pijn te
verlichten. Voor wie is Reiki? Voor
baby’s, jongeren, ouderen, planten en
dieren. Voor alles en iedereen dus. Het
maakt ook niet uit of je er in gelooft,
energie is goed voor iedereen. Het kan
dan ook nooit kwaad. De Reiki energie
vult de lichaamsenergie aan, te veel
energie krijgen kan dan ook niet. Je
lichaam bepaalt zelf naar welke klacht of
welk deel van je lichaam het die energie
toe laat stromen.
Alleen vandaag, maak ik me niet boos,
maak ik me geen zorgen, wil ik mijn
leven eerlijk verdienen, ben ik dankbaar
voor alles wat ik heb, ben ik vriendelijk
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voor alles dat leeft. Reiki  is gebaseerd
op zachte liefdevolle hartenergie.
Jolanda vertelt dat zij een behandelkamer
heeft in de aanbouw in haar tuin.
Reportad kreeg de gelegenheid om deze
te bezichtigen. Ingericht met een
behandeltafel, enkele kasten, tegelvloer
en alles netjes afgewerkt. Jolanda vertelt
dat zij haar praktijk op 5 februari 2011
start met de officiële opening. Van 14.00
tot 17.00 uur bent u van harte welkom
om kennis te maken met Jolanda en met
Reiki. Voor een behandeling kunt u een
afspraak maken met Jolanda, telefonisch
kunt u haar bereiken op nummer 384060.
Heeft u examen vrees? Of veel stress?
Probeer dan maar eens een behandeling
bij Jolanda waar u geen spijt van zult
krijgen. Jolanda veel succes met je
praktijk. Reportad staat ervan te kijken
dat zoveel jonge mensen zelfstandig
worden. Aarle-Rixtel heeft veel jonge
ondernemers in een korte tijd erbij
gekregen. Jolanda nog bedankt voor je
gastvrijheid en het lekkere kopje koffie.
Reportad.

AUTOBEDRIJF - VOSSENBERG      
Gecertifeerd Klasse 1 Bovag Autobedrijf

Verkoop;   Best Car Selection /  Bovag Occassion’s

 Al bijna 25 Jaar 

een begrip in Aarle-Rixtel  

De Duivenakker 7a, 5735JA Aarle-Rixtel
Telefoon 0492-382722 

info@autocenter-vossenberg.nl
www.autocenter-vossenberg.nl

                

 personen- of bedrijfsauto
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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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A. Verhagen van Vogelvereniging
Laarbeek, Nederlands kampioen.
10 % ledengroei in 2010.

Tijdens de Nederlandse kampioenschap-
pen in Apeldoorn is A. Verhagen van
Vogelvereniging Laarbeek in zijn klasse
Nederlands kampioen geworden. Ook
behaalde hij nog 3 keer zilver en 1 keer
brons. Ook G.v.d. Akker behaalde zilver.
Tijdens een druk bezochte en gezellige
jaarvergadering in zaal ’t Heuveltje in
Aarle-Rixtel, werden secretaris F.v.d.
Heuvel en bestuurslid H. Naus voor een
periode van 3 jaar herkozen.
In 2010 kreeg Vogelvereniging Laarbeek
ruim 10 %  meer leden en gaat hierdoor
tot de grotere vogelverenigingen in het
district en het land behoren. Een
ledenstop is er niet, men kan lid worden
via het secretariaat, tel. 0492-381909.
Vogels houden is immers een mooie en
ontspannende hobby.

The Voice of Laarbeek

2011 is het jaar van The Voice of
Laarbeek. De zoektocht begint al direct
en staat ook de rest van het jaar in het
teken van het zoeken en begeleiden van
echt Laarbeeks zangtalent. Na de
voorrondes, waarin blind auditie wordt
gedaan voor een professionele jury, gaan
4 coaches aan de slag om de gekozen
talenten te begeleiden en klaar te
stomen voor de battles. De voorrondes
van the Voice of Laarbeek vinden plaats in
het tweede kwartaal van 2011 waarna er
genoeg tijd overblijft om de voorbereiding
voor de battle-ronde goed te laten
verlopen. De battles vinden plaats in
oktober 2011 en worden begeleid door
harmonie De Goede Hoop met speciaal
gemaakte arrangementen die aansluiten
bij de muziekkeus van de kandidaten.
Het geheel krijgt een spetterende finale
tijdens het nieuwjaarsconcert 2012 van
harmonie De Goede Hoop dat volledig in
het teken zal staan van de ontknoping
van The Voice of Laarbeek. Denk jij dat je
genoeg zangtalent hebt om The Voice of
Laarbeek te worden, geef je dan voor eind
februari op bij Dirk Verhoeven
(tvol@vision2music.nl).

SENIORENVERENIGING/KBO AARLE-
RIXTEL

De Carnavalsavond voor alle
senioren van Aarle-Rixtel is dit
jaar op VRIJDAG 4 FEBRUARI

in  “De Dreef”. Aanvang 19.30 uur;
zaal open vanaf 19.00 uur.
Toegangskaarten à € 7,50 zijn verkrijg-
baar op donderdag 27  en vrijdag 28
januari telkens van 9.30 uur tot 11.00 uur
in onze computerruimte in Mariëngaarde.
Het programma kunt u lezen in onze
Seniorenwijzer van januari.
Deze avond wordt aangeboden aan alle
senioren van Aarle-Rixtel door “Stichting
Organisatie
Carnaval Ganzegat”

KKKKKlokje

Gevonden:
We hebben  op de Barthold van Heessel-
straat kruising Rode/Blauwe Schutplein
een huissleutel gevonden. J. Keuten,
Rode Schutplein 24.

Gevraagd:
Hebt u nog oude wollen dekens, lapjes
stof, kantjes en lintjes liggen, waar u
niets mee doet? Dan komen wij die
graag bij u ophalen. Madeliefste-creatief
tel. 06-20270699 www.madeliefste-
creatief.nl
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Open huis blokhut!

Onze nieuwe blokhut is nu echt bijna
klaar! Daarom willen wij u  uitnodigen
voor onze open dag op 12 februari van
14.00 uur tot 16.00 uur. Iedereen uit
Laarbeek, ouders van onze jeugdleden,
oud leiding en oud bestuursleden en alle
andere belangstellenden, zijn van harte
welkom! Ook als je nog een leuke hobby
zoekt is deze open dag een mooie
gelegenheid om eens te komen kijken
wat Scouting je te bieden heeft. Er wordt
een leuk programma aangeboden voor de
jeugd!
Ons nieuwe adres is Duivenakker 74.
Ook willen wij u nu vast informeren over
het feit dat wij vanaf dit jaar helaas geen
vlooienmarkt meer gaan organiseren. De
vlooienmarkt is een zeer tijdrovende
activiteit voor ons, waarbij we merken dat
de opbrengst hiervan steeds verder
terugloopt. Wij willen iedereen bedanken
voor het jarenlang brengen van verkoop-
bare spullen en voor het bezoeken van de

vlooienmarkt.
Graag tot ziens op 12 februari op ons
nieuwe adres!
Bestuur Scouting 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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Naar Lourdes….Maar hoe?

In uw omgeving zijn er meerdere mensen
als pelgrim naar Lourdes geweest. Dan
hoor je vaak zeggen: ja, daar wil ik ook
graag eens naar toe. Zou er een  mooier
cadeau zijn voor je ouders of voor je zelf
om zo’n mooie droomreis cadeau te
kunnen doen. Dan is vaak de vraag, wat
past het beste bij ons en hoe en
wanneer. Zo ga ik al meer dan 40 jaar
mee als vrijwilliger groepsleider met de
Limburgse Bedevaarten, waarvan de
laatste 15 jaar met de bus. En kan zeker
uit ervaring vertellen welke reis bij u het
beste past, trein, vliegtuig of bus. Of u nu
gezond, ziek of gehandicapt bent, er is
altijd een oplossing voor een aangepaste
reis. En dus met vol pension inclusief
verzekering en geheel verzorgd. Ook is er
de mogelijkheid om in Accueil (zieken-
verzorging) of in een zorghotel te verblij-
ven, samen komen we er wel uit. Dus als
u belangstelling heeft om te gaan, bel mij
gerust even en ik zal u helpen bij al uw
vragen en inschrijving. Ook kan ik u door
verwijzen naar het Lourdescomité Weert.
De 1e reis is van 3 juni  t / m 10 juni 2011.
(dan ga ik als reisleider op de bus mee)
2e reis is van 30 augustus t / m 6 sep-
tember 2011. (dan ga ik als reisleider op
de bus mee) 3e reis is van 14 september
t / m 21 september 2011. In uw hotel is
altijd een Nederlands sprekende
hotelleider, die u alle dagen bijstaat en
weg wijs maakt. Bel me gerust voor
informatie: Theu van Meijl 06.51.12.27.11
of 0495-521988. Theu van Meijl,
Wollekamer 3, 6006 LA Weert of J.
Senders, Frans Halslaan 20, 5702 XH
Helmond 0492-537.331.
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The Groove Combination
bij Wim Beeren Jazz Society op
26 januari
Op woensdag 26 januari treedt The
Groove Combination uit Gemert op bij
Wim Beeren Jazz Society in café Van
Bracht in Aarle-Rixtel.
De jonge musici van dit kwartet studeren
allen aan de Rockacademie of het
Conservatorium in Tilburg.
The Groove Combination is ontstaan
na deelname aan het Prinses Christina
Jazz Concours in 2008.
De bandleden zijn: pianist en zanger Tim
Verhofstad, bassist Bas van Wetten,
trompettist Gijs Berkers en drummer
Mark Verhofstad.
Zij spelen jazz-standards en covers van
o.a. Jamie Cullum. De backline van de
aansluitende jamsession wordt deze keer
gevormd door pianist Jaap van der Voet,
bassist Peter Krynen, gitarist Herbie
Guldenaar en drummer Marcel van
Vught. Aanvang 20.30 uur, entree zoals
altijd gratis.
Wim Beeren Jazz Society: een brui-
send en inspirerend jazzpodium, waarbij
je in een ongedwongen en gezellige sfeer
oude bekenden en nieuwe vrienden
ontmoet !
www.wimbeerenjazzsociety.nl

www.gemeenschapsblad.nl
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De Klokkendorper uit Aarle-Rixtel
bestaan in 2011 50 jaar en organiseren
voor de 45e keer met Pinksteren ,het
“Klokkendorper Festival “. In het kader
van het jubileum wordt het dit jaar groots
aangepakt. De Klokkendorper zijn al een
aantal maanden bezig om dit Festival “
speciaal” te maken. Op dit moment wordt
hard gewerkt om de laatste hand te
leggen aan de programmering.  De
opbrengsten van het festival komen ten
goede van War Child, de stichting die
kind soldaten helpt en waar onder meer
Marco Borsato ambassadeur van is. Het
festival wordt uitgebreid naar 4 dagen en
zal op vrijdagavond beginnen. Gezien het
groots karakter van het festival, zijn wij
nog steeds op zoek naar vrijwilligers die
ons kunnen helpen, op wat voor manier
dan ook. U kunt zich aanmelden via,
info@klokkendorper.nl
In dit jubileum jaar zullen de “Klokken-
dorper” een aantal optredens verzorgen in
Oostenrijk, onder meer in Mayerhofen,
Fugen en Aschau. Deze optredens staan
o.a. gepland voor het weekend van 29,30
en 31 juli. Het zou natuurlijk fantastisch
als de fans ook in grote getale naar
Oostenrijk komen.
Dus reserveer alvast in Uw agenda het
Pinksterweekend 10, 11, 12 en 13 juni
2011 en de “Klokkendorper “ Jubileum
Tour Austria van 29 juli tot 5 augustus
2011
Dit mag je niet missen !!!

Oproep materiaal
voor 50 jaar De Heindert.

Beste mensen,
Zoals u wellicht weet bestaat Basis-
school de Heindert dit schooljaar 50 jaar.
Dit heugelijke feit zal zijn hoogtepunt
kennen op 16 april, wanneer er een grote
reunie van de school zal plaatsvinden.
Als Heemkundekring willen wij in samen-
werking met Basisschool Heindert
aandacht besteden aan “50 jaar De
Heindert”door middel van het opzetten
van een tentoonstelling, die rond die dag
te bezoeken is.
Om deze tentoonstelling goed en breed
vorm te kunnen geven zijn wij op zoek
naar materialen die op die 50 jaar
betrekking hebben.
U kunt dan denken aan (klasse)foto’s,
foto’s van het schoolkamp, oude rappor-
ten, versjes, schriften, kortom alles wat
op deze tijd betrekking heeft.
De foto’s worden door ons gescand en de
originele ontvangt u uiteraard weer terug.
De overige materialen willen we graag
even in bruikleen voor deze dag of als er
kopien van te maken zijn doen we dat
ook graag en krijgt u de originele weer
terug. Alles is welkom.
Wanneer u iets van hierboven genoemde
spulletjes even aan ons ter beschikking
wilt stellen, kunt deze in een enveloppe
in de brievenbus van de Heemkamer/
bibliotheek stoppen onder vermelding van
Heemkamer en een briefje met uw naam,
adres en eventueel telefoonnummer.
Wanneer u dingen liever persoonlijk
afgeeft kan dat ook op dinsdag
voormiddag en dinsdagavond na 20.00
uur of op woensdagavond na 20.00 uur.
Wij, en ook de school, zouden uw
medewerking geweldig op prijs stellen.
Wanneer u hierover vragen hebt, kunt u
contact opnemen met Henk Beniers, tel.
382763 of Jan Dekkers, tel. 381673 of
mobiel: 06-43970065.

KKKKKlokje

Verloren:
Sleutelbos met sleutelhanger JIM BEAM.
Tel: 382034 van de redactie, Kerkstraat
39.

Klokkendorper
Festival  voor
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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
10 % KORTING

OP HET TOTALE BEDRAG
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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, 2 kroketten                         2 frikandellen, 2 kroketten

       en 2 bamiblokken
                   Voor     5,-                                    Voor     9,50

Maandag: Kroket (1+1 gratis)
Dinsdag: Frikandel (1+1 gratis)
Woensdag: Sito stick  (1+1 gratis)
Donderdag: Kaassoufflé (1+1 gratis)
Vrijdag: Gehaktstaaf  (1+1 gratis)
Zaterdag: Goulashkroket (1+1 gratis)
Zondag: Hete frikandel (1+1 gratis)

Deze actie geldt vanaf 1 februari tot en met 28 februari 2011

   openingstijden

Maandag 12:00u tot met 20:30u
Dinsdag t/m zondag 12:00u tot en met 22:00u

(kip of varkenshaas) saté 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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Gelukkig waren de weersomstandig-
heden bij onze derde cross voortreffelijk
en was het gezellig druk bij het parkoers.
De wedstrijd werd gewonnen door Piet
Rooijakkers en bij de 50+ers was Jan
Willem van Bokhoven de beste. In het
algemeen klassement leidt Henk van Riet
bij de jongste kategorie en staat Jef van
Dijk bovenaan bij de 50+ers.
De finalecross wordt gehouden op
zondag 6 februari om 10.30 uur nabij d’n
Duvelsberg. Om 12.15 uur worden de
eindprijzen uitgereikt in ‘t Heuveltje.
De kaartmiddag in het kader van het 40-
jarig bestaan werd bij de jokeraars
gewonnen door Truus van Egdom en bij
de rikkers door Frans Verschuuren.
Op de vierde kaartavond van dit
winterseizoen was Gerrie Migchels de
beste bij de jokeraars en zegevierde
René van den Elsen bij de rikkers.
afd. publ.

Fietste u de laatste tijd wel eens naar
Helmond,
vanaf het kruisbeeld aan de Bosscheweg
en reed u daar van verbazing ook met
open mond,
vanaf de loop tot voorbij Schevelingen,
zeg.
Een schitterend stukje geasfalteerde
weg,
met witte strepen,
je raakt er bijna niet op uitgekeken.
Op un goei honderd meter,
Laarbeeks grondgebied,
is het kommer en kwel,
zoveel gaten als je daar ziet.
Was goed overleg hier niet beter
geweest,
want je maakt mij niet wijs,
dat aanleg samen,
niet enorm veel scheelt in prijs.
De nieuwe stadsdichter van Helmond,
moet dat toch ook al zijn opgevallen,
want Wim fietst stukken meer dan Bert,
die ik meer in zijn bolide zag knallen.
RD

Beste ondernemers
van Ganzegat,
Op 5 en 19 februari organiseert de Organisatie Carnaval Ganzegat haar
Ganzekwekavonden.
Evenals voorgaande jaren zijn deze avonden uitverkocht. Dat betekent
elke avond zo’n 700 mensen in de zaal die een avondje lekker vermaakt
willen worden. Misschien wel een goed moment om uw bedrijf / zaak te
promoten. Voorafgaande en na het programma bestaat de gelegenheid
om middels een beamer reclame te maken voor uw bedrijf / zaak.
De presentatie van uw bedrijf / zaak kost € 25,00 voor beide avonden.
Wilt u hiervan gebruik maken kunt u contact opnemen met Gerard van
Ganzenwinkel, Dorpsstraat 76 in Aarle-Rixtel, telnr: 0492-383889.
Namens de Organisatie Carnaval Ganzegat:
Riny van den Bogaard
secretaris



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

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

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

Zorg voor alle generaties!

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

 of kijk op www.zorgboog.nl
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Geen Elfstedentocht, natuurlijk wel, het
had makkelijk gekund de afgelopen
weken. Ik moet er wel bij zeggen, over
een nieuwe route. Velen onder ons
hebben er de laatste weken van 2010 al
kennis mee gemaakt, al dan niet hard-
handig, soms met vervelende gevolgen.
Ons eigen stratencircuit, een gladde
ijsvloer zoals ze in Friesland al jaren niet
meer gezien hebben. Willekeurig, van
Biermanstraat, Kouwenberg, Lijsterstraat
of Phaffstraat. Maakte niet uit, een
perfecte ijsvloer en dat wekenlang. Met
enige fantasie hadden we nog een
bruggetje van Bartlehiem kunnen kiezen
op Strijp, retour over Laagstrijp, Buizerd-
straat en Broekeling. Ik zag het helemaal
zitten, koek en zopie, overal orkestjes.
Man wat een winter, wat een reclame voor
Aarle, motoren met zijspan van de NOS,
iedereen live op de buis, een hele dag.
En toen viel ik met een smak op het ijs,
te lang met mijn hoofd in de wolken
gelopen, het gat in de Bakelseweg niet
gezien, wat, een gat, overal gaten in die
weg. Ik denk dat er wel een paar mensen
naar het calamiteitennummer van de
gemeente hebben gebeld, al in 2010.
Dan denk je in 2011, geregeld, kouwe
bitum erin en het is weer veilig. Jammer,
niet dus, ik denk dat er een nieuwe regel
is ingevoerd. Zodra er meer als 10
mensen met dezelfde klacht gebeld
hebben, dan is het bij de gemeente pas
een echte klacht. Aan het eind van het
jaar is het budget voor kouwe bitum al
op, dan moeten we wel wachten tot het
nieuwe jaar, dan bestellen, even wachten
want eerst moet er nog wat strooizout
tussendoor geleverd worden. Dan heb je
zo rond carnaval, begin maart, de
planning voor een spoedreparatie klaar.
Tegen die tijd hebben er ook beslist meer
dan 10 mensen gebeld .Maar gelukkig,
afgelopen week zijn de gaten gedicht. He

dat lucht weer op. O, ja, het zouttekort,
het nieuwe modewoord in de Nederland-
se taal. Daar snap ik nou helemaal niets
van. Als er ergens geen gebrek aan is op
onze aarde, dan is het wel zout. Zoveel
als je wilt. Ik heb er geen verstand van,
denk ik, dan. Een redelijk goedkoop
product, misschien dat de transportkos-
ten iets prijsverhogend zijn, er is veel
vraag naar dit product, al jarenlang.
Waarom dan niet gezorgd dat we genoeg
hebben en dat niet begin januari al
driekwart van onze zoutvoorraad op is.
Kan iemand dat mij uitleggen. Och, laat
maar. Ik heb me weer best geamuseerd
met de vogeltjes in de tuin. Ze waren er
allemaal want ze weten dat er bij ons
goed gevoerd wordt. Een lust om te zien
hoe het allemaal door elkaar kroelt, vecht
en keurig netjes op de beurt wacht.
Opvallend vond ik dit jaar het aantal
vinken en groenlingen.  Mijn tuin is
natuurlijk geen graadmeter voor de
vogelstand in Nederland of in Brabant. Ik
vond het gewoon leuk dat ze er elke dag
waren, zelfs de tortels en houtduiven, de
vraatzuchtige kauwen en het kleine
winterkoninkje. Er was nationaal rumoer
over de natuur omdat de subsidiekraan
voor de ontwikkeling van de ecologische
verbindingszones plotseling is dichtge-
draaid. Het proces was al jaren een
succes, binnen onze gemeente stond er
ook nog wat op stapel. Jammer dat de
plannen in de ijskast gaan. Vooral de
ingewijden hebben er buikpijn van, ik
begrijp hun emoties. De natuur moet het
weer eens afleggen omdat andere
belangen zwaarder wegen .Wel fijn dat
binnen Laarbeek de enthousiaste club
van het Laarbeeks Landschap een pluim
met bijbehorende cheque kreeg op de
nieuwjaarsreceptie. Die club staat voor
een goede zaak en mag wel wat steun
hebben. Harrie Brugmans zelf heeft mij
beloofd dat het geld goed besteed gaat
worden. Toch nog een lichtpuntje voor
2011.                             De meikever.
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GANZEKWEKAVONDEN
UITVERKOCHT

Beste Ganzegatters en
Ganzegatterinnekes

Evenals vorig jaar waren de entreekaarten
van de beide Ganzekwekavonden (5 en
19 februari), van de Organisatie Carnaval
Ganzegat, in de voorverkoop van zondag
16 januari jl. uitverkocht. De program-
ma´s van deze Ganzekwekavonden
liegen er ook niet om. De zaalcommissie
heeft ook voor deze avonden fantastische
programma´s in elkaar gesleuteld. Op de
1e Ganzekwekavond (5 februari) zullen in
de kletston verschijnen: Robert van
Lamoen, Andy Marcelissen en Rob
Scheepers (Sterksel) Als amusements-
groepen zullen het podium betreden: Dik
voor Mekaar, de Dörpels, Velvet Rouge
en Duo Vreemd.  Op de 2e Ganzekwek-
avond (19 februari) zullen in de kletston
verschijnen: Job van Rooij, Jan Strik en
Mathie van Hoof. Als amusements-
groepen zullen het podium betreden: de
Heikantzangers, De Velt Op, Gans
Anders en Kuub. Beide avonden zullen
de Ganzegatse Dansmariekes hun
showdans tonen. De avonden worden
muzikaal ondersteund door Ganzegats
Hofkapel o.l.v. hofkapel-meester Dirk
Verhoeven. Zijne Doorluchtige Hoogheid
Prins Marlon d’n Uurste zal de avonden
voorzitten en Grootvorst Jorg zal de
avonden presenteren.

Het programma is na te lezen op onze
website: www.ganzegat.nl .
Namens de Organisatie Carnaval
Ganzegat: Riny van den Bogaard
secretaris

Reunie ATTC77

Tafeltennisclub Aarle Rixtel
Ook de tafeltennisclub in Aarle Rixtel

bereidt zich voor op het
Werelkampioenschap Tafeltennis

Zij nodigt daarom alle oud-leden en
leden uit voor een after party in de

vorm van een eenmalig
Gezelligheidstournooi

 Op zondag 22 mei 2011
Aanvang 13.30 uur tot 17.00 uur

Aanmelden van deelnemers en
(oud)leden via attc77@hotmail.nl
Of 06-38212921 of 0492-382255

Deelname is gratis en supporters zijn
óók welkom

Adres: Jan van Rixtelstraat 30
Aarle Rixtel

Uitverkocht

KKKKKlokje

Taxatierapport:
U wilt een taxatierapport van uw woning
en daar echt niet te veel voor betalen?
Bel Gerard Roefs Taxaties tel: 383566,
ook buiten kantoortijden.

Computer problemen?
Heeft u problemen met de computer of
laptop? Bel Rico op 06.22.12.99.38 of
bgg 0492-529938.
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Toto-succes
Onlangs behaalde de heer Jan van der
Heijden een prijs van bijna f 400,— uit de
KNVB-toto. Voor de toto van j.l. zondag
vergaarde de heer Aug. Felier 13 punten.
Beide gelukkigen spelen via ASV ’33 in
de KNVB-toto.

7 januari Gevonden
Op de vuilnisbelt werd een bos met vier
sleuteltjes gevonden, welke zeer waar-
schijnlijk door een kinderhand in een
vuilnisemmer is terecht gekomen. De
gedupeerde kan deze sleuteltjes terug
krijgen op het gemeentehuis.

13 januari Fok- en controlevereniging
In niet al te lange tijd wordt een speciale
vergadering van de fok- en controle-
vereniging van Aarle-Rixtel gehouden in
verband met de Koninklijke goedkeuring
op de statuten en de vernieuwing van het
huishoudelijk reglement. Dat deelde de
heer Willem van Dijk, de voorzitter,
tijdens de jaarvergadering mee. Men wil
de leden duidelijk voorlichten omtrent de
statuten en het reglement. In café van
Roy werd de jaarvergadering gehouden
en daarbij was veel interessants te
beluisteren, zoals bijvoorbeeld het
financiële verslag door de heer Harry
Martens. Men had een batig saldo van f
1000,—  Het verpachten van de fok-
stations was niet zo spoedig bekeken.
Sommige leden wensten in plaats van
twee, drie of vier stations in Aarle-Rixtel.
Maar dat wensten de overige aanwezigen
niet en dus bleef het bij het oude. De
inschrijving verliep als volgt: Voor Aarle-
Rixtel werd ingeschreven door A.
Verhoeven ( Het Laar) voor f 645,— en
door I. Nooyen voor f 600,—; Voor de
Heikant werd ingeschreven door A. v.d.
Bogaart voor f 575,— en door H. Huybers

voor f 650,-  Na schriftelijke stemming
werden de heren Verhoeven voor Aarle-
Rixtel en v.d. Bogaart voor De Heikant
aangewezen als houders van de stations.
Het bestuursvoorstel om het dekgeld op f
6,50 te handhaven, werd door de
vergadering verworpen en werd terug
gebracht op zes gulden. Als na vier
maanden zou blijken dat dit te laag is,
dan kan het bestuur de prijs tot f 6,50
verhogen. Een voorstel om aan te sluiten
bij de K.I. voor varkens, werd verworpen.
Indien er voldoende geïnteresseerden zijn
voor een excursie naar Denemarken in
juni, onder leiding van het Noord-Brabants
Varkens-Stamboek (een reis die twee-
honderd gulden zal kosten), kunnen zij
zich aanmelden bij het bestuur.

14 januari Carnaval Ganzegat in 1961
Het leek er aanvankelijk op dat de fut er
bij de “Raad van Elf” alhier er een beetje
uit was. Naar wij thans evenwel verne-
men, is er achter de coulissen toch nog
gewerkt om ook dit jaar voor jong en oud
van Aarle-Rixtel de carnavalsviering te
organiseren.
De Raad van Elf bestaande uit: Prins Car-
naval Hannes III ( Jan van Gameren); nar
(Tony Dona); bestuurder (Piet van Wet-
ten); raadsheren ( Peter Bekers, Ad. Van
Gerwen, Martien van den Heuvel, Kees
Jansen, Frans van der Linden, Karel van
Roy, Jan Sanders, Ad Vlamengs, Johan
Verschuren en Ad Vriens) heeft een
vergadering gehouden met het patro-
naatscomité en men is tot een overeen-
stemming gekomen, wat betreft de
carnavalsviering. Zaterdagavond zal een
gecostumeerdbal gehouden worden,
waaraan prijzen verbonden zijn. Tevens is
dan de intocht van Prins Hannes III en de
boerenkapel. Op carnavals zondag is er
’s middags een gecostumeerde kinder-
optocht, waaraan in de ontspanningszaal
een kinderprogramma gekoppeld wordt.

HELMONDSE COURANT januari 1961






