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Taxibedrijf
C. van Heijst
*
*
*
*
*

personenvervoer
rolstoelvervoer
groepsvervoer
ziekenvervoer
pakketdiensten

381218
Dorpsstraat 98
Aarle-Rixtel
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Centraal alarmnummer

112
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Landelijk Politienummer 0900 - 8844 voor niet spoedeisende hulp

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, Churchillaan 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 Keyserinnedael, 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

Parochie O..L. Vrouw Presentatie
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Week van zaterdag 12 februari t/m vrijdag 18 februari
Zaterdag 12 februari
18.30 uur Kerk – Eucharistieviering –Samenzang – kindernevendienst
Jan van Griensven
(par.)
Henk Keunen
(1e sterfdag.)
Toos van de Graef – van der Aa
(Petra v. d. Aa)
Ben Loomans
Anny v.d. Bogaard – v.d. Heijden
(sterfdag)
Tot welzijn van de parochie
Zondag 13 februari – 6e Zondag door het jaar
10.00 uur Kerk – Eucharistieviering - Cantorij
Hein Vogels
(par. /verj.)
Ouders Verijken – Verhagen
(j. get.)
Familie Verbakel – van der Zanden
Woensdag 16 februari
19.00 uur Kapel - Rozenkransgebed

Week van zaterdag 19 februari t/m vrijdag 25 februari
Zaterdag 19 februari
18.30 uur Kerk – Eucharistieviering - Dameskoor – kindernevendienst
Alfons Beune
(par./verj.)
Bas van de Kerkhoff
(1e sterfdag/par.)
Overleden ouders Migchels – Nooijen
(verj./sterfdag)
Jan en Marc van Stiphout
(verj.)
Thieu Driessen
(sterfdag)
Tot welzijn van de parochie
Zondag 20 februari–7e Zondag door het jaar
10.00 uur Kerk – Eucharistieviering – Samenzang
Johan Donkers
(par.)
`
Jan van Dooren
(verj./O.L.Vrouwe Gilde)
Riek Sneijers en ouders
(sterfdag Riek)
Miet van Boxmeer – van Duijnhoven
(j.get.)
Overleden ouders van Duppen – Sterken en Jos
Clasine van Duppen – Heijl
Anneke Verbakel – van Dommelen
Christ van Bommel
(par.)
Woensdag 23 februari
19.00 uur Kapel - Rozenkransgebed
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Week van zaterdag 26 februari t/m vrijdag 4 maart
Zaterdag 26 februari
18.30 uur Kerk – Eucharistieviering -Samenzang - kindernevendienst
Harrie en Lies Sloots – Migchels
(par.)
Overleden familie Smeenk - Croese
Adriaan en Maria Donkers - Huibers
Harrie Verbakel
Tot welzijn van de parochie
Zondag 27 februari – 8e Zondag door het jaar
10.00 uur Kerk – Eucharistieviering - Dames- en Herenkoor
Nellie Albers – van der Linden
Overleden ouders van Rixtel, Bertus en Frits
(fund.)
Tonnie Scheepers - van Boxmeer
(sterfdag)
Tonia van Dijk
(par.)
Overleden ouders van Dommelen – Nooijen
Overleden ouders van der Most – de Groot
Mia Arts – Sterken
(verj.)
Overleden ouders Jansen – Bens en dochter Antonette
Overleden ouders Verbakel-van Lieshout
Wim van Dijk
(par.)
12.00 uur Kapel – Doopviering
Woensdag 2 maart
19.00 uur Kapel - Rozenkransgebed
OVERLEDEN
Wim van Dijk, 85 jaar, Mariastraat 35.
Gedoopt
Fieke Smulders, Molenstraat 21.
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 20 maart. Voor deze avond en voor de doop van uw kindje kunt u zich opgeven
tijdens de spreekuren van de pastorie:tel. 381215.
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Bericht van:
KERKBALANS 2011
Jaarlijks rond deze tijd publiceren wij een
financieel overzicht van het afgelopen jaar
en de begroting voor het lopende jaar van
onze Parochie Onze Lieve Vrouw
Presentatie. Bijgaand treft u de cijfers
aan en uiteraard willen wij daar een korte
toelichting op geven.
Doordat van vele graven de termijnen
verliepen en er toch nog steeds veel
mensen zijn die de voorkeur geven om
op ons kerkhof begraven te worden, zijn
de grafrechten in 2010 een stuk hoger
uitgevallen dan begroot en verwachten wij
voor 2011 eenzelfde bedrag binnen te
krijgen. De gezinsbijdrages waren in
2010 zo’n 5% lager dan we hadden
verwacht, we hopen echter dat die in
2011 ongeveer op hetzelfde niveau zullen
blijven. Uw steun aan onze Parochie is
onmisbaar. De diverse baten bestaan
alleen uit huur van de KPN, wij ontvingen
geen gelden uit nalatenschappen of
giften. De subsidie is het laatste bedrag
dat wij ontvingen van het Restauratiefonds naar aanleiding van het opgestelde
10-jaren plan in 2000. Vanaf dit jaar is
een nieuwe subsidieregeling van kracht,
daarvoor hebben wij in samenwerking met
het bisdom voor de kerk en voor de kapel
een 6-jarenplan in hebben moeten
dienen. De totale restauratie en onderhoudskosten komen in dat Brim 2011
plan op ongeveer € 700.000,00. Het is nu
afwachten welk bedrag aan subsidie wij
zullen krijgen. De post restauratie kerk
en onderhoud gebouwen hebben wij in
afwachting van de subsidie begroot op €
25.000,00, wij denken dit minimaal nodig
te hebben voor noodzakelijk onderhoud,
onder andere voor lekkage aan het dak
op de westkant van de kerk. De
energiekosten vielen in 2010 een stuk
lager uit door een drie jarige correctie op
de stroomkosten vanwege een kapotte
meter. Het overschot op de balans 2010
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van ruim € 32.000,00 houdt dus ook
verband met het uitstellen van het groot
onderhoud aan de kerk, wij hadden
daarvoor € 50.000,00 begroot en
€ 18.000,00 uitgegeven.
Wij hopen dat u blijft vinden dat onze
monumentale kerk het middelpunt van
Aarle-Rixtel moet blijven en van
onschatbare waarde is voor ons dorp.
Wij hopen dat u ons blijft of gaat
steunen!!!
Het kerkbestuur.
ONTVANGSTEN
2010
Grafrechten
Huuropbrengst
Renteopbrengst
Gezinsbijdrage
Collectes
Offerkaarsen
Eucharistievieringen
Diverse baten
Subsidie
TOTAAL

BEGROTING
2011
35917
1108
9441
56697
17742
3032
9218
8250
10322

35000
1000
8000
56000
18000
3000
10000
8500
0

151727

139500

4588

6500

18380
8655
12684
30277
11861
10927
2225
3995
3341
906
11250
32638

25000
7000
20000
31000
12000
11000
3000
5000
4000
2000
11000
2000

151727

139500

UITGAVEN 2010
Werkgroepen
Restauratie kerk
onderhoud gebouwen
Verzekeringen
Energiekosten
Salaris/soc.lasten
Zangkoren/kosterij
Kosten eredienst
Repr.+overige kst.
Huishouding pastorie
Bestuur/adm.kosten
Inv./comp.abonn.
Bijdrage bisdom
Overschot
TOTAAL

www.autoschadeverbakel.nl

www.twanvanhout.nl
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Beste Dames
Lezing “ Waarom mannen niet kunnen
luisteren en vrouwen niet kunnen kaart
lezen”
Dinsdag 15 februari aanvang 20.00 uur
Dorpshuis Lieshout
Theo Gallé gaat met dit thema op een
interessante en luchtige manier in op de
verschillen in doen en denken van
mannen en vrouwen.

Donderdag 24 februari Excursie
“Poppenmuseum Nostalgie” te Lieshout
Vertrek om 13.00 uur bij zaal ’t Heuveltje.
Bij het bezoek aan dit poppenmuseum
zult u zich in een groot warenhuis
wanen. U kunt genieten van de pracht en
praal van deze poppencollectie.
Allerlei poppen van klein tot levensgroot in
prachtige kledij, staan opgesteld in een
verstilde omgeving.
Het bestuur

Dankbetuiging
Voor de overweldigende hoeveelheid kaarten, bloemen en de hulp
van velen die we hebben mogen ontvangen tijdens zijn ziek
zijn en na het overlijden van mijn man, vader,
schoonvader en opa,

Christ van Bommel
Betuigen wij u onze hartelijke dank. Een bijzonder woord van dank aan dokter
Engels, diaken pastor Franklin de Coninck en uitvaartverzorging de Groof.
Het was voor ons allen een grote steun.
Tonny van Bommel-van Rooy
Kinderen en kleinkinderen.
Aarle-Rixtel, februari 2011

Dankbetuiging
Wij willen graag iedereen bedanken die ons, in welke vorm dan ook,
een warm hart heeft toegedragen tijdens haar ziekte en na
het overlijden van mijn moeder en oma.

Mien van Hout – Dieperink
In het bijzonder willen wij Dr. Engels, Annie Termeer en de verzorgers van
Stichting tot uw dienst
danken voor hun steun en persoonlijke begeleiding.
Twan en Karin
Kyra en Freek
Roxsy
Sonja
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Peuters Aarle-Rixtel genoten van
optreden OBS De Driehoek
Afgelopen vrijdag, 21 jan ’11, waren de
peuters uit Aarle-Rixtel te gast op OBS
De Driehoek. Zij mochten de première
bijwonen van de weekopening van groep
1/2 van juffrouw Jeanne. De rode draad
van de voorstelling was “Daantje danst”
en alle kleuters hebben hun danscapaciteiten laten zien als rockband, K3
en Piet piraten. Het optreden was een
groot succes en is voor herhaling vatbaar.
We zullen de peuters uit Aarle-Rixtel
vaker uitnodigen.

Spekjesdrive ten bate van het 25
jarig jubileum van de bridgeclub
“Over the bridge”
Op zondag 13 maart 2011 om 13.30 uur
In: “Café Zaal de Tapperij” melden van
13.00 – 13.25. Kerkstraat 22 te Beek en
Donk Tel: 0492-466249
Inschrijfformulier
Datum:..............................................
Naam:...............................................
Naam
partner:.............................................
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Inschrijfgeld bridgen € 12,50 per persoon
( hiervoor krijgt u 1 koffie met iets lekkers
en 2 consumpties!)
Na afloop is er, vrijblijvend, een 4 gangen
buffet voor € 12,50 per persoon.
Hiervoor kunt u zich nu inschrijven.
Ook niet bridgende familieleden en
partners kunnen voor dit buffet
inschrijven;
Neemt met ...........personen deel aan
het buffet
Totaalbedrag:..................(Betalen bij
aanmelding)
Aanmelden bij Joke Relou – De
Tempelier 15 – 5735 JG Aarle-Rixtel
Email: ajrelou@upcmail.nl
Giro 10.50.27.804 t.n.v. J.Relou penningmeester Inz.bridgeclub “Over the bridge.”

Hulpmiddelen uitleen en verkoop
bij WMO servicepunt Aarle-Rixtel
Op het WMO servicepunt Aarle-Rixtel
kunt u niet alleen terecht voor al uw
vragen over wonen, zorg en welzijn, maar
ook voor hulpmiddelen uitleen en verkoop.
De uitleen bestaat uit krukken voor
kinderen, krukken voor volwassenen, een
inklapbaar looprek, ondersteken en
setjes bedverhogers.
De verkoopartikelen zijn te bezichtigen in
de vitrinekast bij de receptie van
Mariengaarde. De hulpmiddelen kunt u
kopen of lenen tijdens de openingstijden
van het WMO servicepunt Aarle-Rixtel:
maandag: 10.00-12.00 uur
dinsdag: 18.30-20.30 uur
donderdag:13.00-15.00 uur
Er zijn geen kosten verbonden aan een
bezoek aan het servicepunt, dus loop
gerust een keertje vrijblijvend binnen!
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Harmonie De Goede Hoop
Voorspeelconcert

Birdie Seven bij
Wim Beeren Jazz
Society op 9 februari
Op woensdag 9 februari treedt de Udense
dixieland formatie Birdie Seven op bij
Wim Beeren Jazz Society in café Van
Bracht in Aarle-Rixtel.
Het orkest is opgericht in 1977 door
enkele leden van de toenmalige Udense
hockeyclub. Inmiddels is Birdie Seven
een gerenommeerd orkest dat vele podia
in binnen- en buitenland bespeelde, met
een repertoire dat bestaat uit een mix
van dixieland- en gearrangeerde modernere jazzstukken.
Birdie Seven bestaat uit de volgende
musici: Marco Kuipers saxofoon, Chris
Groenendaal trompet, Eelco van Velzen
trombone, Walter Scheffers banjo/gitaar,
Peter Scheffers bas en Ton van Ras
drums.
Met een backline bestaande uit Jacob
Bedaux piano, Jan Bijlaart bas en Arno
van de Kerkhof drums vindt rond 22.00
uur weer de befaamde jamsession
plaats.
Aanvang 20.30 uur, entree zoals altijd
gratis. Wim Beeren Jazz Society:
een bruisend en inspirerend jazzpodium,
waarbij je in een ongedwongen en
gezellige sfeer oude bekenden en nieuwe
vrienden ontmoet !
www.wimbeerenjazzsociety.nl

Op zaterdag 12 februari zal er een
voorspeelconcert worden gegeven door
leerlingen en leden van harmonie De
Goede Hoop. Dit concert vindt plaats in
de toneelzaal van De Dreef en begint om
15.00 uur. Om te beginnen zullen er veel
erg jonge muzikanten op het podium
staan: er zijn optredens van de AMVgroep, de blazersklas en het leerlingenorkest. Zij willen aan het publiek graag
laten horen wat zij in de afgelopen
maanden allemaal geleerd hebben.
Verder kunt u diverse ensembles beluisteren die speciaal voor deze middag zijn
samengesteld. Op het - zeer gevarieerde
- programma staan ook nog verschillende
solo-optredens. U bent allen van harte
welkom om te komen luisteren naar al
dit muzikale talent. De toegang is gratis.

Beste mensen,
Tijdens de jaarvergadering van afgelopen
woensdag 26 januari jl. heeft een
bestuurswisseling plaatsgevonden.
Aftreden en niet herkiesbaar was
Hermien van den Elzen.
Wij danken haar voor haar fantastische
werk voor onze vereniging.
In haar plaats mogen wij Mia Rooyakkers
verwelkomen binnen het bestuur.
Wij hopen op een goede samenwerking
in het belang van onze leden.
Met vriendelijke groeten,
Namens Aarle-Rixtels gemengd koor
“Euphonia”
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Bericht van:
Debat
Lijsttrekkers
Provinciale Staten
in De Dreef
In aanloop naar de provinciale staten
verkiezingen zijn zeven politieke partijen
uitgenodigd om met elkaar en het publiek
in debat te gaan over de toekomstige
inrichting van het oostelijk deel van de
regio Eindhoven – Helmond (Brainport).
Het debat vindt plaats op donderdag 17
februari a.s. in Multifunctioneel Centrum
De Dreef. De avond begint om 20.00 uur.
Op 5 oktober 2010 stelden Gedeputeerde
Staten van Noord-Brabant de
ontwerp-Structuurvisie ‘Brainport
Oost’ vast. Daarin maakt de
provincie belangrijke ruimtelijke
keuzes op het gebied van
wonen, werken en bereikbaarheid. Eén van de keuzes is
de Ruit om Eindhoven-Helmond:
de aanleg van een vierbaansweg langs het Wilhelminakanaal
tussen de N279 en de A50/A58
bij Ekkersrijt - de zogenaamde
Wilhelminavariant - en de opwaardering van de N279 tussen
de aansluiting op de A50 bij
Veghel en de aansluiting op de
A67 bij Asten.
De nieuw gekozen leden van
Provinciale Staten nemen naar
verwachting medio 2011 een
definitief besluit over de plannen
voor Brainport Oost. In een
openbaar debat tussen burgers
en de provinciale politici op 17
februari in De Dreef, zal duidelijk
worden hoe de fracties zich in
de Provinciale Staten zullen
opstellen in dit dossier. Het
debat wordt ingeleid door Pieter
Verschuuren
namens
het
Dorps-platform Aarle-Rixtel.
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Vervolgens zullen twee deskundigen hun
visie geven op de provinciale plannen voor
onze regio. Na de inleiding start het
debat met de lijsttrekkers en het publiek
onder leiding van Henk Bouwmans,
politiek redacteur van het blad
‘Binnenlands Bestuur’.
De provinciale fracties van CDA, VVD,
PvdA, SP, GroenLinks en D66 hebben
inmiddels hun medewerking toegezegd.
Het beloofd een informatieve avond te
worden wat betreft de politieke stellingname van de verschillende partijen. Wij
nodigen daarom iedereen uit om dit debat
bij te wonen. Graag tot de 17e februari in
De Dreef!
Comité Lijsttrekkersdebat Provinciale
Staten 2011
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adres is Duivenakker 74.
Graag tot ziens op 12 februari op ons
nieuwe adres!
Bestuur Scouting Aarle-Rixtel.

Open huis blokhut!
Onze nieuwe blokhut is nu echt bijna
klaar! op zaterdag 29 januari zijn alle
spullen door de speltakken verhuisd naar
de nieuwe blokhut. De kasten zijn
ingeruimd, alles is gepoetst en ook
buiten is bijna alles 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

AUTOBEDRIJF - VOSSENBERG
Gecertifeerd Klasse 1 Bovag Autobedrijf
Verkoop; Best Car Selection / Bovag Occassion’s

Al bijna 25 Jaar
een begrip in Aarle-Rixtel
%HWDDOEDDURQGHUKRXGYRRUXZ
personen- of bedrijfsauto
5HSDUDWLH RQGHUKRXGDOOHPHUNHQ
/SJLQERXZVWDWLRQ$SNNHXULQJVVWDWLRQ
$LUFRVHUYLFH6FKDGHUHSDUDWLH 7D[DWLH
De Duivenakker 7a, 5735JA Aarle-Rixtel
Telefoon 0492-382722
info@autocenter-vossenberg.nl
www.autocenter-vossenberg.nl
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Het begint er op te lijken dat elk jaar in de
eerste nieuwsbrief vertelt wordt hoe goed
de activiteiten in de afgelopen periode
zijn verlopen. Ook nu kunnen we daar
weer mee beginnen. Maar wij weten dat
u degenen bent die wij tot onze vaste
luisteraars kunnen rekenen. U heeft in
levende lijve geconstateerd met hoeveel
inzet en kwaliteit Gemengd Koor De
Klokkengieters naar buiten treedt.
Het spreekwoord luid: goede wijn behoeft
geen krans.
Toch willen wij even in herinnering roepen
hoe met name de uitvoering van de Missa
Benedicamus Domino van Lorenzo
Perosi op kerstmorgen de hele kerk van
Aarle- Rixtel vulde. Het geweldige orgelspel en de even majestueuze stemmen
brachten een sfeer van overweldigende
grootsheid .Toch komt steeds meer de
angstige vraag op tot wanneer zal ons
koor dit hoge niveau van muziek prestatie
kunnen volhouden ? Zonder aan doemdenken te doen getuigt het van realiteitszin hier serieus over te denken en te
zoeken naar de antwoorden om de
volgende decennia niet alleen te overleven maar ook koormuziek van hoog
niveau te blijven brengen.
Maar nu laten we ons nog niet kisten. Er
staat weer veel te gebeuren in 2011.
Tijdens de algemene vergadering van 24
januari is weer een planning gepresenteerd die alle vormen van kritiek kan
doorstaan. Leden, dirigent en bestuur
twijfelen er niet aan dat ook dit jaar weer
tot succes zal leiden.
Er zijn weer verschillende concerten
gepland te beginnen met de Passie/
Lenteconcerten op 10 april, dan volgt de
Hoogmis met Pasen direct gevolgd door
de opening van de meimaand samen met
de harmonie, waarmee enige werken
gezamenlijk zullen worden uitgevoerd.
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Voor de eerste helft van het jaar staat ook
nog de muzikale verzorging van de viering
van 600 jaar Gilde Sint Margaretha op 22
mei in de parochiekerk in Aarle-Rixtel
gepland.
In het najaar zal samen met de gemengde koren van Budel en Mierlo een groot
optreden worden verzorgd . Zoals gebruikelijk zullen daarna de concerten Op
Weg naar Kerstmis nog volgen en
tenslotte het zingen van de Hoogmis op
eerste Kerstdag.
Er zal begonnen worden aan het
instuderen van het imposante werk
Stabat Mater van de componist
J.G.Rheinberger, een bijna programma
vullend werk dat in delen zal worden
uitgevoerd.
U ziet Gemengd Koor De Klokkengieters
durft nog steeds en kan nog steeds grote
muziekwerken aan. Wij hopen en verwachten dat onze prestaties een blijk zijn
van de grote waardering voor de steeds
terugkerende steun aan de vereniging .
Hiervoor zijn wij zeer dankbaar .
Voor vragen en/of opmerkingen kunt u
contact opnemen met de secretaris van
de vereniging.
Mevrouw S. Gijsbers-van Zantvliet.
Telefoon: 0492-382170,
e-mail:
sabinagijsbers@hotmail.com
Josef Gabriel Rheinberger (17-3-1839 25-11-1901)
Het is dit jaar 110 jaar geleden dat Josef
Gabriel Rheiberger is overleden.
Velen halen hun schouders op want hij
wordt niet zo algemeen gekend. Toch is
zijn ‘Cantiléne in F” een algemeen
bekend werk dat als het wordt uigevoerd
direct een ‘ahah-erlebnis’ zal veroorzaken. Hij werd geboren in het gezin van
de rentmeester van het vorstendom
Lichtenstein in het toenmalige dorp
Vaduz. In Vaduz woonden alleen een
paar boeren en beambten van het
vorstendom. Vader liet de dorpsonderwijzer om zijn twee dochtertjes gitaarles
geven, maar de leraar ontdekte het talent
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van de toen vijfjarige Josef. Toen de
jongen zevenjaar was werd hij al
hulporganist in de dorpskerk. Hij mocht
naar de muziekschool in Feldberg waar
een van de leraren vader Rheiberger wist
te bewegen zijn zoon naar Muchen te
sturen om daar muziek te gaan studeren.
Als twaalfjarige kwam hij in Munchen als
jongste en naar bleek beste leerling. Hij
kreeg les in pianospel, kontrapunt en
compositie. Al vrij snel schreef hij de
eerste composities. Zijn leraar had hem
als hulporganist bemiddeld naar de
hoofdkerk van Munchen, de Sankt Jacobi waar hij voor een zakcentje tevens zijn
kwaliteit als organist kon vergroten. Toen
er klachten waren over muziekschool van
Munchen werd er een onderzoek ingesteld en de voorzitter van de commissie
professor Karl Emil von Schathäutl
onderkende de kwaliteiten van de jongen.
Hij werd zijn mentor en vriend en bleef
dat tot zijn dood.
In 1854 sloot hij de studie in Munchen
met geweldige resultaten af. Vijf jaar later
werd hij leraar aan de school die hij zelf
had afgemaakt. En weer vijf jaar later
werd hij repetitor aan ‘Hofoper’ waar hij
Richard Wagner leerde kennen. Hoewel
hij zich niet kon vinden in het zogenaamde ‘Wagenerianisme’ was het deze
componist die Rheinberger bij koning
Lüdwig II voordroeg als professor aan de
‘Königlichen Musikschule’.
Josef Gabriel Rheinberger huwde in 1867
met de zeer getalenteerde Franziska
von Hoffnaass, die hem in aanraking
bracht poëzie en hem aanzette tot het
schrijven van composities op door haar
voorgestelde, niet altijd zo hoogstaande,
teksten.
Zijn werken veroverden de muziekwereld,
maar helaas werd hij getroffen door een
ziekte aan zijn hand die het hem niet
meer mogelijk maakte piano of orgel te
spelen. Ook het technische schrijven
ging hem niet meer zo goed af maar dat
weerhield hem niet om steeds weer

nieuw werk uit te brengen. Zijn 20
orgelsonates maakten hem tot de
grootste orgelcomponist van de tweede
helft van de 19e eeuw.
Joseph Gabriel Rheinberger schreef meer
dan tweehonderd werken voor koor,
orkest en solisten, maar zijn bekendste
werken bleven de composities voor orgel.
Gemengd Koor De Klokkengieters heeft
reeds eerder werk van deze componist
op het programma geplaatst namelijk
een Mis en Salve Regina Coelorum..
??
Nu wordt het werk ‘Stabat Mater’ in
studie genomen.
Het’Stabat Mater’ is oorspronkelijk een
Gregoriaans strofe-gezang met 20
coupletten. De tekst wordt toegedicht
aan Sint Boneventura. Bij de oudere is
de tekst bekend als die van het gezang
tijdens de Kruiswegvieringen in vroeger
tijden. ‘Naast het kruis met schreiend
ogen stond een moeder diep bewogen…”
Vele componisten van naam en faam
hebben deze tekst gehanteerd als
uitgangspunt voor een compositie, zo
ook Rheinberger. Het is een groot werk
dat de componist en meerdere delen
vorm heeft gegeven. Daarom kunnen die
delen ook afzonderlijk worden uitgevoerd.
Quando corpus morientur, wanneer het
lichaam zal sterven, laat mijn ziel dan de
glorie erven van het hemels paradijs, zegt
het slotvers dat Geheimrat Professor Dr.
Josef Gabriel Ritter von Rheinberger toen
hij op 15 november 1901 op sterven lag
zeker heeft gebeden temeer omdat hij van
mening was dat hij zichzelf overleefd
had.

K lokje
Praktijk voor huidverzorging en
pedicure voor de diabetische, reumatische voet, ook behandelingen aan huis.
Permanente make-up. Voor wenkbrauwen en eyeliner. “La Belle Vie” Tel: 0492383024

Le Patat
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NIEUWS VAN
TONEELVERENIGING
THEATRALE
Vorig jaar hebben we een paar keer een
oproep gedaan in het Gemeenschapsblad voor nieuwe leden, omdat we anders
het toneelstuk dat we uitgekozen hadden
niet zouden kunnen uitvoeren. Maar wij
kunnen u gerust stellen; sinds een paar
maanden zijn alle rollen bezet. Wij zijn
dus gewoon doorgegaan met onze
repetities op dinsdagmiddag in de Dreef
en we beginnen onze rollen al aardig
“onder de knie te krijgen”.
En dat moet ook wel, want het zijn niet
meer zo veel dinsdagen tot we aan de
generale repetitie en de openbare
uitvoeringen zijn gekomen. U kunt alvast
in uw agenda noteren dat u op vrijdag
avond 8 april of op zaterdag avond 9 april
naar de Dreef gaat voor een leuke toneelavond, want dan zijn de uitvoeringen van
ons toneelstuk, een blijspel in 3
bedrijven. Het is echt een heel grappig
stuk dat uw lachspieren op de proef zal
stellen. En de rollen worden allemaal
vertolkt door actrices en acteurs uit AarleRixtel die u allemaal kent.
Wij houden u verder op de hoogte, maar
mocht u om een of andere reden wat
informatie over Theatrale willen hebben,
dan stuurt u een mailtje naar
adgonvandooren@onsmail.nl of belt u
naar 0492 381696.

K lokje
Verloren:
Zaterdagavond 29 januari 2011 zwart
damestasje met daarin portemonnee en
bril. Tegen beloning terug te bezorgen
Laag Strijp 9, tel: 383058

Carnavalsmaandag:
Boerenbal voor 50-plussers
Carnavalsmaandag wordt er in De Couwenbergh een Boerenbal georganiseerd,
speciaal voor 50-plussers.
Dit boerenbal moet een gezellige
ouderwetse dansavond worden, met
authentieke carnavals- en dansmuziek.
De bedoeling is dat de deelnemers zich
als boer- boerin verkleden, waarbij de
fantasie uiteraard de vrije loop krijgt.
Voor de “skonsten boer” en de “skonste
boerin” zijn leuke prijsjes te winnen.
Het boerenbal begint om 20.00 uur en
eindigt om 12.00 uur.
Kaarten ad € 2,- ( incl. consumptie) zijn
verkrijgbaar bij café-zaal De Vrienden.

INFORMATIEAVOND
OVER VERSLAVINGSZORG
De EHBO-vereniging houdt op maandag
14 februari een informatieavond over
alcohol en drugs. Hiervoor heeft zij als
gastspreker iemand uitgenodigd van
Novadic-Kentron, een gespecialiseerde
instelling voor verslavingszorg. De avond
is niet alleen bestemd voor EHBO-leden,
iedere belangstellende is op deze avond
van harte welkom.
De bijeenkomst wordt gehouden in De
Dreef en begint om 20.00 uur.

Conferentiecentrum de Couwenbergh
Een plek waar inspanning en ontspanning
samengaan

 Conferenties
 Vergaderingen
 Trouwplechtigheden
 Feesten en recepties
 Diners
 Catering
 Condoleances

Dorpsstraat 1, 5735 EA Aarle-Rixtel, 0492-386051,
www.couwenbergh.info, info@couwenbergh.info
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Het Kouwenbergs kerkje
presenteert de film:
Recht van Wind
Zaterdag 12 februari organiseert het
Kouwenbergs kerkje weer een filmavond.
Dit keer is het de beurt aan een film uit
onze regio: “Recht van Wind”, aanvang
20.00 uur. De film van Recht van Wind is
een product uit 2000 van Windshield
Production’s bestaande uit 4 lokale
filmproducers waaronder Wim Renders ,
die de film zal inleiden.
De regisseur is Jean Olf Lammers.
De film gaat over een waar gebeurd
verhaal over molendwang in de Middeleeuwen, in de gemeente Gemert, destijds vallende onder de Duitse Orde. Je
zult er diversen mensen uit de omgeving
in terug herkennen, want bij de casting is
ook gekozen om juist lokale mensen te
gebruiken, zo ook diversen mensen uit
Aarle-Rixtel w.o. Jos Hendriks
de
kleermaker,Thom v Vlerken, bruiloftgast
Ria Nooyen , eigenares van de gans Rina
Renders catering ,Annethij en Jeanette
Renders figuranten bruiloft
Het windrecht behoorde in vroeger tijden
tot de regalia, de rechten die veelal in
handen waren van de landheer .Alleen hij
was gerechtigd een molen te laten
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bouwen en zo het recht van de wind te
gebruiken. Het recht van de wind werd
tegen gunsten en diensten ook wel
beleend Molenaars konden tegen betaling
van een jaarlijks bedrag, het zogenaamde
windgeld, dit recht pachten. Veelal werd
de molen dan ook doorverpacht en
verkreeg de molenaar een windbrief. Iets
waarvoor in vroeger eeuwen ook betaald
moest worden was het laten malen van
graan op de molen. Dit noemde men de
belasting op het gemaal. Deze belasting
werd ten tijde van de Tachtigjarige Oorlog
ingevoerd en werd pas in 1855weer
afgeschaft. De bewoners van het gebied
in de verre omtrek rond de molen werden
door de plaatselijke heerser gedwongen
hun graan op zijn molen te laten malen.
De molen was daarmee een dwangmolen, ook wel genoemd banmolen
Concurrentie werd hiermee tegengegaan.
Een belangrijk gevolg van het windrecht
was dat het niemand was toegestaan in
de buurt van de molen iets te bouwen of
op te richten, wat voor windbelemmering
zou kunnen zorgen. Het windrecht
zorgde ervoor dat molens herkenbaar
moesten zijn en voorzien moesten zijn
van een naam. In de Zaanstreek kozen
veel molenaars voor de naam van een
dier. Door een afbeelding van dit dier op
de molen te plaatsen wisten ook
analfabeten welke molen bedoeld werd.
Aan het windrecht en het recht van
molendwang kwam in 1798 tijdens de
Bataafse republiek een einde door de
opheffing van de regalia.
Kaartjes á 3 euro verkrijgbaar aan de
kassa of te reserveren: 0492 382943

K lokje
Gevraagd:
Huishoudelijke hulp, onze hulp is ziek,
wie wil haar komen vervangen? Graag
met spoed 4 uur per week op maandag
of donderdag. Tel: 381429.

Pagina 28

Oosthoek
FINANCIEEL

ADVIES

r hypotheken
r pensioenen
r verzekeringen
r sparen
bekend ter re in...

%F5FNQFMJFSr+("BSMF3JYUFM
        r     
info@oosthoekfinancieeladvies.nl
www.oosthoekfinancieeladvies.nl

schoonheidsspecialisme

Ook cadeaubonnen verkrijgbaar

Beau Schoonheidssalon (Kitty van de Kerkhof-Linders) Laarweg 18, 5735 BR Aarle-Rixtel, [T] 0492 383 103
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AANKOOP
GLAZEN
AANKOOPMONTUUR
MONTUUR + GLAZEN
10 %KORTING
KORTING


OPHET
HET TOTALE
TOTALE BEDRAG
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BEDRAG
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administratie & advies

ADMINISTRATIE
AL OP ORDE?
Bel voor het maken van een afspraak:

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

www.kapsalonastrid.nl
Kapsalon Astrid
Dorpsstraat 21
Aarle-Rixtel
tel: 0492-381307

openingstijden:
ma 13:00-17:00
di-wo-do 9.00-18.00
vrij 8.00-18.00
za 8.00-15.30
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Bericht van:
De Meikever
Mens en dier zijn afhankelijk van het weer
en laten zich daardoor ook sterk leiden in
hun handelen en gevoelens. Dat bleek de
afgelopen weken weer eens heel duidelijk
toen de barre winterperiode plaats
maakte voor lenteachtige temperaturen.
Gelijk was het hele spul van slag, de
merels begonnen te fluiten, mezen
begonnen de nestkastjes te inspecteren,
ik zag een ekster met takken sjouwen ,
de ganzen begonnen massaal naar het
noorden af te reizen en mensen gingen in
hun tuintjes rommelen. Het is nog steeds
midden in de winter, tenminste volgens
de kalender. Dat klopt niet, dat weet toch
iedereen maar ons gevoel vertelde op dat
moment iets anders. Nog even geduld, al
bloeien de sneeuwklokjes, toverhazelaar
en Helleboris volop. Het is winter, zeker
deze maand nog. We moeten tenslotte
nog schaatsen op Croij en ik wil
onderhand wel eens over de knaal naar
Helmond en weer terug. Daarna mogen
we de balans van deze winter opmaken
en kijken wie er gesneuveld is in de toch
wel pittige vorstperiode in december.
Heeft de reiger het afgelegd, ik denk dat
het meevalt want ik heb ze de afgelopen
weken overal zien staan. De ijsvogel, ik
weet het niet, want deze schuwe vogel
zul je niet snel in je tuintje aantreffen,
evenmin als boomklever of goudhaantje.
Dat zijn nou eenmaal bosvogels en daar
blijven ze ook. Dit in tegenstelling tot de
huismus want die werd kampioen bij de
tuinvogeltellingen in januari. De koolmees
werd tweede. Voor mij geen verrassing
want in mijn eigen tuintje klopt dat
verhaal. Elke dag een tiental huismussen
en een viertal koolmezen. Deze soorten
maken het in onze winters over het
algemeen goed.
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Langzaam maar zeker verandert de
skyline van ons dorp. De schaduwen van
het nieuwe patronaat in de Dorpsstraat
worden steeds groter, het is toch even
wennen aan zo’n kolos op de plaats waar
eerst een bescheiden patronaat stond.
Aan de Molenstraat hetzelfde verhaal,
nog iets indrukwekkender maar er
omheen blijft enorm veel ruimte en groen.
Ik denk toch dat het straks een aanwinst
voor ons dorp is en dat de nieuwe
bewoners zich er thuis zullen voelen. Dat
zien we vanzelf.
Over de weg weinig nieuws, het broeit er
wel overal. De stormvlag bij het actiecomité Niksweg is allang gehesen. Als ik
het goed begrijp volgen zij de tactiek van
de lange adem want de komende 10
weken maken ze steeds één bezwaar
per week bekend. Zo krijgen ze wel
steeds weer aandacht voor hun actie. Ik
wens ze alle succes.
Carnaval staat voor de deur en daar
beleven weer veel mensen plezier aan.
We gaan er eerst weer eens twee
kletsavonden voor zitten en genieten van
tonpraoters en amusement. Een van
onze tonpraoters zit de komende tijd een
rang hoger en zal het vanuit de hoogte
bekijken. Ik bedoel natuurlijk onze
hoogheid prins Marlon. Hij moet nog even
langs De Wereld Draait Door, zo heb ik
uit betrouwbare bron vernomen en dan
weet heel Nederland weer waar Ganzegat
ligt. Misschien dat JanJaap van der Walle
hem in zijn nieuwe comedy show nog
even in de schijnwerpers zet, dan is het
helemaal klaar. De Heikantzangers gaan
via Radio Kontakt en Omroep Brabant on
tour met hun nieuwe carnavalsschlager.
Het kan niet meer kapot. Het zal weer
spannend worden op het komende
liedjesfestival. Zo komen we de winter
wel door.
De meikever.
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STEM
In tegenstelling tot vorig jaar, waren de
weersomstandigheden bij de koppelcross dit keer uitstekend en konden
deelnemers en publiek op 23 januari
genieten.
Nadat lopers en fietsers elk een ronde
hadden afgelegd, leek de strijd om de
eerste plaats nog helemaal open, maar
na de tweede doorkomst was wel
duidelijk dat een van de sterkste lopers
ook een goede renner geloot had en dus
gingen Henk van de Weijdeven en Ruud
Kooijmans onbedreigd op de overwinning af. Om de andere podiumplaatsen
werden wel flinke duels geleverd,
uiteindelijk werden Evert Brouwers en
Jan Willem van Bokhoven 2e. De derde
plek ging naar Jeroen van de Weijdeven
en Harrie Scheepers. Vierde eindigden
Ronnie van Lieshout en Henk van Riet
en vijfde Dennis v.d. Meulengraaf en
Karel Madou. De totale uitslag volgt in
het maandelijkse ADW-clubblad.
Na de finale cross op 6 februari, hopen
wij spoedig te kunnen beginnen met
trainingsritten op de weg. De actuele
gegevens daarvoor kunt u altijd vinden
op www.aandewielen.nl.
De jubileumcommissie is druk in de
weer met de activiteiten in het kader van
het 40-jarig bestaan. In hun programma
staat onder andere een tweedaagse met
overnachting voor recreanten en een
vierdaagse van ongeveer 600 km., AarleArlon-Aarle. De fietsvierdaagse is
gepland van 6 t/m 9 juni en staat dit jaar
in het teken van Laarbeek-watermaand.
Op de jaarvergadering van 3 februari
werden Jef Bouwmans en Cor Verschuuren gehuldigd vanwege hun 25-jarig
lidmaatschap.
afd. publ.

De Heikantzangers bij de
verkiezing
“Carnavalshit van het jaar”
bij de laatste 12
Zoals u wellicht weet doen de Heikantzangers dit jaar mee met de verkiezing van
de Carnavalshit van het jaar georganiseerd
door de Tros.
Een vakjury onder leiding van Willem van
Schijndel van carnavalsduo De deurzakkers heeft uit ruim 50 inzendingen een
selectie gemaakt van twaalf carnavalsliedjes.
U kunt stemmen op uw favoriete lied. Het
lied met de meeste stemmen wint een
platencontract en een optreden tijdens het
carnavalsweekend van sterren.nl!
Om te stemmen gaat u naar
www.troskompas.nl/acties/carnavalshits/
en stemt natuurlijk op het lied ”Het is weer
feest” van de Heikantzangers.
via de site van de Heikantzangers
www.heikantzangers.tk kunt u ook
stemmen.
Stemmen kan tot en met 15 februari a.s.
én je kunt eenmaal per dag je stem uit
brengen..

K lokje
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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GEZOCHT : nabestaanden van………………………………
Om de administratie van het RK kerkhof te Aarle-Rixtel compleet te krijgen is het
Parochiebestuur in 2009 op zoek gegaan naar nabestaanden of rechthebbenden van
een aantal graven. Van een aantal nabestaanden of rechthebbende is bij de
administratie van het Parochiebestuur geen contactadres bekend. Op 10 mei 2009 is
er in de vitrine kast op de begraafplaats een lijst opgehangen, met daar op de namen
van overledene gelegen op de begraafplaats. Deze lijst is blijven hangen tot 6 januari
2011. Een groot aantal belanghebbende hebben hierop gereageerd. Van de
belanghebbenden van de hierna genoemde personen hebben wij tot op heden geen
reactie mogen ontvangen.
Vak nummer Naam
datum: geboorte – overlijden
1
1
Leonardus Strijbosch
1852 - 1922
Allegonda Strijbosch
1855 - 1934
Marinus Strijbosch
1882 - 1960
Theodorus Strijbosch
1888 - 1949
Adrianus Strijbosch
1890 - 1950
Helena Strijbosch
1897 - 1986
1
99
Johannes Buets
1911 - 1966
1
127a Hendrika Koenen
1905 - 1976
Marie Koenen
1910 - 1979
1
160
Peter Aarts
1846 - 1905
2
9
Elisabeth Termeer
1901 - 1933
2
31/32 Theodora v. Schuppen
1891 - 1971
Dirk van Schuppen
1895 - 1975
2
134
Leonardus v.d. Hout
1889 - 1969
Johanna Vereijken
1889 - 1979
3
4/5
Lambertus Geenen
1882 - 1954
Maria Peeraer
1888 - 1961
3
11/12 Wilhelmina v. Lieshout
1884 - 1966
Wilhelmus v. Rooy
1884 - 1975
3
44
Anna Vogels
1893 - 1962
Petrus Vogels
1897 - 1963
3
45
Maria van Hoof
1891 - 1974
Lambertus Kerkhof
1900 - 1980
Anna van Hoof
1896 - 1984
5
62
C. Geerts
1894 - 1972
5
64
Johannes Royackers
1889 - 1972
Johanna Scheepers
1893 - 1949
5
79
Willem Saris
1889 - 1974
Indien u een familielid, nabestaande of rechthebbende kent, wilt u dit bericht aan de
betreffende persoon doorgeven, of de naam van de persoon doorgeven aan de
administratieve beheerder van het kerkhof, M. van Bommel, Kerkstraat 47a, 5725 BW
Aarle-Rixtel telefoon 0492 383008, of het Parochiebestuur Heindertweg 1, 5735 CC
Aarle-Rixtel, telefoon 0492- 381215, of per e-mail olvpres1@onsmail.nl .
Indien na 6 weken na het plaatsen van deze advertentie niemand zich bekend heeft
gemaakt als rechthebbende van een van de hiervoor genoemde graven, zal tot ruiming
worden overgegaan.
RK Parochiebestuur O.L.V. Presentatie Aarle-Rixtel

'ٹQ%UDEDQGHU
Het feest café van brabant!

Vrijdag 11 feb. Foute avond!!
Met veel foute muziek!!
Zaterdag 12 feb.
Primeur in Brabant:
Beste status quo coverband
van Nederland!!!
Met al hun hits.

Zat.26 feb. live muziek
Cover band SMASH

Covers van de jaren 60 tot nu.
Met muziek van:

Herman brood,the bleus brothers, ccr, the rolling stones,
golden earing,van dik hout,robbie williams,grandfunkrailroad,
them,Steppenwolf,the scene,eric Clapton,joe cocker,
peter maffay,pink floyd,normaal,elvis,u2,the beach boy
s,
EODFNVDEDWKJXQVµQURVHVthe free,the black crowes,the
mcCoys,wc experience,rage against the machine,dire straits.
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Dorpsplatform Aarle-Rixtel met
centrumvisie en
centrummanagement in
openbare vergadering.
Wij willen U er aan herinneren dat er op 8
februari 2011 om 20.00 uur in de Couwenbergh Dorpsstraat 1 te Aarle-Rixtel
door Dorpsplatform Aarle-Rixtel een
openbare vergadering wordt gehouden
waar iedereen van harte welkom is.
Het rapport Centrumvisie dat in opdracht
van de gemeente Laarbeek door bureau
Arcadis gemaakt is zal worden gepresenteerd. In dit rapport wordt een visie op de
kern Aarle-Rixtel voor de komende 5 - 10
tot 15 jaar gegeven.
In overleg met het bestuur van Stichting
Centramanagement Laarbeek en Ondernemersvereniging Aarle Onderneemt zal
ook het rapport “Plan van aanpak
centramanagement Laarbeek” toegelicht
worden. Dit rapport, opgesteld door
Bureau Ruimtelijke Ordening (BRO), is
midden november uitgekomen en schetst
per dorpscentrum van Laarbeek wat er in
de toekomst zou moeten gebeuren.
Zowel voor ondernemers als verenigingen is deze bijeenkomst bijzonder
belangrijk. Als u op onze website
www.dorpsplatform.nl in de rechtse
kolom “Centrumvisie en Centrummanagement op 8 februari” aanklikt, kunt u zien
hoe u beide rapporten kunt lezen.
Het definitieve programma ziet er als
volgt uit:
· Opening door Pieter Verschuuren,
voorzitter van Stichting Dorpsplatform
Aarle-Rixtel.
· Presentatie van rapport “Centrumvisie
Aarle-Rixtel”, toekomstvisie op het
centrum van Aarle-Rixtel door Anne-Marie
Spierings van Bureau Arcadis.
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· Toelichting op rapport “Plan van
aanpak centramanagement Laarbeek”
door Peter Ronkes Agerbeek, secretaris
van Stichting Centramanagement Laarbeek.
· Pauze.
· Toelichting over te volgen stappen.
· Aansluitend discussie en mogelijkheid
tot vragen stellen.
· Sluiting
info@dorpsplatform.nl

Gratis cursus? Wordt vrijwilliger
Weet u wat u moet doen als u uw hand
verbrand heeft of als uw teamgenoot
tijdens een potje voetbal zijn enkel
verstuikt? En hoe reageert u als op straat
een voorbijganger plotseling in elkaar
zakt?
Bij het Rode Kruis Helmond kunt u
verschillende cursussen volgen waarmee
u op die momenten wél effectief eerste
hulp kunt verlenen. En als u nu vrijwilliger
wordt bij het Medisch Sociaal Team, is
de cursus gratis!
Ons
cursusaanbod Evenementen
> Eerste hulp
> Verbandleer
> Reanimatie

> Kennedymars
> Truckersdag
> Carnavalsoptocht
Helmond
> AED-training > Rolstoelmeerdaagse
Deurne
> Sportletsels > Bavaria Open Air
> en meer….
> en meer….
Wilt u meer weten over deze en onze
andere cursussen of over wat u als
Rode Kruis vrijwilliger voor een ander kunt
betekenen?
Voor meer informatie kunt u ook contact
met ons opnemen:
Telefoon: 0492-533658
E-mail: j.heijden20@chello.nl
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Stoppen met roken –
Pak je Kans
Een opluchting!
Ziet u er ook tegenop om uw laatste
sigaret op te steken? Wilt u de behoefte
om te roken voorgoed uit uw gedachten
verbannen en niet meer aan de laatste
sigaret in het pakje te hoeven denken? In
iedere roker zit een stopper. Dat geldt
ook voor u! De Zorgboog Gezondheidsservice biedt de cursus Stoppen met
roken – Pak je Kans aan. Dit is een
training van STIVORO, aangeboden door
de Zorgboog,
waarin mensen in
groepsverband stoppen met roken.
De training Stoppen met roken van de
Zorgboog Gezondheidsservice is één van
de meest succesvolle ondersteuningsmethoden. U maakt driemaal zoveel kans
om daadwerkelijk te stoppen met roken
als u in groepsverband stopt, dan op
eigen houtje. Onderzoek heeft uitgewezen dat na de training 70-80% van de
deelnemers is gestopt met roken. Na een
jaar is bijna 30% nog steeds rookvrij! Pak
nu zelf ook de kans om voor eens en
altijd te stoppen met roken. Bovendien
vergoeden de meeste zorgverzekeraars
deze cursus geheel of gedeeltelijk.

Stoppen met roken start op donderdag
14 april 2011 om 19:00 uur in
Wijkgebouw Cederhout te Helmond.
De training bestaat uit 8 bijeenkomsten
van 1,5 uur. U kunt zich opgeven bij 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

K lokje
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.

Hagelkruisweg 10
5735 BH Aarle Rixtel
T. 0492-381865

M. 06-13740800
info@henkmertens.nl
www.henkmertens.nl

Voor tegels en sanitair bezoek
onze vernieuwde showroom
of kijk op ons nieuwe website:
www.vanrooydasmooi.nl
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Torenakkerweg 3a
5735 BG Aarle-Rixtel
Tel 0492-381383
mobiel 06-51162419
Openingstijden showroom
wo-do-vrij :13.30-18.00 uur
za: 09.00-16.00 uur
Of volgens afspraak
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Kouwenbergs kerkje presenteert
Concert van blaasquintet en
fluitensemble
Op zondag 20 februari wordt er in het
Kouwenbergs kerkje een concert
gegeven door een blaasquintet en een
fluitensemble.
De bezetting van beide muziekgroepen
bestaat uit actieve leden van verschillende
muziekgezelschappen uit de regio.
Hieronder ook Jaques Houët, die mede
initiatiefnemer is van dit unieke combiconcert.
Het concert begint om 14.00 uur
Kaarten zijn aan de kassa te verkrijgen of
te reserveren via 0492 382943
Zie www.kouwenbergskerkje.nl

Geachte Senioren
uit Aarle-Rixtel,
Zoals u wellicht al vernomen hebt,
bestaat het Sint Margaretha Gilde in 2011
maar liefst 600 jaar. Dit wil het gilde ook
voor de senioren niet zomaar voorbij laten
gaan. In ons feestweekend van 20, 21 en
22 mei bieden we u op vrijdag 20 mei een
feestmiddag aan. Deze middag wordt
georganiseerd in samenwerking met
KBO Aarle-Rixtel.

Het programma ziet er als volgt uit: De
tent is open vanaf 13.00 uur. U wordt om
13.30 ontvangen met koffie/thee en een
lekker stuk Aarlese vlaai. Om 14.00 uur
start het optreden van de Vrolijke Vijf uit
Mariahout. Om 14.45 uur is er een
pauze. De Vrolijke Vijf starten weer met
hun optreden om 15.00 uur en we sluiten
de middag af met een loterij om 15.45
uur.
Dit is een feestmiddag voor alle senioren
van Aarle-Rixtel, dus ook diegene die
geen lid zijn van de KBO.
We hopen u allen te mogen begroeten in
onze feesttent aan de Lieshoutseweg.
Opgave voor het vervoer kan tot 15 mei
bij Dina Loomans, Dr. Timmerstraat 2,
tel. nr. 0492-381521
Met vriendelijke gildegroet,
Jurgen Peters
Gilde Sint Margaretha

Wat een trammelant,
met het dierenverblijf op d’n Heikant.
Wat een gedoe,
waar gaan de Mariëngaarders naar toe.
Dankbare onderwerpen voor de
Carnavalstocht,
als men nog naar een onderwerp zocht.
Hebt u het ook al gezien
of miste u het misschien ?
Op de stoep bij het postkantoor,
reden plots enkele monteurs voor.
Ze plaatsten een grote kast,
zelfs Paula was er door verrast.
Eerst dacht ik aan een praatpaal of
zoiets
of een oplaadpunt voor de fiets.
Maar nee het is een oplaadpunt voor uw
wagen,
zodat we het C.O.2 gehalte kunnen
verlagen.
Samen met Paula heb ik een slogan
bedacht,
“ge kunt u door haar op laten laaien
terwijl u wacht”.
RD

Bericht van: 50 jaar geleden

1 februari Woningen Akkerstraat
De Minister van Volkshuisvesting en
Bouwnijverheid heeft bij besluit van 30
januari j.l., de weekuren voor de in
aanbouw zijnde woningwet woningen in
de Akkerstraat alhier, vastgesteld op f
12,65
1 februari Terlingen woningen
Bij hoge uitzondering werd onze gemeente het vorig jaar, na een actie van het
Gemeentebestuur in de gelegenheid
gesteld, tien Terlingen woningen te bouwen, bij de oprichting, waarvan de
financiële faciliteiten een grote rol spelen,
stond men aanvankelijk nogal sceptisch
tegenover deze nieuwe actie. Wij willen
thans ruiterlijk erkennen dat deze mooie
en comfortabele huizen, gebouwd door
de firma van de Looveren uit Stiphout, in
een grote behoefte voorzien, maar tevens
een prettige behuizing in een goed milieu
bieden. De twee eerste zijn reeds door de
eigenaren in gebruik genomen.
2 februari Barthold van Heesel
In café van Bracht vergaderde de
heemkundekring “Barthold van Heesel” .
Behalve talrijke leden en belangstellenden uit Aarle-Rixtel, woonden ook afgevaardigden van de heemkundekringen uit
Beek en Donk en Gemert, de vergadering
bij. Hieraan was de spreekbeurt van de
bekende kunstenaar - fotograaf Martien
Coppens uit Eindhoven uiteraard niet
vreemd. In zijn welkomstwoord deelde
voorzitter N. van Gameren mede dat het
ledental thans op 51 staat.
Marien Coppens sprak over “Brabant
Edel en Schoon” naar aanleiding van het
door hem, in opdracht van het Provinciaal
Genootschap voor Kunsten uitgegeven
boek, waarvoor Antoon van Duinkerken
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de tekst schreef. Aan de hand van foto’s
uit dit boek, alsmede uit een fotowerk van
’s-Hertogenbosch en het vroeger verschenen boek “Noord-Brabant” (o.m.
foto’s van huize “Ten Huiskens”, de
klokkengieterij van de N.V. Petit en
Fritsen, de handdrukkerij en schaftlokaal
van de N.V. P.F. van Vlissingen en Co’s ,
katoendrukkerijen, het klompenmakerbestaan te Lieshout en landschappen uit
Someren) betoogde de kunstenaar dat
het nieuwe er zeer zeker niet is om het
oude te verwaarlozen. Het was een
interessante heemkundige avond en in de
weinige vragen kwam tot uitdrukking dat
de causerie goed “aangeslagen” was.
2 februari Kanarievereniging
In café van Roij hield de Eerste AarleRixtelse Kanarievereniging (E.A.K.V.)
haar jaarvergadering. De aftredende
bestuursleden, secretaris Mar. V. Lierop
en vice- voorzitter René Geenen, werden
bij acclamatie herbenoemd. Penningmeester Jan Rooyackers, afgetreden om
gezondheidsredenen, zag zich vervangen
door de heer Hein Sanders, die met
algemene stemmen aan het bestuur werd
toegevoegd. Besloten werd o.m. dat op
zaterdag 5 en zondag 6 november de
jaarlijkse onderlinge tentoonstelling zal
gehouden worden. Tot slot werd door
voorzitter Jan Driessen een dankwoord
gesproken en voorspoedig beterschap
toegewenst aan de scheidende
penningmeester.
11 februari Stille Omgang
Door de afdeling Aarle-Rixtel zal ook dit
jaar worden deelgenomen aan de Stille
Omgang te Amsterdam en wel in de nacht
van zaterdag 18 op zondag 19 maart.
Nieuwe leden van het Genootschap
kunnen zich nog tot begin maart bij een
der bestuursleden, o.m. de heer Joh. Van
Duppen aan de Kouwenberg, opgeven.
HELMONDSE COURANT februari 1961

