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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 5 maart t/m vrijdag 11 maart
Zaterdag 5 maart
18.30 uur Kerk – Eucharistieviering - Samenzang
Nel van Lierop
Hanneke van Berlo
(m.g.)
Overleden ouders Vogels – Martens
Overleden ouders Harrie en Martina van Schaik - Bouw
Zondag 6 maart –9e Zondag door het jaar – Vastenaktie
Carnaval
10.00 uur Kerk – Eucharistieviering - Carnavalskoor
Frans Martens
(par.)
Overleden ouders Timmers – Bunthof
(par.)
Overleden begunstigers van het Onze Lieve Vrouwe Gilde
Theodora van Roij – van Wetten
(verj.)
‘
Henk van Bommel
Sien Nooijen
(fund.)
Joseph van Ommeren
(fund.)
Frans Bekx
(fund.)
Johanna Bekx – Raaijmakers
(fund.)
Overleden ouders Reniers – Franken
(verj. vader)
Bas en Anny van de Kerkhoff
(par.)
Christel van Ras
Overleden ouders Martens - Brouwers
Overleden familie van Doren – van de Broek
Wim en Corrie van de Boogaard – van den Elsen
Tot welzijn van de parochie
Woensdag 9 maart - ASWOENSDAG: Dag van Vasten en onthouding
Eucharistieviering met as wijding en ’t geven van een askruisje
19.00 uur Kerk – Eucharistieviering - Dameskoor

Week van zaterdag 12 maart t/m vrijdag 18 maart
Zaterdag 12 maart
18.30uur Kerk – Eucharistieviering - Samenzang - kindernevendienst
Riet van der Aa
(familie)
Ben Loomans
Mies en Cor van Bakel – de Jong
Piet van de Pas
(verj.)
Ad Krüter
(par.)
Tot welzijn van de parochie
Zondag 13 maart – 1e Zondag van de Vasten
10.00 uur Kerk – Eucharistieviering – Cantorij (Gregoriaans en Samenzang)
Theodora van Roij – van Wetten
(sterfdag.)
Overleden ouders van Asten – van Breugel
Corine van den Oever – van Aart
(KBO)
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Jes van Roij
Overleden ouders van de Heuvel – Jansen
Christ van Bommel
(buurt)
Overleden ouders van Vijfeijken – Egelmeers
(verj. vader)
Overleden ouders Jo en Andries Smulders – Sengers
Bernard van den Elsen
Overleden ouders de Vries – Verbeek
Wim van Dijk
(Cantorij)
Overleden ouders Loomans-Nooijen
Betsie Biemans-v.d. Heijden
Overleden ouders Verbakel – v. d. Nieuwenhof
(sterfdag)
Woensdag 16 maart
19.00 uur Kapel - Rozenkransgebed
Vrijdag 18 maart
19.00 uur Kerk – Eucharistieviering-Toediening van het H. Vormsel door
Monseigneur Heeffer
Jes van Roij

Week van zaterdag 19 maart t/m vrijdag 25 maart
Zaterdag 19 maart – Hoogfeest: H. Jozef, bruidegom van de H. Maagd Maria,
Patroon van de Kerk
18.30 uur Kerk – Eucharistieviering – Dameskoor – kindernevendienst
Jan van Griensven
(par.)
Piet en Riek van de Ven - Hoeks
(verj. vader)
Huub Verbakel
Tot welzijn van de parochie
Zondag 20 maart - 2e Zondag van de Vasten
10.00 uur Kerk – Eucharistieviering – Samenzang
Jan en Lea van Roij – van Gerwen
(par./1e sterfdag moeder)
Riek Sneijers en ouders
(m.g.)
Dorien Tersmette
12.00 uur Kapel – Doopviering
Vince van Os, Terlingenplein 35.
Woensdag 23 maart
19.00 uur Kapel - Rozenkransgebed
Overleden
Diny Strijbosch – van Beek, Mariëngaarde, 87 jaar.
Jacqueline Sterken – van Bracht, Wilhelminalaan 19, 64 jaar.
Antoon Manders, Zorgboogcentrum Mariëngaarde. 95 jaar.
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.
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Doopvieringen
De eerstvolgende doopvoorbereidingsavond is op 10 maart a.s. van 20.00 tot
21.30 uur in de sacristie van de kerk. Deze avond is bedoeld als voorbereiding voor de
gemeenschappelijke doopviering van zondag 20 maart.
Voor zondag 10 april is ook een doopviering gepland . De doopvoorbereiding hiervoor
is op Woensdag 23 maart. U kunt zich opgeven voor deze doopvieringen tijdens de
spreekuren van de pastorie tel. 381215.
Avondwake
I.v.m. de gestegen kosten bij Mariëngaarde (nieuwe beheerder Zorgboog) ziet het
Kerkbestuur zich genoodzaakt om vanaf 1 februari alle avondwaken in de kerk te
houden. Mochten nabestaanden toch een avondwake in Mariëngaarde willen, dan
zullen ze zelf de extra kosten van 100 Euro moeten betalen.
Alle afspraken over avondwaken blijven ook in de toekomst via de pastorie lopen.
Aswoensdag
Woensdag 9 maart begint de vastentijd met een dag van Vasten en onthouding.
Tijdens de Eucharistieviering die om 19.00 uur in de Kerk begint, kunt u een askruisje
krijgen.
Carnaval
I.v.m. de carnaval zal de administratie op carnavalsdinsdag gesloten zijn!!

Mannelijke of sportieve
collectant gezocht!
Na ruim 40 jaar heeft Sjef besloten te
stoppen met collecteren. Hij deed het
buitengebied van Aarle-Rixtel. Wie wil op
de fiets om te collecteren in het buitengebied? Veel dames vinden het te ver uit

het dorp, dus we zoeken ofwel een
mannelijke ofwel gewoon een sportieve
collectant voor het buitengebied. Wilt u
meehelpen?
0492-462080
of
nicole@vanhooy.nl
Wij zoeken ook nog gewoon collectanten
voor in Aarle-Rixtel zelf!
Namens het Reumafonds
Nicole van Hooy

Dankbetuiging
Wij willen iedereen die met ons heeft meegeleefd bij het overlijden
van ons vader en ons opa

Wim van Dijk
heel hartelijk bedanken.
Uw aanwezigheid in grote getalen bij de avondwake en de begrafenis, de
prachtige zang en muziek, de mooie bloemstukken en de hartelijke
condoleances, zijn voor ons een grote steun.
Het deed ons goed te merken hoe geliefd hij was.
Kinderen en kleinkinderen.

www.autoschadeverbakel.nl

www.twanvanhout.nl
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Vanuit de Pastorie
Kort woordje van Pastor M.Deli
Dank voor de mooie kaartjes
Langs deze weg wil ik mijn oprechte
dank betuigen voor al de bemoedigende
en vriendelijke woorden die ik uit AarleRixtel van u mocht en mag ontvangen,
hetzij via de brievenbus van moeke of die
van de Zwartzusters. Het lezen én
herlezen van de kaarten en brieven doet
me eerlijk gezegd heimwee naar Aarle
krijgen. Na zovele weken altijd maar naar
het plafond te kijken begint ne mens toch
terug te denken aan het pumpke, dat
pleintje, die brug….
Er is vooruitgang
Al ben ik momenteel nog niet in staat om
direct de ´Polonaise´ mee te dansen voel
ik me toch al veel beter dan enkele weken geleden. Op 2 maart volgt er nog
een controle door de chirurg. Tot dan zal
ik enkel nog maar in het weekend bij de
zusters verblijven. De rest van de
revalidatie (hopelijk niet lang!!!) kan ik bij
ons moeke zijn. Deze vooruitgang is
natuurlijk ook aan Dokter Mahieu te
danken. Buiten de herniaoperaties is
deze man ook een specialist in ´snit en
naad´. Want de wonde is schoon dichtgegroeid. Ook gaat mijn dankbaarheid uit
naar de Zwartzusters met name; Zuster
Béata (generale overste), zuster Cécile
(plaatselijke overste), zuster Ignatia,
zuster Andrea en zuster Renata. Zij
waren het verzorgende korps ter plaatse.
Lief en leed
Maar afgezien van mijn persoontje kunt u
zeker wel begrijpen dat ik de afgelopen
maanden intens heb meegeleefd met wat
er in Aarle-Rixtel en in de grote wereld
om ons heen, vol van oorlog en geweld,
is gebeurd. Ik ben ontzettend benieuwd
hoe het met u allemaal gaat. Ik hoorde
van al het lief en leed in onze gemeenschap. En vooral de verkeersongevallen
hebben me zeer bezig gehouden. Laten
we hopen en bidden dat alles toch goed
mag aflopen.
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We denken aan elkaar!
Tot binnenkort,
Pastor Michaël Deli

Amsterdam Saints
bij Wim Beeren Jazz
Society op 23 februari
Op woensdag 23 februari treedt de groep
Amsterdam Saints op bij Wim Beeren
Jazz Society in café Van Bracht in AarleRixtel.
Amsterdam Saints is een trio dat een
mix brengt van jazz, funk en rock ‘n’ roll.
Met behulp van gitaar, bas en drums
verkennen de musici van Amsterdam
Saints de nuances binnen een breed
scala van muzikale stijlen, waarbij elk
nummer zijn eigen unieke smaak krijgt.
Deze musici zijn gitarist Rob Verbakel,
bassist Maarten Bakker en drummer
Willem Smid.
Na hun optreden is er weer ruimte voor
de traditionele jamsession, die zoals
altijd weer begeleid wordt door een vaste
backline van piano, bas en drums.
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
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Bericht van:
Lijstrekkersdebat 17 februari in de Dreef
te Aarle-Rixtel.

POLITIEK WORDT WAKKER EN
STELT VRAGEN OVER DE GANG
VAN ZAKEN
Gelukkig voor de inwoners van Laarbeek,
Nuenen en Son en Breugel bleek
donderdag 17 februari uit het debat, dat
de provinciale politiek niet massaal warm
loopt voor de weg langs het Wilhelminakanaal.
Groen Links, de SP en de PvdA zijn
tegen de weg. De VVD was in principe
voor de weg, maar is geschrokken van de
kritiek op de gebruikte cijfers. D66 was
voor de weg, maar geeft nu geen duidelijk
standpunt. Het CDA is voor de weg. De
PVV is voor de weg, mits de gebruikte
cijfers kloppen en nut en noodzaak
worden aangetoond.
Nut en noodzaak zijn overduidelijk niet
aangetoond zo blijkt uit het voorlopig
advies van de Commissie-MER (Milieu
Effect Rapportage).
Ook de financiering is volstrekt onvoldoende ingevuld. Het CDA is met
betrekking tot de financiering van mening
dat het bedrag, dat niet door Rijk en
Provincie wordt betaald, dan dus voor
rekening van regio en gemeenten moet
komen. Hiermee wordt een onacceptabele last op de schouders van een
beperkt aantal burgers gelegd.
Niksweg was erg blij met de hoge
opkomst en voelt zich gesterkt in haar
strijd tegen de weg.
Er werd aandacht gevraagd voor onder
meer beter openbaar vervoer, de geringe
bezetting van de bestaande infrastruktuur
buiten het spitsuur, verbetering in plaats
van het afwaarderen van de A270, het
afwachten van de resultaten van de
opwaardering van de N279, een N65 die
qua maatschappelijk rendement veel
hogere prioriteit heeft, het gesjoemel met
de opstelling van de beslissingstabel in
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het nadeel van de alternatieven, en de
hogere mortaliteit binnen 1000 meter
afstand van een nieuwe weg.
Wij zullen de politici blijven volgen en
voorzien van relevante informatie zodat de
weg, waarvan het maatschappelijke
rendement en de financiering nog steeds
volstrekt onvoldoende zijn onderbouwd, er
zeker niet komt. Nog steeds zegt de
provincie geen idee te hebben wat die
weg gaat kosten. Wij hebben al bedragen
gehoord van 3 miljard!!! Wie betaalt dat?
Niksweg strijdt voor leefbare dorpskernen
en een behoud van de natuur.
Actiegroep NIKSWEG
niksweg@gmail.com
06 13 79 45 02

OPEN DAG
PEUTERSPEELZAAL
Op zaterdag 19 maart wordt er bij
peuterspeelzaal De Rakkertjes een open
dag gehouden. Iedereen is van harte
welkom om een kijkje te komen nemen
en voor opa’s en oma’s is het een leuke
gelegenheid om te zien waar hun
kleinzoon of kleindochter iedere week zal
gaan spelen.
De leidsters vertellen graag over het reilen
en zeilen op de speelzaal en zullen
eventuele vragen beantwoorden. De koffie
staat klaar en terwijl u in gesprek bent
met de leidsters of met andere bezoekers kunnen de kinderen lekker spelen.
De dag is niet bedoeld om de peuter aan
te melden. Dit kunt u doen via de website
van Spring: www.spring-kinderopvang.nl.
Wanneer u niet beschikt over een
computer dan kan het kind wel schriftelijk
aangemeld worden.
Op zaterdag 19 maart bent u tussen
10.00 en 12.00 uur van harte welkom.
Loop gerust eens binnen. De leidsters
van peuterspeelzaal De Rakkertjes,
De Duivenakker 76B, Tel. 38 33 56.

- 20 jaar -

Agenda voor april en mei 2011
Schrijf u in voor een vrijdag-,of zaterdagavond
in de maanden april of mei 2011.
Zaterdag 02 april 2011
Inschrijfavond met het jubileum menu
- 4 gangen dinerprijs € 35,00 p.p.
Amuse
Gamba’s met dipsaus
Voorgerecht Salade vitello tonnato
Hoofdgerecht Roulade net knolselderij puree
Nagerecht
IJsparfait van cranberry’s
Tijd
18.30 uur

Vrijdag 15 april 2011
Inschrijfavond met het jubileum menu
- 4 gangen dinerprijs € 35,00 p.p.
Zie hiernaast
Tijd 19.00 uur
`
Woensdagen 13 en 20 april en 4 mei 2011.
Cursus menukoken voor beginners
-prijs voor 3 avonden € 117,00
Tijd 18.30 uur

Bekijk voor meer informatie onze website
www.culinaircentrum.nl
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Bericht van:
Fotograaf Henk Kweens draagt
Aarle-Rixtel mee in zijn hart
Door Lambèr Vugs
Nog niet eens zo heel lang geleden sprak
fotograaf Henk Kweens in De Laarbeeker
het voornemen uit tot in lengte van jaren
zijn stiel - zijnde ‘schilderen met licht’ - in
het Aarlese te blijven beoefenen. Het
bereiken van de status van 65-plusser
kon voor de gedreven vakman geen
aanleiding zijn om zijn grote passie uit
zijn leven te bannen. Wat wil nu het
geval?
Ontwikkelingen hebben de
neiging plannenmakers links en rechts in
te halen. Dat overkwam ook onze
afbeeldingenspecialist aan de plaatselijke
Dorpsstraat. Er tekent zich namelijk de
mogelijkheid af dat op de locatie in en om
Dorpsstraat 82 in volle glorie
Muziekcentrum Aarle-Rixtel verrijst.
“Als telg van Aarlese bodem zal ik de
laatste zijn om positieve ontwikkelingen
die de Aarlese gemeenschap aangaan
een strobreed in de weg te leggen”, stelt
Henk. “Onze stek is een onmisbare
schakel gebleken in de projectketen.
Mede omdat ik met de initiatiefnemer tot
overeenstemming ben gekomen, ruim ik
op korte termijn het veld. Met gemengde
gevoelens, maar in de wetenschap dat er
iets goeds voor in de plaats komt. Ik heb
vrede met de verhuizing.
In mijn
woonplaats Liessel gaat het beeldverhaal
gewoon door. Ik ben op de top van mijn
kunnen. Stilzitten is een gruwel voor mij.
Ik heb besloten het meest creatieve deel
van mijn bezigheden in mijn thuisatelier
op laag commercieel pitje vorm en inhoud
te geven.”
“Voor ik iets meer vertel over het vervolg
van mijn loopbaan, wil ik eerst de
mensen van Aarle-Rixtel en omstreken
hartelijk danken voor het in ons gestelde
vertrouwen. Ik spreek uiteraard ook namens mijn vrouw. Onze samenwerking is
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altijd gericht geweest op de vervaardiging
van mooie plaatjes, met als ontegenzeggelijke middelpunt: het humane
portret. Velen van u hebben de interactie
weten te waarderen en daar zijn wij zeer
erkentelijk voor. Schroom niet met al uw
vragen op gebied van fotografie blijvend
bij mij aan te kloppen. De afstand AarleRixtel - Liessel is niet onoverkomelijk.
Mijn groene woonomgeving en mijn
knusse studio bieden legio mogelijkheden tot goede beeldregistratie. Noteer
vast mijn nieuwe adres:
Loon
45A.,<www.fotokweens.nl> De koffie is
klaar.
Henk Kweens neemt zijn klanten
serieus. “Zonder gekheid… per 1 april
blijven de deuren in Aarle gesloten. Mijn
oude, vertrouwde telefoonnummer neem
ik mee: 0492 - 381844, bonusnummer:
0493 - 344213. Ik kijk er naar uit om
met nieuw elan de jongste ontwikkelingen op fotografiegebied met klassieke
verworvenheden in overeenstemming te
brengen. Het leuke is dat ik veel van wat
de digitale revolutie brengt, reeds in mijn
jonge jaren op traditionele wijze onder de
knie kreeg. Ik ben handmatig in staat
datgene te doen wat de moderne
technieken kopiëren. Er melden zich
vertegenwoordigers bij mij met de meest
geavanceerde fotopapieren. Tot hun
verbazing kan ik hen daarover meer
kennis overdragen dan waarmee ze op
pad zijn gestuurd. Ik ben zeker van mijn
zaak wanneer ik beweer: Foto Kweens
heeft een natuurlijke voorsprong.”

K lokje
KIP IS TERUG!!!!!!!!!!
Sinds 5 februari jl. was mijn 9 maanden
oude kitten KIP vermist. Op 16 februari
hebben we haar gelukkig gezond teruggevonden. We willen iederéén bedanken
die ons gesteund en geholpen heeft KIP
terug te vinden!!!!
Yasmine Cortenbach
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Actie Kerkbalans 2011.
Eins januari is de actie kerkbalans 2011
van start gegaan.
Het motto dit jaar is:
Kerkbalans: Een kerk is van blijvende
waarde.
Deze actie heeft tot doel te zorgen voor
een goede, financiële basis voor de
parochie.
Bij degenen die jaarlijks bijdragen wordt
het toegezegde bedrag per kwartaal,
halfjaar of jaar afgeschreven.
De leden die ervoor hebben gekozen zelf
te betalen ontvangen in de maand mei
een schrijven met het vriendelijke verzoek
dit bedrag tijdig op onze rekening van de
Rabobank te storten: 10 14 00 918.
De parochianen die ervoor hebben gekozen contant te betalen hebben een
schrijven van ons ontvangen.
Ook bij de nieuwkomers zullen wij een
doorlopende machtiging bezorgen.
Te uwer informatie nog het volgende:
Indien u de laatste 3 jaar uw
gezinsbijdrage heeft betaald, worden
geen kosten berekend voor:
* Trouwdiensten in onze kerk voor al
onze parochianen
Ook als zij maximaal 2 jaar hier niet meer
wonen.
* Avondwake / begrafenisdienst in onze
kerk.
* Diensten ter gelegenheid van een
jubileum.
De tarieven voor niet leden van de
gezinsbijdrage zijn:
* Alleen avondwake
€ 200,00
* Uitvaartdienst
€ 425,00
* Grafrechten
€ 650,00
* Dienst bij jubilea
€ 275,00

Jubilea buiten Aarle-Rixtel € 325,00
Dienst bij een huwelijk
€ 325,00 voor mensen die
oorspronkelijk uit Aarle-Rixtel komen.
* Huwelijk buiten Aarle-Rixtel € 400,00
* Doopdienst
€ 30,00
* Buiten Aarle-Rixtel
€ 80,00 (uitzondering)
Wij hopen dat ook u, die nog geen lid
bent van onze gezinsbijdrage, dit jaar lid
wilt worden en samen met de andere
leden uw kerk wilt steunen.
Pastor en parochiebestuur.

Scouting in actie
Ook dit jaar komen wij graag weer bij u
langs met onze twee tuinacties.
We beginnen op zaterdag 19 maart. Dan
komen de Bevers en Welpen jongens bij
u langs met potgrond tussen 10.30 en
15.00 uur. Lekker makkelijk, hoeft u er
zelf niet mee te sjouwen, wij zetten de
zakken voor u in uw tuin of schuur! De
kosten van 1 zak zijn €. 3,— en 6 zakken voor € 15,—
Op 16 april komen dan de Scouts en
Welpen meisjes bij u aanbellen met
diverse perkplanten. Op hun aanhangers
vindt u een ruime keus aan perkplanten in
allerlei kleuren. Nadere info hierover volgt
in het volgende Gemeenschapsblad.
Verder willen wij nogmaals melden dat
wij dit jaar geen vlooienmarkt gaan
organiseren. Iedereen die hier in het
verleden een bijdrage aan heeft geleverd:
hartelijk dank!
Bestuur Scouting Aarle-Rixtel.

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.
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Beste zangliefhebber.
Na de drukte van het jaarfeest, de
concerten rond kerst en jaarwisseling
stond Gemengd Koor De Klokkengieters
Aarle-Rixtel op 3 januari 2011 alweer in
de startblokken om te gaan werken aan
het programma voor de optredens in het
nieuwe jaar.
Zoals in de Algemene Vergadering van 24
januari door bestuur en dirigent werd
benadrukt, kan het jaar 2010 als een
waar hoogtepunt worden gezien. Dat de
weersomstandigheden op de dag van het
concert Op weg naar Kerstmis niet
meewerkten, deed niet af aan de kwaliteit
van het gepresenteerde.
Met de hoogmis op eerste kerstdag was
niet alleen de kwaliteit van de muziek
maar ook de kwantiteit van aanwezigen
een voltreffer. De Missa Benedicamus
Domino van Lorenzo Perosi maakte de
viering tot een waar feest voor koor,
dirigent, organist en kerkgangers.
Ook voor 2011 is de lat hoog gelegd, er
worden weer werken op het repertoire
gezet die met trots worden geprogrammeerd. Namen van componisten als
Purcell, Gasparini, da Palestrina, Mozart
en Rheinberger prijken naast de vele
andere van afgelopen jaren op het
concertprogramma.
Er wordt begonnen met de Passie-/
Lenteconcerten op 10 en 11 april, er
wordt gezongen tijdens de hoogmis van
Pasen en die muziek zal nog naklinken
wanneer samen met de Harmonie en de
beide Gilden de maand mei zal worden
ingeluid.
Tijdens de kerkelijke viering van het 600jarig bestaan van Gilde Sint Margaretha
op zondag 22 mei zullen De Klokkengieters voor een kleurig internationaal
gezelschap blijk geven van hun kwali-
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teiten.
Gemengd Koor De Klokkengieters AarleRixtel zal weer van zich laten horen en u
krijgt alle gelegenheid naar hen te
luisteren. Maar er is meer: u kunt ervoor
zorgen dat ook uw stem gaat meeklinken in dit geheel! Kom meedoen
tijdens de repetitieavonden, elke
maandag om 20.00 uur in een van de
zalen van de Couwenbergh.

Beste Dames
Dinsdag 1 maart en donderdag 3
maart
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.
Woensdag 2 maart
Laarbeeksevrouwendag in Buurthuis
Mariahout. Aanvang 20.00 uur, zaal open
19.30 uur. Dit jaar hebben wij gekozen
voor de voordrachtskunstenares Thérèse
Olaerts. Deze Vlaamse vrouw is voor
velen van u waarschijnlijk nog onbekend,
maar voor degene onder u die haar al
eens gehoord en gezien hebben, een
fenomeen. Zij verpakt in haar humor een
boodschap. Haar thema voor deze avond
is: “Mensen ver-der-dragen.”
Donderdag 17 maart Culturele avond in
Buurthuis Mariahout aanvang 20.00 uur.
Op deze avond zal een groep dames
genaamd “De Sjanellekes” voor ons
optreden. In pakjes van Chanel brengen
ze muziek uit oude tijden op een
amusante manier met flink wat humor.
U heeft zich hiervoor opgegeven.
Het bestuur

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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Bericht van:
BVL- uitreiking
basisschool de Heindert
te Aarle-Rixtel.
De Heindert heeft een aantal jaren
gewerkt aan een BrabantsVerkeersveiligheidsLabel (BVL).
Het doel van het behalen van het
BrabantsVerkeersveiligheidsLabel is het
werken aan verkeersonderwijs en
daarnaast de veiligheid rondom onze
basisschool de Heindert vergroten en
waarborgen.
De werkgroep, bestaande uit 3 leerkrachten van de Heindert en twee
verkeersouders, houdt zich bezig met
allerlei zaken rondom verkeersveiligheid.
De werkgroep heeft jaarlijks planning
gemaakt met verkeersactiviteiten. De
werkgroep heeft zich niet beperkt tot het
maken van een jaarverslag, een subsidieaanvraag en een enquête betreffende
verkeersveilige routes van en naar school.
Zij heeft ook gezorgd voor het uitvoeren
van verkeersprojecten.
De aanvraag voor het BVL is door de
Provincie beoordeeld. De verschillende
onderdelen om het label te behalen zijn
door de school goed uitgevoerd.
Dit heeft geresulteerd in het behalen van
het BVL.
Dit Label wordt uitgereikt op:
Donderdag 3 maart 2011 om 15.00u.
door de Hr. Th. Beks, adviseur van de
Provincie Noord-Brabant.
Op die dag zullen de kinderen vanaf
14.30 uur enkele fietsactiviteiten uitvoeren. Na deze activiteit wordt om 15.00u
door dhr. Th.Beks het BVL uitgereikt.
Wij wensen iedereen met het behaalde
resultaat een gezellige verkeersmiddag
toe.
Werkgroep BVL de Heindert.
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Uitnodiging voor de
jaarvergadering op
Maandag 14 maart 2011, 20.00 uur
zaal van Bracht
Agenda:
1. Opening en mededelingen door de
voorzitter
2. Verslag van de jaarvergadering van 8
februari 2010
3. Jaarverslag Heemkundekring en
Heemkamer 2010
4. Jaarplan 2011
5. Mededelingen: tentoonstellingen
en excursies
6. Financiën
1.Verslag kascommissie (mevr. Truus
Vereijken en dhr. Ad Verleg)
2.Vaststellen winst- en verliesrekening en balans 2010
3. Begroting 2011
4. Benoeming Kascommissie
(mevr. Truus Vereijken is aftredend)
Piet van de Heuvel, die reserve
was, treedt nu toe.
7. Bestuursverkiezing:
Aftredend en herkiesbaar: Fridy van
Duppen, Frank Bussemaker, Henk van
Beek.
Eventueel nieuwe bestuursleden kunnen
zich tot 48 uur voor aanvang van de
vergadering melden bij de secretaris of
voorzitter.
8. Rondvraag
9. Sluiting
Aansluitend zal de avond verder worden
verzorgd door ’n Bietje Brabants!
Wij hopen velen van u te ontmoeten op
deze vergadering.
Het bestuur.

Le Patat
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Bericht van:
CARNAVAL IN GANZEGAT
Beste Ganzegatters en
Ganzegatterinnekes,
Aanstaand weekend is het zover: de
Ganzegats Carnaval. Nog nooit was
Carnaval zo laat. Hopen dat we dan ook
mooi weer zullen hebben.
Het programma van de Carnaval staat
opgenomen in de Ganzegatter, onze
Carnavalskrant. Toch wil ik een paar
activiteiten onder de aandacht brengen.
Allereerst de opening op carnavalszatersdag. Om 12:30 uur halen we Zijne
Doorluchtige Hoogheid Prins Marlon d’n
Uurste en zijn Prinses Geertje op van
hun Residentie aan de Lieshoutseweg.
De buurt heeft de Residentie en de straat
fantastisch versierd. Na het afhalen gaan
we de sleutel van Ganzegat ophalen bij
de Burgermeester en zijn we om 16:15
uur bij ons Ganzetrio op de Kouwenberg,
waar onze Opperganzetrekker Ben Sibon
de Carnaval zal openen. ’s Avonds zal in
onze Residentie de Dreef het gekostumeerd prijzenbal plaatsvinden.
Op Carnavalszondag start de dag om
10:00 uur met de Carnavalsmis in de
Kerk. De mis zal worden voorgegaan
door pastor Engels. Het Ganzegatse
Gelegenheidskoor zal de mis opluisteren.
Vanaf 12:30 uur zal de Ganzegatse
optocht door de straten trekken. Om
16:30 uur zal in onze Residentie de Dreef
de prijsuitreiking van de Jeugdoptocht
plaatsvinden (zaal open vanaf 14:30 uur)
De prijsuitreiking van de Grote optocht is
vanaf 20:30 uur (zaal open vanaf 19:30
uur). Carnavalsmaandag staat in het
teken van het 1e Smartlappenfestival en
op Carnavalsdinsdag het Oîtbloaze. Twee
nieuwe activiteiten waarvan wij hopen dat
u ze leuk zult vinden. Informatie van deze
twee activiteiten vindt u hier in het
Gemeenschapsblad.
Op alle zaterdag-, maandag- en
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dinsdagavond zal het Ganzegatse orkest
“No Exit” en onze Ganzegatse Hofdiskjockey Aad het gekostumeerd prijzenbal
opluisteren. Op zondag avond zal
Ganzegats Hofdiskjockey Aad het bal
opluisteren. De avonden in onze
Residentie, de Dreef,vangen aan om
20:30 uur, de foyer is open vanaf 18:00
uur en de zaal vanaf 19:30 uur.
De Organisatie Carnaval Ganzegat wenst
Zijne Doorluchtige Hoogheid Prins Marlon
d’n Uurste, Prinses Geertje, Jeugdprins
Rens en Jeugdprinses Mirte heel veel
succes en u allen heel veel plezier
tijdens de komende Carnaval.

ZIEKENBEZOEK
Op vrijdag 4 maart zal Zijne Doorluchtige
Hoogheid Prins Marlon d’n Uurste met
een klein gezelschap de zieken van
Ganzegat opzoeken in het Elkerliek
ziekenhuis, Jan de Witkliniek, St Jozefheil en Keizerinnedael.
In verband met de wet op de privacy
mogen de klinieken ons geen namen van
patiënten c.q. bewoners verstrekken. Dit
maakt het voor ons erg moeilijk om deze
Ganzegatters te bezoeken. Wij vragen u
van ganzerharte om uw medewerking.
Wil ons op de hoogte brengen als familie
van u in een van bovennoemde klinieken
verblijft en graag bezoek heeft van onze
Prins. Wil de namen doorgeven aan onze
secretaris Riny van den Bogaard (telnr
383519 of 06-10131068).

GANZEGATS
SMARTLAPPENFESTIVAL
Vorige week kondigde wij u aan dat op
carnavalsdinsdag een primeur zal worden
gepresenteerd en wel het “Oîtbloaze!”.
Deze week kunnen wij u weer een
primeur aankondigen. Op carnavalsmaandag zal in Ganzegat het 1e Smartlappen-
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festival plaatsvinden. Diverse artiesten
zullen Neerlands beste tranentrekkers
ten gehore brengen in de deelnemende
cafés in Aarle-Rixtel. Zo zullen optreden:
Alfred, Corné, Johan en Marco-Lorenzo.
Misschien nu nog onbekende namen,
maar na carnavalsmaandag zullen hun
smartlappen niet meer uit uw hoofd te
krijgen zijn. Deze 4 zangers zullen vanaf
14:00 uur ronddweilen langs café van
Bracht, café de Stal, café de Brabander
en Dorpscafé de Vrienden. Daarnaast zal
er vanaf 16:00 uur in Dorpscafé de
Vrienden een Biercantus plaatsvinden
uitgevoerd door de alom bekende
Ganzegatse groep de Dörpels. Zelfs
Ganzegats Hofkapel zal haar beste
smartlappen ten gehore brengen. De hele
middag zal in het teken staan van het
meezingen van de smartlappen met de
optredende zangers. Deze middag mag u
niet missen. En het mooiste is, dat het
allemaal gratis is, dus geen entree.
Komt op carnavalsmaandag naar de
cafés van Ganzegat om eens lekker
smartlappen te zingen.
Namens de Organisatie Carnaval
Ganzegat:
Riny van den Bogaard
secretaris

Boerenbal in De Couwenbergh
Op Carnavalsmaandag wordt er in De
Couwenbergh te Aarle-Rixtel een
traditioneel Boerenbal gehouden voor 50plussers.
Tijdens deze avond wordt gezellige dansen carnavalsmuziek ten gehore gebracht
onder het genot van drank en klank.
Deze avond begint om 20.00 uur en
eindigt om 2400 uur.
Aangezien het aantal deelnemers aan
een maximum is gebonden worden de
kaartjes ook in de voorverkoop gebracht.
Deze zijn à raison van € 2,- ( incl.
consumptie) verkrijgbaar bij Café De
Vrienden .

4 DAGEN JEUGDCARNAVAL IN
GANZEGAT
Tijdens de carnavalsdagen kan de jeugd
van Aarle-Rixtel tussen de 9 en de 15
jaar weer 4 dagen terecht in hun eigen
onderkomen ‘De Ganzezaal’ aan de Jan
van Rixtelstraat. Ook dit jaar wordt de
gymzaal daar verbouwd tot een fantastische jeugdresidentie met een eigen
discotheek en een te gekke lichtinstallatie. Zaterdag, zondag, maandag en
dinsdag tussen 19.00 uur en 22.30 gaan
we er onder leiding van jeugdprins Rens,
jeugdprinses Mirte en kleinvorst Jelle
weer stevig tegenaan.
Hieronder een greep uit het jeugdcarnavalsprogramma in de Ganzezaal:
zaterdag 5 maart : Vanaf 19.00 uur is er
een spetterend openingsbal tot 22.30 uur.
zondag 6 maart : 19.00 uur: Start van
een grandioos gekostumeerd bal met
leuke prijzen voor de mooist verklede
kinderen. Dit spektakel duurt tot 22.30
maandag 7 maart :Grote BlacklightSchmink-Disco van 19.00 tot 22.30 uur.
Wie wil kan gratis geschminkt worden
zodat je discokleuren nog mooier
uitkomen,
dinsdag 8 maart : Vanaf 19.00 uur gaan
we er voor de laatste avond nog eens
stevig tegenaan met een groots
slotcarnavalsbal waarna we weer
afscheid nemen van Carnaval 2011.
Sluiting om 22.30 uur.
Gele consumptiepenningen voor kinderen
kosten tijdens de carnavalsavonden
€ 0,60. Deze zijn alleen ‘s avonds
geldig. De toegang is natuurlijk gratis.
Op al deze avonden wordt de muziek
verzorgd door onze DJ’s Remco en
Robin, al meer dan 11 jaar lang!
De toegang is voor kinderen vanaf 9 jaar
(of groep 5).
Ook tijdens de carnavalsmiddagen is
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Bericht van:
er van alles in Ganzegat te doen voor de
jeugd, zeker ook voor de kleinere kinderen onder de 9 jaar:
Maandag- en dinsdagmiddag zijn de
kindermiddagen in De Ganzezaal. Ook
aan de papa’s, mama’s, opa’s, oma’s
enz. is gedacht; die kunnen in de kantine
van ATTC of in de Ganzezaal terecht.
Tijdens de kindermiddagen kosten de
rode consumptiemunten voor iedereen
€ 1,50.
Gele consumptiepenningen zijn dan niet
geldig! Ook dan is de toegang gratis.
zondag 6 maart : Grote Ganzegatse
Carnavalsoptocht vanaf 12.30 uur met
om 16.30 uur prijsuitreiking van de
kinderoptocht in Residentie De Dreef aan
de Duivenakker.
maandag 7 maart : 14.00 uur Kindermiddag m.m.v. Clown Berto in de
Ganzezaal
aan
de
Jan
van
Rixtelstraat.
dinsdag 8 maart : 14.00 uur Kindermiddag met Mr. Diamond in de
Ganzezaal
aan
de
Jan
van
Rixtelstraat.
Alle activiteiten in De Ganzezaal worden
begeleid door De Gele Kielen, dus er is
altijd voldoende toezicht aanwezig.
Samen met jeugdprins Rens, jeugdprinses Mirte en kleinvorst Jelle gaan we
van Carnaval 2011 in Ganzegat de meest
spetterende, fantastische carnaval
maken die er ooit geweest is.
Tot ziens in De Ganzezaal aan de Jan
van Rixtelstraat !
De Gele Kielen,
Organisatie Jeugdcarnaval Aarle-Rixtel

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:
0492-383024
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SENIORENVERENIGING/KBOAARLERIXTEL

De jaarvergadering wordt dit jaar
gehouden op woensdag 16 maart a.s. in
“De Dreef” en begint om 14.00 uur. De
uitnodiging voor deze vergadering,
alsmede de agenda en het verslag van de
vergadering van vorig jaar, hebben alle
leden ontvangen bij de Seniorenwijzer.
Na de vergadering en een korte pauze zal
door de heer Ad van Gool uit Hilvarenbeek
een lezing worden gehouden met als
thema “De Brabantse Windmolens”. Het
is een boeiende lezing over onze
Brabantse windmolens met zeer mooi
hedendaags en historisch fotomateriaal
en bijzonder interessante verhalen en
anekdotes. Wij hopen dat vele leden
deze middag zullen bijwonen.
Zondag 20 maart gaan we weer uit eten
en dit keer bij “De Couwenbergh”. Zie
voor het afhalen van de dinerbonnen de
adresssen in de Seniorenwijzer.
CARNAVAL: Op dinsdag 1 maart a.s.,
enkele dagen vóór de aanvang van
Carnaval wordt het derde “Auwfiepenbal”georganiseerd in zaal “t Heuveltje”en
dit bal is voor al onze leden toegankelijk.
Zie de Seniorenwijzer. En op Carnavalszondag direct na afloop van de Aarlese
optocht zijn onze leden van harte welkom
in “De Couwenbergh” om onder het genot
van een glaasje drinken en natuurlijk met
Carnavalsmuziek gezellig bij elkaar te
zijn. En dan is er dit jaar ook nog een
BOERENBAL VOOR 50-PLUSSERS op
carnavalsmaandag, eveneens in “De
Couwenbergh”. Zie voor verdere gegevens de Seniorenwijzer.
Eind mei organiseren we weer een
Stedentrip en deze keer naar Praag. U
dient zich hiervoor wel tijdig aan te
melden. Eveneens voor de 8-daagse
Vakantiebusreis naar Tirol van 10 t/m 17
augustus .
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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:

Onze heemkamer: tabaksdoos
De geschiedschrijvers zijn er over
verdeeld, door wie en wanneer de tabak
voor het eerst naar Europa is gebracht:
Werd het zaad reeds in 1518 aan Karel
V aangeboden? Of was het de Franciscaner André Thevet, die het in 1558
meebracht? Nee, zeggen de meesten,
de tabak werd in 1559 voor het eerst
naar Europa gebracht door toedoen van
Jean Nicot, een ambassadeur van Frans
II van Frankrijk in Lissabon. Deze Jean
Nicot had van een Hollander in Florida
zaad van de tabaksplant gekregen. Hoe
het ook zij, de naam Nicot heeft men
blijvend vastgelegd in de geslachtsnaam
Nicotiana van de plant, en in het in deze
plant het sterkst vertegenwoordigde
alkaloïde, nicotine.
Nederland maakte voor het kennis met
het roken van tabak in de 16 e eeuw. Dat
het aansloeg is een feit: vele schilderijen,
onder andere van Jan Steen tonen
tevreden rokers.
Via veldverkenningen zijn er op de
akkers rond Aarle talloze pijpenkoppen
gevonden die op onze heemkamer ten
toon zijn zijn. De leeftijd varieert van 150
tot 350 jaar oud. Uit een nalatenschap
kregen we verschillende “museumstukken” aangereikt waaronder vooral enige
devotionalia. Daarnaast kregen we ook
nog wat andere kleinoden in ons bezit,
waaronder een verzilverde tabaksdoos.
Voor welke soort tabak hij is gebruikt,
kunnen we niet met zekerheid zeggen.
Dat kan zowel pruimtabak als pijptabak
zijn geweest. Aan de hand van de
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afbeeldingen op de deksel is hij zo rond
1800 of later te dateren. Het meest
opvallende aan deze doos is de spreuk
met afbeeldingen op de deksel.
Er zijn een predikant, een soldaat, een
advocaat en een boer gegraveerd, met de
achtereenvolgende onderschriften: “Ik bid
voor u ,ik vecht voor u, ik pleit voor u,
Of gij bid, of vecht,of pleit, ik ben den
boer die de centen lijd.
Een dergelijke spreuk komt men ook op
andere voorwerpen tegen, waaronder een
Friese boerenkar.
Imkers gebruiken - van vroeger uit - een
andere variant:
Een predikant bidt voor u, een soldaat
vecht voor u, een advocaat pleit voor u,
een bij werkt voor u.
De boer is een bezige bij! Maar dat
wisten we al!
Wilt u de tabaksdoos met eigen ogen
aanschouwen? Dat kan: elke dinsdagvoormiddag en dinsdagavond alsook op
de eerste zondagmiddag van de maand.
De koffie staat klaar!
hvb

Huisartsenpraktijk
Via deze weg wil ik alvast even kennis
met u maken. Ik ben Mireille Heijnen en
ben in opleiding tot huisarts. Sinds 8
februari ben ik werkzaam in de huisartsenpraktijk Aarle- Rixtel, bij dokter
Engels en dokter Titulaer. Dokter Engels
is hier mijn opleider.
In juli 2009 ben ik in Maastricht afgestudeerd als basisarts. Hierna heb ik een
jaar in Tilburg in het Twee Steden
ziekenhuis gewerkt. In september ben ik
begonnen met de opleiding tot huisarts in
Nijmegen. Tot 1 september 2011 zal ik
werkzaam zijn in Aarle- Rixtel. Inmiddels
heb ik al even kennis kunnen maken met
dit mooie en gezellige dorp en heb er zin
in de komende maanden hier te mogen
werken.

Pagina 32

Bericht van:

Eind februari begint het bij de meeste
fietsers toch al de kriebelen, de sporten racefietsen worden in orde gemaakt
of worden van zolder gehaald. Zodra het
weer het toelaat klimt men op het zadel
en probeert men de conditie al vast op
te vijzelen. Ook wij beginnen met het
wegseizoen 2011, dinsdag met Carnaval
staat de traditionele tocht naar d’n
Bockenreyder op het programma en op
13 maart staat de eerste officiële rit al
op de rol. Dit keer is dat de Malpietocht
van maar liefst 107 km., men kan echter
ook kiezen voor de verkorte versie van
85 km. Hieronder een beknopt gedeelte
van ons programma voor de komende
weken, uitgebreide informatie kunt u
vinden op www.aandewielen.nl.
02-03 Fietstocht Futteranen 60km.,
13.30 uur.
05-03 Verkenning Malpietocht 13.00 uur
06-03 Rondje Koks 75 km., 09.00 uur.
08-03 Naar d’n Bockenreyder 80 km.,
10.00 uur.
09-03 Fietstocht Futteranen 65 km.,
13.30 uur.
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12-03 Clubrit 55 km., 13.00 uur.
13-03 Malpietocht, 107 of 85 km., vertrek
tussen 09.00 en 09.30 uur, in
groepsverband om 09.05 en om 09.10 uur.
De 25km. groep fietst de 85 km. en
vertrekt om 09.15 uur.
15-03 Finale kaartavond 20.00 uur in de
Couwenbergh.
16-03 Fietstocht Futteranen 65 km., 13.30
19-03 Clubrit 55 km., 13.00 uur.
20-03 Oisterwijktochten 81km., 09.00 uur.
De officiële tochten vertrekken vanaf café
‘tHeuveltje, de andere ritten vanaf het
kerkplein.
Zodra de zomertijd ingaat, van 26 op 27
maart, gaan wij weer van start met de
wekelijkse fietsavonden. Meer informatie
daarover krijgt u volgende keer.
afd. publ.

K lokje
Computer problemen?
Heeft u problemen met de computer of
laptop? Bel Rico op 06.22.12.99.38 of bgg
0492-529938.
Oppas gevraagd: Ik ben op zoek naar
een oppas voor af en toe in het weekend
om op twee kinderen van 9 en 12 op te
passen. Judith 06-53.11.75.75.

Zorg voor alle generaties!

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.

Vragen over zorg? Bel de zorgcentrale
0900 - 899 8636 (` 0,01 per minuut)
of kijk op www.zorgboog.nl

Pagina 34

Bericht van:

Pagina 35

Tweede Ganzekwekavond.
Weer bleek zaterdagavond 19 februari dat
de sporthal bij de Dreef uitstekend
voldoet als carnavalstempel voor een
groot publiek want de hal zat bomvol, de
sfeer zat er meteen goed in en het was
weer lachen, gieren brullen bij topkletsers
in de ton. Veel Aarles muzikaal geweld
op de bühne, want laat dat maar gerust
aan DVO, Gans Anders en de Heikantzangers over. De laatsten beten het spits
af, als familie van de prins en dat werd
dus een weerzien met Halleluja Brother
John, de overdekte hangplek bij Cendra
en een heftig verlangen naar een nieuwe
feestzaal in het centrum. Uiteindelijk
belandde de groep in hun eigen stamcafe, een perfecte meezinger, inmiddels
landelijk bekend door een liedjesfestival
van de Tros. De groep vestigde zich
definitief op het Aarlese podium door hun
goede zang en mooie uitstraling. Juniorton-kletser Job van Rooij bracht als David
De La een gewaagde klets als begrafenisondernemer. De creatie brengt een
donker soort humor met zich mee en om
daar het publiek van te laten genieten,
vereist de nodige ervaring. Als 15 jarige
zette Job een aardige act op de planken
en dat belooft wel iets voor de toekomst.
Uit handen van prins Marlon I ontving hij
de kletstrofee 2011. De kersverse dansmarietjes mochten eerder al de avond
openen en kregen daarna de kans te
stralen in hun showdans. Weer een
fantastische groep meiden waar we nog
twee carnavalsjaren van mogen genieten.
Daarna was de catwalk en het podium
geheel vrij voor De Velt Op en dat werd
een flitsende show met een Oostenrijks
tintje want zelfs de Prinz en de”Reet van
Elf”moest er aan geloven bij de Tiroler
polonaise. Via Annemieke en Schudde
mi die kont belandde de groep in het
gevoelige nummer Du (Gai… bent zo
lilluk van dichtbai). Jan Strik uit Someren

toonde in de ton zijn grote klasse en
kreeg als huisman de lachspieren los (stil
es). Niets voor niets in het verleden de
zilveren narrenkap en Brabants kampioen. En dat het arbeidsbureau een
Helmondse uitvinding was had niemand
gedacht. Jazeker, werk zuuke vur ander
mense. En de nieuwe opperganzentrekker 2011 werd niemand minder dan Ben
Sibon. Hij mag carnavalszaterdag volgens de traditie het ganzentrio bevrijden
van een kurk op een ongemakkelijke
plaats. Als oud-lid van de Raad van Elf is
hem dat wel toevertrouwd. Kuub uit Beek
en Donk is in het regionale carnavalsgebeuren inmiddels geen onbekende
meer en de groep bestaat uit goede
zangers en voortreffelijke muzikanten.
Een genot om ze bezig te zien met hun
erwtensoeppolonaise, een kameel
zonder APK en ode aan de string. Ze
overtroffen hun optreden van vorig jaar niet
maar ze zijn goed voor een halfuurtje
muzikale onzin. Als derde kletser maakte
Good old Mattie van Hoof (Frutje Frot) de
zaal deelgenoot van zijn Amerikaanse
avonturen en daar zat nog wel humor in.
De uitsmijter van de avond was voor de
groep Gans Anders. Hun muzikale vermogen is bekend, hun scherpe en pakkende teksten ook en er is altijd wel
iemand de pineut. Ditmaal was de beurt
aan ZDH Prins Marlon die even werd
aangespoord om fragmenten uit zijn
artiestenleven voor te dragen. De
akkoorden van hun liederen “Ale higget
vur mekaar”, “Das pas kicken, mense “en
Ale Blie” dreunden nog lang na in mijn
oren en die van het jeugdtrio, volgens
traditie de gasten aan de zijde van prins
Marlon d’n Urste. Het was weer de
moeite waard in de Dreef.
JWP

Voor uw schilderwerk, binnen en buiten
A DV I S E R I N G
SERVICE
ONDERHOUD
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

De kaaskoning
“kaas met een
vorstelijke smaak”

Iedere donderdag van
7:30 tot 13:00 uur
op het marktterrein.

Niet de eerste.
Maar wel de beste !!
Voor de liefhebbers van echt.
Niet van namaak.

www.dekaaskoning.nl
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Laverdonk 4
Heeswijk-Dinther
tel. 0413-291850
fax 0413-293799

Bericht van:
Wie helpt ons
uit de brand?
Mede dank zij sponsoring is het in deze
tijd mogelijk om met de jeugd in het
algemeen en de jeugd uit Aarle-Rixtel in
het bijzonder de voetbalsport te bedrijven.
Op dit moment zijn er nog ASV’33 teams
welke geen shirt sponsor hebben.
De teams welke op dit moment nog geen
shirtsponsor hebben zijn de D3, MD2,
E2, E3, F2, F3, F4 en F5

Wij als ASV’33 vragen ons af of er geen
bedrijven zijn waar ouders van onze
speelsters / spelers werken die de jeugd
van ASV’33 uit de brand willen helpen
door een team van ASV’33 te sponsoren.
Beste ouders informeer eens bij het
bedrijf waar u werkt of ze belangstelling
hebben om te sponsoren en laat het de
jeugdcommissie (Jeugdvoorzitter Marthie
van Alem 06-23608861) van ASV’33
weten.
Wij als vrijwilligers van ASV’33 zijn u zeer
dankbaar voor de te nemen moeite en
zien graag de naam van uw bedrijf op de
shirts van onze jeugd.
Namens de
Jeugdcommissie
van ASV’33: Jan Verheijen
GSM: 06-53898215
e- mail: jeugd@asv33.nl
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Jeugd
Carnaval 2011 ASV’33
Op zaterdag 5 maart 2011 is er
speciaal voor de jeugd van ASV’33 een
carnavalsmiddag. Deze middag wordt
opgeluisterd met een aantal optredens
van de jeugd. Heb jij of hebben jullie zin
om ook een optreden te verzorgen op
deze middag geef jezelf dan nu op bij
Arjen van den Tillaar
(Tel. 06 50 48 28 64 ) of mailen naar
arjenvandentillaar@onsbrabantnet.nl .
Zet deze dag in je agenda 05-03-2011
14:11 uur
Samen met jullie willen wij er een
gezellige middag van maken.
Wat was het druk zeg,
op de politieke avond over de weg.
De meeste politici waren voor,
90% van de aanwezigen waren tegen
hoor.
Ook twee van de drie deskundigen waren
tegen
en zagen niet de oplossing in dit soort
wegen
Henk Bouwmans probeerde de politici,
uit hun stellingen te lokken,
dat lukte niet altijd,
sommigen zaten zelfs zo nu en dan te
jokken.
Conclusie op het einde van de avond,
dat NIKSWEG en consorten,
nog een lange weg hebben te gaan,
ze moeten pal voor hun/onze zaak
blijven staan.
Oud kastelein Leo,
stal op het einde de show.
Hij diende van Heugten van repliek,
die vier stations in Helmond telde,
maar volgens Leo,
het eindstation crematorium, niet
vermeldde.
RD

DA’s pas kicken

15%

korting

m.u.v.
geneesmiddelen/homeopathie/bonnen/
babyvoeding t/m 6 mnd.
actie geldig t/m zat.12 maart

Drogisterij Raijmakers
Dorpsstraat 26 Aarle-Rixtel Tel. 0492-381278
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Feestelijke verhuizing Scouting.
Op 12 februari was het eindelijk zover!
We zijn verhuisd van onze oude blokhut
aan de Jan van Rixtelstraat, naar de
nieuwe blokhut aan de Duivenakker.
Om 10.00 uur was de aftrap van de
verhuisdag bij de oude blokhut. Alle
speltakken openden voor de laatste keer
op deze locatie. Onder muzikale
begeleiding van Harmonie de Goede
Hoop, werden vervolgens de vlaggen
gestreken. Daarna zijn we, met de
Harmonie, in optocht door Aarle-Rixtel
naar de nieuwe blokhut gelopen. Hier
werden (na enig oponthoud) de vlaggen
weer gehesen en werd er een korte
toespraak gehouden door onze voorzitter
Theo de Jong. Vervolgens werd de
mysterie guest geïntroduceerd en na
enige ogenblikken kwam in een
schitterend glimmende, rode auto, prins
Marlon d’n Urste voorgereden. Hij ging
gezellig in gesprek met alle jeugdleden
en heeft de naam van de blokhut
onthuld: DE WERF. Daarna heeft hij
door middel van het openen van een
ingewikkelde knoop, de blokhut officieel
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geopend. Ook wethouder Biemans hield
nog een korte toespraak.
Voor alle jeugdleden was er een echte
speurtocht in en rondom de nieuwe
blokhut en daarna een lekkere lunch.
’s Middags was iedereen welkom tijdens
het open huis van 14.00 – 16.00 uur en
hiervoor was zeer veel belangstelling. Het
was de hele middag gezellig druk en de
reacties waren zeer positief. Bedankt voor
de enorme belangstelling vanuit het dorp,
ouders en de diverse andere verenigingen!
We willen nog een aantal mensen en
bedrijven bedanken voor hun bijdrage aan
de nieuwe blokhut: allereerst de
vrijwilligers die heel hard geklust hebben
na de oplevering, het leidingteam voor de
vlekkeloze, gezellige verhuisdag, de ABNAMRO voor de keuken, Hevu voor het
leveren van allerlei materialen, drukkerij
van Stiphout voor de uitnodigingen en
posters, Harmonie de Goede Hoop voor
de muzikale ondersteuning, Prins Marlon
en CV Ganzegat voor hun bijdrage en
natuurlijk de Gemeente Laarbeek!
Wij zitten als Scouting Aarle-Rixtel in
onze nieuwe blokhut op het goede spoor!
Bestuur Scouting Aarle-Rixtel.

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

Bericht van:
De Cantorij.
Tijdens de jaarvergadering van de Cantorij
van 27 januari is de heer Marinus van de
Heuvel teruggetreden als voorzitter van
De Cantorij. Als voorzitter is hij opgevolgd
door Ad Sterken.
Het secretariaat is overgenomen door het
nieuw gekozen bestuurslid Bert van
Zutphen en het penningmeesterschap
door Wouter van Boohemen.
Op onze jaarvergadering werd ook
aandacht besteed aan het overlijden van
ons koorlid Wim van Dijk. Hij was gedurende 59 jaar een zeer trouw lid van ons
herenkoor. Hij ruste in vrede.
Het volledige secretariaatsadres:
R.K. Kerkkoor De Cantorij
Secr:
Bert.van Zutphen
Opstal 4
5735 CA Aarle-Rixtel
Tel: 0492-382234
E-mail: bvzutphen@hetnet.nl
Wie zijn wij:
R.K. Kerkkoor De Cantorij is een
herenkoor dat begin 2009 is opgericht om
op deze manier te trachten enige
versterking te krijgen voor het Parochiële
Herenkoor.
Het accent werd verlegd van Gregoriaanse zang in al zijn facetten naar samenzang met het volk, zowel Gregoriaans als
in het Nederlands.
Er meldden zich 6 leden aan die samen
met de zangers van het herenkoor 1
dienst per maand verzorgden.
De optredens werden zeer positief
ervaren door de koorleden. Ook bij de
kerkgangers bleek deze manier van
zingen goed aan te slaan.
In november 2010 is besloten om het
herenkoor te laten opgaan in De Cantorij.
Onze dirigent is de heer Rob Rassaerts.
Lid worden ?
Als u geïnteresseerd bent om u aan te
sluiten bij De Cantorij, neemt u dan
contact met ons op of woon eens een
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repetitie bij op donderdagmorgen van 9.30
uur tot 10.30 uur in Mariëngaarde of, voor
degenen die dan niet kunnen, donderdagavond om 20.00 uur in De Couwenbergh.

Jeugd3daagse 25 jaar!
Al enkele maanden zijn we al bezig met
de voorbereidingen van de jeugd3daagse
2011! Het moet dit jaar een spetterend
gebeuren worden! Nog specialer als
voorgaande jaren omdat we dit jaar 25
jaar bestaan! Om het allemaal groots
aan te kunnen pakken hebben we ook dit
jaar weer veel hulp nodig van ouders,
opa’s en oma’s. Dus plan maar vast in je
agenda dat je 16, 17 en 18 augustus
2011 bezet bent! We hopen dat het
programma weer helemaal te gek word.
De kinderen kunnen weer gaan genieten
van hutten bouwen, speurtochten,
knutselen en alle leuke dingen die we
nog voor hen in petto hebben. Maar dat
moet natuurlijk nog een beetje een
verrassing blijven! Vast staat dat het
programma weer spectaculairder wordt
als afgelopen jaren! Nog grootser van
aanpak, nog flitsender en nog veel leuker!
Je zou bijna zeggen dat dat niet kan,
maar het is echt zo!
De inschrijfdagen voor de jeugd3daagse
zijn op dinsdag 19 april van 18.00-20.30
en op woensdag 20 april van 13.3017.00 uur. We verwachten dat er dit jaar
nog meer kinderen mee gaan doen als
anders! Je kan dit Jubileumjaar natuurlijk
niet missen! Het gaat nog doller en
dwazer worden als vorig jaar, dus twijfel
niet om je in te schrijven als hulp of als
deelnemer want als je er dit jaar niet bij
bent, krijg je enorme spijt!
Kees, Elke, Hans, Nadine, Petra, Josina,
Femke, Stephan, Christel, Simone,
Margo, Jos, Perry, Patrick, Rudy, Eric,
Elly, Miranda en Angeline.
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De Meikever
En op 8 februari begon dit jaar de lente,
in ieder geval voor de zanglijster bij ons
achter want die heeft zich suf zitten
fluiten, dagenlang. Het is misschien geen
record geweest maar ik vond het heel
bijzonder en zoals het er nu naar uitziet
is koning winter aan de terugreis
begonnen. Het verliefde eksterpaar op
den Heikant was hun etagewoning boven
in de top aan het vertimmeren. Als
helikopters vlogen ze bijna loodrecht naar
boven met veel te zware takken in hun
snavel. Ze moeten wel want ze vangen
daarboven veel wind. Op 14 februari, nota
bene Valentijnsdag, konden we de
volgende zanger noteren want die dag
zong de vink zijn “siske wiet”, luister
maar eens, het deuntje eindigt altijd
hetzelfde. Ik moest onwillekeurig even
denken aan de nieuwe politie-task-force
want die fluiten de laatste weken in het
Brabantse land ook tussen de “wiet” en
ze hakken er behoorlijk in. Zou Aarle ook
nog aan de beurt komen, toch wel
spannend als je momenteel in de wijk
met een kwekerijtje op zolder zit. Stond
ik me een paar weken geleden te vergapen aan een vreemd blinkend apparaat
op de stoep van de Kouwenberg. De
eerste gedachte was een parkeermeter of
was het toch een postzegelautomaat. Ik
kwam er niet uit en Paula was dicht. De
week daarna was het ding al weer weg,
tenminste dat dacht ik, maar hij stond
aan de andere kant van de weg tussen
de bomen. Een nieuw symbool van de
carnavalsclub zo dicht bij het ganzentrio
of een geheime zet van Dikke Mik. Ik
had natuurlijk de Laarbeeker moeten
lezen want daarin stond het begin deze
maand te lezen. Een oplaadpunt voor
elektrische auto’s maar die heb ik hier
nog niet gezien. Ik ben benieuwd of het
ding volgende week weer een andere
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plek heeft, het mag wat kosten. En drie
nachten heb ik zitten gapen naar de
donkere sterrenhemel zonder het licht te
zien. Logisch zult denken maar ze
hadden het wel beloofd bij Meteo
Consult. Het noorderlicht zou weer eens
te zien zijn in Nederland. Ik kon me nog
vaag iets herinneren als snotneus van
zes of zeven, aan de hand van vader,
prachtige blauw/groene slierten aan de
hemel, zo ver je kon kijken. Ik had het
graag nog eens gezien. En wat denkt U
van de grote borden overal. Niksweg en
Waar een wil is, is geen Weg. De
vreemdeling moet toch denken, wat is
hier aan de hand. Hoezo niksweg.
Tijdens een verkiezingsbijeenkomst in de
Dreef werden voor- en tegenstanders
uitgebreid aan het woord gelaten. Ik
kreeg de indruk dat het merendeel tegen
de weg was en dan lijkt het mij in een
democreatie toch geen probleem meer.
De meerderheid tegen, dan gaat het toch
mooi niet door. De realiteit is echter
weerbarstiger en gewone burgers hebben
grote moeite om alles nog te kunnen
volgen. Zelfs ik snap het af en toe niet
meer. De gemeente moet bezuinigen en
wat gaan ze doen. Het automatisch
antwoordbandje van de telefoon wordt
vervangen door een echte ambtenaar
zodat je weer een mens kunt praten. Wat
zat die ambtenaar eerst te doen, wil ik
dan weten en is een gewone gemeenteambtenaar goedkoper dan een antwoordapparaat. In ieder geval kan ik binnenkort
een echte klacht persoonlijk aan de
goede man of vrouw overbrengen. We
missen in Aarle-Rixtel iets en dat is al
een hele tijd en het is heel erg. Wat
bedoel je nou, zult U zich afvragen. Nou,
onze grenzen zijn aan het vervagen, het
is niet duidelijk meer wat het begin en
wat tevens het einde is. Ge spreekt in
raadsel, zult U terecht opmerken. Ik zal
het feit maar onthullen in de hoop dat het
binnenkort is opgelost. Want dat is vaak
het geval als er iets in de publiciteit komt.
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Ze hebben ons bord gejat, het bord van
Ale, onze eigen identiteit. Dat je kunt
zien dat je Aarle-Rixtel binnenkomt.
Zomaar verdwenen, de schroefjes
losgemaakt en meegenomen. En dat is
al in de zomer van 2010 gebeurd.
Juridisch hebben we een probleem want
je kunt ongemerkt de bebouwde kom
binnenrijden en dat is niet de bedoeling.
Dus gemeentepersoneel, even zoeken
waar het bord verdwenen is. Ik zal jullie
een beetje helpen, het ruikt er heel sterk
naar lange vingers. Ja, die hadden de
dieven ook. Niets is er veilig meer, zelfs
onze kunst en de beeldjes op het kerkhof
niet.
De meikever.

Tentoonstelling borduurwerk in
Bibliotheek Aarle-Rixtel
Tot eind maart is in Bibliotheek AarleRixtel een borduurwerktentoonstelling te
zien.
Een aantal dames uit Laarbeek maakt
prachtige werkjes zoals merklappen,
stoplappen en kleiner borduurwerk. Zij
maken hierbij gebruik van diverse
borduurtechnieken en verschillende
materialen. Bezoekers kunnen het borduurwerk bewonderen in de vitrinekasten
van Bibliotheek Aarle-Rixtel. Voor meer
informatie en de openingstijden zie
www.bibliotheeklagebeemden.nl.

In het kader van de 56e kinderboekenweek met als thema: “De Grote
Tekententoonstelling – Beeldtaal in
kinderboeken” organiseerde Basisschool
de Heindert enige tijd geleden een
tekenwedstrijd.
De hoofdprijs was een schilderij van het
lievelingsboek van de winnaar/winnares
gemaakt door kunstenaar Robert van
Beurden, ouder van een van de leerlingen
van de school.
Op vrijdag 11 februari mocht Anna Schok
uit groep 3 haar prijs bij Robert thuis in
ontvangst gaan nemen. Anna was erg blij
met haar elfjesschilderij. Voor Robert was
het maken van dit schilderij een leuke
uitdaging. Zijn eigen werken bestaan
vooral uit portretten en stillevens.
Robert is een traditionele kunstschilder.
Een van de weinige kunstschilders in
Nederland die de techniek van de oude
meesters beheerst.
Hij schildert in 17e eeuwse stijl met olieverf op houten panelen.
Voor meer informatie bezoekt u eens zijn
website: www.robertvanbeurden.nl

Bericht van: 50 jaar geleden
4 februari Verkeersongeluk
Op de Kanaaldijk tussen Aarle-Rixtel en
Beek en Donk had gisteravond een
verkeersongeval plaats, dat betrekkelijk
goed is afgelopen. Met een dorpsgenoot
reed M.M. v.d. V. uit Gemert in de
richting Helmond. Uit dezelfde richting
kwam op dat moment de heer R.B. A. uit
Helmond, die een passeermanoeuvre
maakte en de heer v.d. V. achterop
aanreed. Toevalligerwijs passeerde op dat
moment een auto met doktoren uit het
St. Lambertus ziekenhuis te Helmond.
Waarvan Dokter Nord uit Stiphout de
eerste hulp verleende. Omdat men
aanvankelijk dacht dat het slachtoffer een
beenbreuk had opgelopen, werd door een
andere dokter de ambulanceauto van het
St. Lambertus ziekenhuis opgeroepen.
Bij onderzoek aldaar kon gelukkig
worden vastgesteld dat de heer v.d. V.
slechts ernstige kneuzingen aan zijn
been had opgelopen.
6 februari Plotseling sterfgeval te
Aarle-Rixtel
De heer W.A. Wich, 51 jaar oud, wonende in de Dorpsstraat te Aarle-Rixtel, is
zondagmiddag om half een plotseling
overleden. Wich was hartpatiënt en
deswege reeds een paar jaar buiten
betrekking. Zondagochtend ging hij om
negen uur ter kerke en begaf zich na de
kerkdienst per fiets naar Beek en Donk.
Hiervan terugkerende, plaatste hij het
rijwiel in de berging, hij begaf zich daarop,
vermoedelijk ter afsluiting van de erfpoort,
naar buiten en is toen plotseling door
hartverlamming om het leven gekomen.
Pastoor van den Berk en dokter Tersmette waren ogenblikkelijk aanwezig. Medische bijstand was jammer genoeg te
laat, de geestelijke bediening kon
pastoor van den Berk nog op levensgeesten verrichten. De heer Wich laat een
vrouw en zes minderjarige kinderen na,
zodat het plotselinge verscheiden in alle
opzichten zeer tragisch is.
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8 februari Brand
De gemeentelijke brandweer werd
gistermiddag half twee gealarmeerd voor
een schoorsteenbrand in de woning van
de heer A. Roijackers, op de Opstal.
Grote vonken vuur stegen uit de
schoorsteen en bezaaiden het rieten dak
van de annex gebouwde boerderij van de
heer F. Bekx, welke bij droog weer zeker
in lichter laaie zou zijn geraakt. Nu kreeg
men de gelegenheid – en de heer Bekx
maakte daarvan gelukkig tijdig en op
deskundige wijze gebruik – het vuur met
slangen van de waterleiding te
bedwingen. Toen het corps van de
brandweer het betrokken perceel
naderde, was alle gevaar geweken. Ook
de burgemeester was spoedig ter
plaatse. De schade was gering.
21 februari Uitvoering
Voor een uitverkochte zaal heeft de
toneelvereniging van de boerenjeugd het
stuk “Als de klok waarschuwt” van R. en
Ch. Feenstra voor het voetlicht gebracht.
De regie van de heer Brok drukte wel zijn
stempel op de voorstelling, welke beter
dan voorheen, in details zeer goed
verzorgd was. Wij kregen bovendien de
indruk dat de souffleuse, hoe attentvol
die bediening uiteraard moet worden
vervuld, wel niet de moeilijkste taak was
toebedeeld, want de rollen zaten er
rotsvast in, pijnlijke stilstand, zoals die
zich vaak voor doet op het amateurtoneel,
kwam dan ook niet voor. De hoofdvertolker, kapitein Brouwer, deed nogal van
zich spreken, zijn luidruchtigheid was
niet altijd aanvaardbaar en verantwoord,
maar hij maakte met zijn medespelers
van dit moeilijk speelbare toneelstuk een
2 ½ uur durende vrolijke ontspanning,
welke zeer graag werd beluisterd. Tot het
succes van de avond droeg elke amateur
naar vermogen bij, niet het minste de
heer J. van Stiphout met zijn creatie van
“Sinne” , die onverbeterlijk was.
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