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Taxibedrijf
C. van Heijst

* personenvervoer
* rolstoelvervoer
* groepsvervoer
* ziekenvervoer
* pakketdiensten

381218
Dorpsstraat 98

Aarle-Rixtel



POLITIEBUREAU Beek en Donk, openingstijden ma  t/m vr 09.30-12.30 u,
wo 18:00-19:30u tel. 0900 - 8844.

BRANDWEER 112 Niet spoedeisend in kantoortijd: 0492469890. Overige : 0402332155.
GEMEENTEHUIS Beek en Donk, Koppelstr. 37 tel. 469700

Open: Ma t/m Vr 9.00 tot 12.30 uur  Wo van 14.00 t/m 17.00 uur. (burgerzaken)
Wo 18.00 19.30 uur (burgerzaken en Bouwen en Wonen)

M.F. DE DREEF De Duivenakker 76, tel. 382149
STORINGSNUMMERS Storingsnr. gas en stroom 0800-9009

Waterleiding: 073-6838900. UPC 0900-1580
WONINGSTICHTING LAARBEEK: Heuvel 1, Lieshout, tel. 0499-423370.

Open: Ma. t/m do van 8.30 - 16.30 u.  vr 8.30-12.30 uur
Spreekuur Aarle-Rixtel:do van  16:00 - 17:00 u in Mariëngaarde, Bosscheweg 20

SCHULDHULPVERLENING LAARBEEK voor hulp bij schulden: Budgetwinkel, Churchil-
laan 109, Helmond, aanvraagformulier opvragen tel. 0492-587878.

VERLOSKUNDIGEN Praktijk Natal Gemert-Bakel en Aarle-Rixtel.
Julianastraat 2-008. Gemert. Afspr. , ma t/m vr 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. J. Strijbosch. Koude Maas 16, tel. 382156.
Fysio&Zo Aarle-Rixtel Kouwenberg 13 381288 www.fysioenzoaarlerixtel.nl

PARAMEDISCH CENTRUM:Fysiotherapie-training Kemps-Rijf Tel:382120.
Podotherapie Tel: 465647. Ergotherapie Van der Muuren Tel: 06-19718264.
Logopediepraktijk Aarle-Rixtel Tel: 381524.
Molenstraat 9a/b Aarle-Rixtel   www.paramedischcentrumlaarbeek

DE ZORGBOOG KRUISWERK:  Mariëngaarde, Bosscheweg 20 en Gezondheidsservice.
Info kantooruren 0900-8998636 Thuiszorgwinkel Helmond verpl.huis Keyserinne-
dael, Kanaaldijk NO 18, tel 0492-348782   ma t/m vr 10.00-17.00u za 12.00-16.00

STICHTING WELZIJN OUDEREN LAARBEEK: Otterweg 27, Beek en Donk, tel. 328800
ma. t/m vr. 09.00-12.00 uur.

OUDERENADVISEUR Voor vragen over zorg, wonen en welzijn ouderen tel. 06 - 51207270
Wmo servicepunt: Bosschew. 20, tel.383959.ma 10.00-12.00 do 13.00-15.00u.

email wmo-ar@welzijnlaarbeek.nl
MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING HELMOND DE PEELZOOM :

Bosscheweg 20, tel. 382109. ma en di. 13.30-14.30. wo en vr 9.00-10.00 Centraal
kantoor: Penningstr 57, Helmond.tel. 0492-598989.  Open ma t/m vr 9.00 tot 17.30 u
Na 17.30u. en in het weekend:Bereikbaar: 040-2530350

THUISZORG: SAVANT-ZORG,  Steenovenweg 4 Helmond
Tel 0492-572000. ma t/m vr 8:00 - 17:00uur. Acute 24 uurs zorg, 7 dgn per week.
www.savant-zorg.nl, info@savant-zorg.nl. Nieuwe meldingen CIZ 088-7891600

GGZ OOST BRABANT Regio Helmond. ‘t Warant Wesselmanlaan 25a tel. 0492 - 848000
KINDERTELEFOON Zuidoost-Brabant: 0800-0432 (gratis) van 2 tot 8 uur
SOS Telefonische Hulpdienst  Noord-Brabant: 0900-0767 dag en nacht bereikbaar.
POSTAGENTSCHAP Kouwenberg, tel 382984. Open ma, wo t/m vrij 9.00-12.00 en

14.00-17.00 u, di  9.00-12.30u , za 9.00-12.00u.
RABOBANK:  Dorpsstraat 10, tel. 391919. Open ma t/m vr van 9.30-12.30 u 13.30-16.00u.

Advies op afspraak 9.00-21.00 uur.
RADIO KONTAKT: Otterweg 25 in Beek en Donk, tel 0492 463624. 106.8 Mhz Kabel 94.4
BIBLIOTHEEK: Di 14.30-20.00u, Wo en Vr 14.30-17.30 u. Bosscheweg 14a, tel. 382121.
HEEMKAMER ´BARTHOLD VAN HEESSEL: Bosscheweg 14a, tel. 383553 of 382763

Open: di 20 tot 22 uur en 1e zondag van de maand van 14 tot 17 u of volgens afspraak.
DIERENOPVANG vd Voorste Grootel Grotelseheide 11 Bakel melden zwerfdieren 384750.
VRIJWILLIGE HULPDIENST AARLE-RIXTEL  Tel 0492-464289.  Spreekuur: ma-wo-vr
9.00 tot 10.30 u. Otterweg 27, 5741 BC in Beek en Donk

Landelijk Politienummer 0900 - 8844 voor niet spoedeisende hulp
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Zaterdag  26 november
18.30 uur Kerk – Eucharistieviering –Samenzang

Johan en Riet van Sleuwen - van Brussel (verj.)
Adriaan Loomans (8e sterfdag)
Gerda van Bokhoven
Overleden ouders Koonings-v.d. Boogaard
Tot welzijn van de parochie

Zondag  27 november – 1e Zondag van de Advent
Adventsaktie voor Latijns Amerika (Solidaridad)
Afscheidsviering voor Pastoor Deli

10.00 uur Kerk – Eucharistieviering - Dames- en Herenkoor
Jan van Roij (verj.)
Ouders Reniers – Franken (sterfdag moeder)
Overleden familie v. d. Kerkhoff
Pieter van Ganzenwinkel
Overleden ouders Jeurgens – van Oekel (verj. vader)
Harrie van Boxmeer (par.)
Antoon van Berne (Zonnebloem)
Geert Huisman
Louis Huisman
Maria van Roij
Overleden ouders van Bommel – Hoebergen
Jan van Dommelen (trouwdag)
Martin Brands (par.)
Pieter Wijnker
Theo van Brug
Frans Dijker
Frans en Marieke Raijmakers

Woensdag 30 november – H. Andreas, Apostel
19.00 uur Kapel – Rozenkransgebed

Week van zaterdag 3 december t/m vrijdag  9 december

Zaterdag 3 december
18.30 uur Kerk – Eucharistieviering – Dameskoor

Hanneke van Berlo (m.g.)
Jan van Rosmalen (par.)
Overleden ouders Nossin- van Zundert

Week van zaterdag 26 november t/m vrijdag  2 december
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Zondag 4 december- 2e  ZONDAG van de ADVENT
10.00 uur Kerk – Eucharistieviering – Cantorij
Overleden begunstigers van het Onze Lieve Vrouwe Gilde

Riek Sneijers en ouders (verj. Riek)
Miet Verhoeven
Tonia van Dijk (1e sterfd./fund.)
Sien Nooijen (fund.)
Martina Aarts - van der Leemputten
Familie Verbakel- van der Zanden
Overleden ouders van Duppen – Sterken en Jos
Clasine van Duppen - Heijl
Maria van Dijk – van de Kerkhoff (buurt)
Jack van Leuken (par.)
Jan Schepers
Nico Schooneveld
Overleden ouders van Rixtel- Aardening en kleindochter Kelly
Overleden ouders Hendriks- van Bussel, Ada en Willie
Tot welzijn van de parochie

Woensdag 7 december
19.00 uur Kapel – Rozenkransgebed

Doopviering
De nieuwe doopdata worden t.z.t. gepubliceerd in het gemeenschapsblad.

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.

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

Hiermede willen wij iedereen bedanken voor het medeleven
bij het overlijden van ons pap en opa

Karel Biemans

Speciaal bedanken wij pastor Engels en dokter Engels.
Kinderen en kleinkinderen Biemans
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Plannen voor Medisch Centrum
in de Dorpsstraat van Aarle-Rixtel

Huisartsenpraktijk Engels/Titulaer, Tand-
artsenpraktijk Martin/Kolkman en Laar-
hoeve Apotheek, alle uit Aarle-Rixtel,
hebben het plan opgevat om een
gezamenlijk Medisch Centrum te
stichten. Als locatie hebben zij de panden
Dorpsstraat 82 en 84 op het oog, tussen
de Boerenbond en café ’t Heuveltje in. De
planologische mogelijkheden daartoe zijn
met de gemeente verkend. De gemeente
Laarbeek heeft in principe haar mede-
werking toegezegd om de noodzakelijke
procedures voor bestemmingsplanher-
ziening in gang te gaan zetten. Die
procedures voorzien erin dat belang-
hebbenden mogelijke bezwaren tegen een
bestemmingsplanherziening kenbaar
kunnen maken.
Op dit moment is architectenbureau De
Loods uit Aarle-Rixtel bezig om de
plannen verder te concretiseren. Tegen
het einde van het jaar zal er een
voorlichtingsbijeenkomst voor de buurt
plaatsvinden.
Wanneer alle formele procedures soepel
verlopen, dan kan er in de loop van de
zomer 2012 met de bouw gestart worden
en kan het na de zomer van 2013 in
gebruik genomen worden.
De participanten zijn erg blij dat er
eindelijk schot komt in het realiseren van
een Medisch Centrum. Vele jaren zijn ze
al op zoek naar een geschikte locatie.
Deze locatie in de Dorpsstraat houdt het
Medisch Centrum midden in de lokale
gemeenschap. In het voorjaar van 2011
werd door de gemeente Laarbeek de
Centrumvisie voor Aarle-Rixtel gepresen-
teerd. Een Medisch Centrum in de kern
van het dorp was een van de wensen
daarin. In het tijdschema dacht men dit
pas op de middellange termijn te kunnen
realiseren. Nu komt realisering ineens

veel dichterbij.
Architect Piet van Wetten heeft voor
deze locatie een mooi, enigszins klas-
siek, gebouw ontworpen. Bij het bouwen
zal gestreefd worden naar duurzame
oplossingen, bijvoorbeeld verwarming
met aardwarmte via een warmtepomp en
elektriciteit uit zonnecellen.
Voor meer informatie kunt u terecht bij
de heer W.F.J. Verhoeven,
tel. 06-38900299,
e-mail:
info@willemverhoeven.nl.

Jubilarissen Dames- en
Herenkoor Aarle-Rixtel.

Het Sint Ceciliafeest heeft dit jaar een
extra feestelijk tintje gekregen voor het
dames- en herenkoor.
Zij hadden beiden enkele jubilarissen in
hun midden.
Willy Aarts was 70 jaar lid van het
Herenkoor, Han van Dijk 60 jaar, Jan
Keuten 25 jaar en dirigent Arie Ketelaars
was 40 jaar aktief in de kerkmuziek.
Bij de dames waren dat Jaan van
Stiphout en Ria Bekkers, allebei 12½ jaar
lid.
Pastor Engels reikte de Gregorius-
medailles uit aan de jubilarissen voor
jarenlang trouwe dienst.

Radio Pandoroza
101.1 is niet meer.

Radio Pandoroza is wegens omstandig-
heden gestopt. Bijna vijfenveertig jaar
heeft hij gedraaid tot plezier van velen.
Adje bedankt zijn luisteraars en trouwe
sponsors. Op internet zit hij ook al jaren.
www.rvvteam.nl
Bedankt en houdoe.
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Even voorstellen..

Mijn naam is Karlijn Tielemans en sinds
1 september jongstleden ben ik werk-
zaam in de huisartsenpraktijk van dokter
Engels en dokter Titulaer als huisarts in
opleiding. Ik zal hier tot 1 september
2012 werkzaam blijven in het kader van
mijn vervolgopleiding tot huisarts die ik
volg aan de Radboud Universiteit Nijme-
gen. Hiervoor heb ik als arts gewerkt op
de Spoed Eisende Hulp van het Catharina
Ziekenhuis in Eindhoven.
De eerste maanden zijn me goed beval-
len en ik verwacht ook de komende
maanden met veel plezier werkzaam te
zijn in Aarle Rixtel.
Wellicht tot ziens in de toekomst!

De Bewonersraad Laarbeek nodigt u uit
voor de jaarlijkse Achterbanbijeenkomst.

Wat levert
energiebesparing mij op ???
Naast de gebruikelijke onderwerpen
zoals het jaaroverzicht en de plannen
voor het komende jaar,  zal deze avond
vooral in het teken staan van “wat doet de
woningstichting Laarbeek aan energie-
besparing en wat levert dat concreet voor
de huurders aan (financieel) voordeel
op?”
We betalen niet alleen huur voor onze
woningen, maar ook aan energiekosten
zijn we een steeds groter bedrag per
maand kwijt. De energiekosten stijgen de
laatste jaren harder dan de huren. Bijna
alle woningcorporaties zijn, naar afspra-
ken met de overheid, bezig ofwel met het
opstellen van plannen ofwel reeds met de
uitvoering daarvan om de woningen
energiezuiniger te maken. Het energie-
label van de woning is daarom ook
opgenomen in het Woningwaardering-
stelsel.
Wat voor gevolgen heeft dit alles nu
voor de huurder? Natuurlijk is het fijn
als je huis geïsoleerd wordt. Het huis
voelt prettiger en je  hoeft minder te
betalen aan energiekosten. Maar het
aanbrengen van energiebesparingsmaat-
regelen kost geld en dat wordt meestal in
de huur doorberekend. Vaak horen we
opmerkingen van huurders in de zin van:”
Ik ben vóór energiebesparing en ze
mogen mijn huis best isoleren, maar als
het mij geld kost, dan hoeft het niet”.
Om aan te tonen dat energiebesparing
ook (financieel) gunstig kan zijn voor
de huurder, hebben we Jaap van
Leeuwen, energieconsulent van de Woon-
bond, gevraagd om aan de hand van

voorbeelden uit de praktijk aan te tonen
dat energiebesparing ook werkelijk
financieel iets oplevert voor de huurder.
Daarnaast zal Arno Verhagen, teamleider
Vastgoed van de Woningstichting Laar-
beek, u iets vertellen over de wijze
waarop de Woningstichting met energie-
besparing in de woningen bezig is en hoe
daarin aandacht besteed wordt aan de
(financiële) gevolgen hiervan voor de
huurders.
Tevens zal er op deze avond afscheid
genomen worden van Dominique van
Thiel, die jarenlang het voorzitterschap
van de huurdersorganisatie vervuld heeft.
Een interessante avond, die u zeker niet
mag missen!
Graag heten wij u daarom welkom.
Datum : donderdag 24 november a.s.
Plaats : Ontmoetingscentrum,
Otterweg 29 Beek en Donk
Aanvang : 20:00 uur
Mensen die slecht ter been zijn en graag
gebruik willen maken van vervoer, kunnen
contact opnemen met Marjan Gringhuis,
secretaris, 06-33027923.
Namens de Bewonersraad Laarbeek,
Bert van Leuken, vice-voorzitter
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RADIO KONTAKT
WINT COMPLIMENT
VRIJWILLIGERSWERK
Onder grote belangstelling zijn vrijdag-
avond 4 november  de Complimenten Vrij-
willigerswerk Laarbeek 2011 uitgereikt.
Radio Kontakt won daarbij in de
categorie Belangenbehartiging en mocht
een cheque van € 250,00 in ontvangst
nemen.
Met deze prijs wordt de waardering van
verenigingen uitgesproken voor Radio
Kontakt, want het zijn de andere vrijwil-
ligersorganisaties in Laarbeek die ons
hebben genomineerd. Wij zijn deze
verenigingen daarvoor zeer erkentelijk.
Radio Kontakt is een vrijwilligers-
organisatie die het lokale nieuws bij de
mensen in Laarbeek en omgeving wil
brengen.  Er zijn 55 vrijwilligers actief om
dit mogelijk te maken. De meeste
mensen kennen alleen onze reporters en
sommige bedrijven kennen onze
acquisiteur. Maar de meeste vrijwilligers
zijn achter de schermen werkzaam. De
technici staan dag en nacht klaar om te
zorgen voor de juiste geluidsverbindingen
en de beste geluidskwaliteit. De presen-
tatoren maken de radioprogramma’s en
de nieuwsredactie voorziet de luisteraars
van het meest actuele nieuws uit de
regio. Er zijn tien nieuwsmakers  die
dagelijks vanuit de mail
(info@kontaktfm.nl) de nieuwsberichten
en agendaberichten schrijven, die voor-
gelezen worden op de radio of te lezen
zijn op TekstTV. Verder zijn er mensen
die op pad gaan om foto’s te maken van
evenementen die in Laarbeek plaats-
vinden. Deze foto’s kunt u bekijken op
onze website www.kontaktfm.nl
Wanneer uw vereniging een activiteit
organiseert  schroomt u dan niet om ons
daarvan in kennis te stellen. Wij zullen er
alles aan doen om er een reportage of

een nieuwsbericht van te maken.
Vrijwilligers zijn bij Radio Kontakt altijd
welkom. Mensen die hiervoor belangstel-
ling hebben kunnen tijdens kantooruren
bellen naar tel. 0492 – 46 36 24 of mailen
naar info@kontaktfm.nl
Radio Kontakt is via het glasvezelnetwerk
en de kabel te ontvangen. Via de ether
kunt u Radio Kontakt ontvangen op 106,8
Mhz.

Harmonie De Goede Hoop

Jubileumconcert OJO

Het Oudere Jongeren Orkest van harmo-
nie De Goede Hoop begon haar bestaan
10 jaar geleden. Dit  wordt gevierd met
een jubileumconcert op 27 november a.s.
Het OJO is als onderdeel van harmonie
De Goede Hoop 10 jaar geleden gestart
om ook mensen op gevorderde leeftijd de
mogelijkheid te geven alsnog een
muziekinstrument te gaan bespelen. Dit
alles gebeurde onder de bezielende
leiding van Louis van de Weijer.
De muzikanten van OJO zullen o.l.v.
Louis van de Weijer tijdens het jubileum-
concert een populair programma ten
gehore brengen. Medewerking wordt
verleend door zangeres Lonneke Kops uit
Aarle-Rixtel, finalist van de Voice of
Laarbeek. Zij zal enkele nummers
zingen, begeleid door OJO. Verder zal er
een optreden zijn door een verrassende
solist, die u gezien en gehoord moet
hebben.  Als gastorkest is uitgenodigd
het Vrijetijdsorkest (VTO) Deurne. Dit
orkest bestaat reeds 25 jaar en staat
onder leiding van dirigent Theo Lokin. Hij
zal op zijn eigen humorvolle wijze de
door hen te spelen nummers presen-
teren. Het concert is in multifunctioneel
centrum De Dreef, Duivenakker 76.
Aanvang 15.00 uur, de entree is gratis. U
wordt allen van harte uitgenodigd dit
jubileumconcert te bezoeken.



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

www.couwenbergh.info, info@couwenbergh.info

Conferentiecentrum de Couwenbergh

Een plek waar inspanning en ontspanning 

samengaan

Conferenties 

Vergaderingen

Trouwplechtigheden

Feesten en recepties

Diners

Catering

Condoleances
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Gaat de Ipad
uw toekomst veranderen?
Bibliotheek De Lage Beemden organi-
seert lezing over Ipad
In het kader van de Week van de Media-
wijsheid organiseert Bibliotheek De Lage
Beemden op 24 november in Biblio-
theek Gemert de lezing ‘Gaat de Ipad uw
toekomst veranderen?’ De lezing wordt
gegeven door Jan de Waal.
Gaan de nieuwe computers zoals Ipad of
andere tabletpc’s de komende jaren het
computergebruik volledig veranderen? 
Gaan we allemaal boeken lezen op een
Ipad, Android tablet of op een e-reader? 
De digitale samenleving heeft voordelen,
maar ook veel nadelen en levert nog veel
vragen op. Tijdens de lezing wordt veel
praktische informatie gegeven over
tabletpc’s, maar ook een kritische kijk.
Jan de Waal is digitaal coördinator van
Bibliotheek Oss. Hij is al vele jaren bezig
met e-books, tabletspc’s en andere
digitale zaken die met lezen te maken
hebben. Hij is werkzaam bij Blauweburg
in Nijverdal, Bibliotheek Oss, projectleider
100 iPad’s voor bibliotheken bij Cubiss en
E-book adviseur voor bibliotheek.nl.
De lezing vindt plaats op 24 november
van 20.00 - 22.00 uur in Bibliotheek
Gemert. Kaartjes kosten voor biblio-
theekleden € 2,00 en voor niet-leden
€ 3,00. Ze zijn te reserveren via tel. 0492-
361675, gemert@bibliotheekdlb.nl of in
de vestigingen van Bibliotheek de Lage
Beemden.

Laat de MS Collectant
niet in de kou staan!

Als laatste in een rij van collecterende
goede doelen, komt de collectant van het
Nationaal MS Fonds vanaf 21 november
aan de deur.
“Het Nationaal MS Fonds is dit jaar de
hekkensluiter in de landelijke collectes”,
zegt Pamela Zaat, landelijk coördinator
van het fonds.
“Wilt u onze collectanten  niet in de kou
laten staan?”, vervolgt ze. “Zij lopen niet
voor zichzelf maar zetten zich, in dit
donkere en koude weer, in voor mensen
met Multiple Sclerose, in de volksmond
MS. Iemand die wordt geconfronteerd
met de diagnose Multiple Sclerose, krijgt
daarbij direct een overdosis onzekerheid
bij cadeau. De enige zekerheid die je
hebt, is de wetenschap dat het een chro-
nische ziekte is waarvoor geen genezing
mogelijk is”, aldus Pamela.
Het Nationaal MS Fonds financiert onder-
zoek naar MS en ontwikkelt program-
ma’s die mensen leren om te gaan met
hun ziekte. Altijd vanuit een positieve
insteek door uit te gaan van de
mogelijkheden die je als mens met MS
hebt. Wat kunt u doen om het de MS
Collectant makkelijk te maken?
Doe vooral de deur open en leg alvast
wat kleingeld in de gang. De collectant
kan meteen doorgaan en aanbellen bij de
buren!
Dankzij uw donatie is er voorlichting,
patiëntenondersteuning en onderzoek
mogelijk naar MS!
Onze 10.000 collectanten kunnen
onmogelijk bij alle voordeuren aanbellen.
Heeft uw deurbel niet gerinkeld, een
donatie is welkom op giro 5057.
Kijk voor meer informatie op
www.nationaalmsfonds.nl

KKKKKlokje

Etui met sleutels gevonden.
Op te halen bij het redactie adres:
Kerkstraat 39, tel: 382034.
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MELL verkoopt of verhuurt : nieuwe of gebruikte :
* Scootmobielen
* Rolstoelen
* Rollator
* ADL producten ( alleen nieuwe producten )

Altijd 25% korting op alle ADL producten

Wij zijn gevestigd :
MELL Kanaaldijk4 5735 SL Aarle Rixtel. Wij zijn geopend :
Elke werkdag van 09.00 uur tot 16.00 uur ( of op afspraak )

Pagina 18
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Laarbeeks
Liedjesfestival

Op 12 februari 2012, de laatste zondag-
middag voor carnaval, zal voor de 8e keer
het grootste familiefeest van Laarbeek
plaatsvinden. Radio Kontakt organiseert
die dag namelijk opnieuw het Laarbeeks
Liedjesfestival. Iedereen die daar plezier
aan beleeft kan tijdens dit laagdrempelige
evenement weer meedingen naar de eer-
volle prijs voor het leukste carnavalslied
van Laarbeek.
De opzet is iets anders als het afgelopen
jaar. Van de deelnemers moet minimaal 1
persoon uit Laarbeek komen. Er wordt nu
ook een publieksprijs ingesteld .De jury,
bestaande uit vier inwoners uit elke
Laarbeekse kern, gaat kijken, luisteren
en kiezen wie dit keer als winnaar met de
eer mag gaan strijken. Ook deze keer
wordt er live meegezongen met de vooraf
opgenomen cd (inclusief zang dus) of live
met een muziekband of cd zonder de
vooraf opgenomen zang. De keuze hierbij
is aan de deelnemers zelf. De jury zal
niet letten op het feit of liedjes wel of niet
over Laarbeek gaan. Het gaat er vooral
om een echt feestnummer te maken, wat
iedere carnavalsvierder snel mee kan
zingen. Deze nummers zullen tijdens
carnaval ook overal het vaakst te horen
zijn, zo leert de ervaring.
De inschrijving start vanaf nu en loopt tot
uiterlijk 31december 2011. Hierna is
opgeven niet meer mogelijk. Omdat
carnaval dit jaar heel vroeg valt willen wij
alle nummers graag ook voor 1 januari
2012 op cd binnen hebben.
Het is van belang dat alle deelnemers
hun nummer op cd  hebben opgenomen,
o.a. omdat ze ook via Radio Kontakt te
horen zullen zijn. Alle deelnemende
groepen krijgen ook dit jaar weer de kans
als eerste entreekaartjes te bestellen.
Diegenen die meedoen (dus zingen op

het podium) hebben gratis toegang.
Grote groepen, waarvan slechts enkele
personen daadwerkelijk zingen,  krijgen
niet voor iedereen een vrijkaartje. Het
bestellen van kaartjes kan vanaf nu door
een e-mail te sturen naar
info@kontaktfm.nl.
Om er samen een leuk evenement van te
maken is het uiteraard van belang dat er
zoveel mogelijk deelnemers zijn. Aanmel-
den kan door het inschrijfformulier te
downloaden via de website
www.kontaktfm.nl (kies: liedjesfestival) en
dit vervolgens te mailen naar:
info@kontaktfm.nl of op te sturen naar
Radio Kontakt, Otterweg 25, 5741 BC
Beek en Donk.

Ja, wij doen mee aan het Laarbeeks
Liedjesfestival 2012
Groep/artiest      ……………………….....
Contactpersoon ……………………………
Straat        …………………………………
Postcode + Plaats   ………………………
Tel. nummer            ………………………
E-mailadres            ………………………

Met hoeveel personen wordt het optreden
gedaan? ………….
(s.v.p. alleen het aantal live-zingende
personen invullen)
Stuur dit formulier naar:
E-mail: info@kontaktfm.nl   of
Radio Kontakt
Otterweg 25
5741 BC Beek en Donk

Collecterooster

20 tot en met 26 november
Nationaal MS Fonds
29 november tot en met 4 december
Leger des Heils
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Voor uw schilderwerk, binnen en buiten

RINI VAN BERLO Mob. 06 48 867 753

www.vanberlo-woonservice.nl, info@vanberlo-woonservice.nl
Molenstraat 32, 5735 BM Aarle-Rixtel, tel. 0492 - 38 35 68

ADVISERING

S E R V I C E

ONDERHOUD

De kaaskoning
“kaas met een
vorstelijke smaak”

Iedere donderdag van
7:30 tot 13:00 uur

op het marktterrein.
www.dekaaskoning.nl

Laverdonk 4
Heeswijk-Dinther
tel. 0413-291850
fax 0413-293799

Niet de eerste.
Maar wel de beste !!

Voor de liefhebbers van echt.
Niet van namaak.
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Voor U gehoord
Dat Brigitte Ramaker uit Aarle-Rixtel zich
wel een heel bijzondere diploma heeft
verworven.
Mijn nieuwsgierigheid deed me besluiten
om haar, Brigitte Ramaker, oud 37 jaar,
rasechte Aarle-Rixtelnaar  te gaan
opzoeken. Al snel werd mij duidelijk dat
zij geslaagd was als volleerd butler. Met
zeer veel passie en bevlogenheid vertelde
ze mij hoe het gekomen is. Op de vraag
hoe zij er toe was besloten om de
internationale butler opleiding te gaan
volgen, vertelde zij heel enthousiast en
spontaan haar verhaal. Na meer dan 20
jaar werkzaam te zijn geweest in de
horeca, waarvan 12 jaar als hoofd
stewardess op een privé jacht velde een
ziekte haar om deze werkzaamheden
nog uit te voeren. Noodgedwongen moest
ze afhaken en zorg dragen dat ze
herstelde van deze ziekte. Tijdens haar
herstel- en genezingsperiode maakte ze
kennis met een opleiding voor butler aan
de International Butler Academie te
Valkenburg aan de Geul. Dat sprak haar
enorm aan. Het betrof een opleiding van 8
weken intern. Kosten 14.000 euro. Deze
investering had Brigitte er graag voor over.
Begin september begon zijn aan de
opleiding met 13 mede studenten. Wel
een zeer internationaal gezelschap. Al
snel bemerkte ze dat zij de enige
Nederlandse studente was. Het zou een
zware opleiding worden. Stil zitten was er

niet bij. De eerste twee weken was het
snuffelen, maar daarna werd het zwaar.
Heel veel aandacht werd er geschonken
aan:  management, protocollen, etiket-
ten, huishouding, verzorging, gedrag,
discipline, tafelcultuur, beveiliging, koken,
hygiëne maar ook bloemschikken etc.
etc. Een en ander gerelateerd aan de
Amerikaanse, Engelse, Franse en
Russische cultuur. Het bleef daarbij niet
alleen bij theorie, doch ook de praktijk
werd beoefend. Zo mocht Brigitte het
geleerde in praktijk uitvoeren in het
Amstel Hotel, op Paleis Soestdijk, voor
Koningin Beatrix in Wijk en Aalburg.  Ook
in het buitenland moesten de studenten
aantreden. In Reims voor de bekende
leverancier van de champagne Veuve
Clicquot Ponsardin; In Baden Baden
leerde zij hoe men een sigaar van Laura
Chavin moest knippen en te Brussel in
het Conraad Hotel hoe op te dienen en al
wat daarbij hoort. Met genoegen kijkt zij
terug op de wel zeer strenge opleiding en
toont trots haar behaalde Butler Diploma
met Merit ster. Een zeer mooie derde
plaats was haar eind resultaat, wat
tevens inhoud dat zij gegarandeerd een
baan als butler tegemoet kan zien.
Brigitte van harte proficiat en veel succes
voor de toekomst.
Nobis

Jeu de boulesclub
Dû Tie Ut.

Voor de leden van jeu de boulesclub “Dû
Tie Ut” wordt op donderdag 1 decem-
berom 19.00 uur een gezellig Sinter-
klaastournooi gehouden in Ons Honk aan
het Heuvelplein.

www.gemeenschapsblad.nl
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www.twanvanhout.nl

www.autoschadeverbakel.nl
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20 jaar Postagentschap.
Het is 16 december al weer 20 jaar gele-
den dat Paula Heijl haar postagentschap
opende en het postkantoor zijn deuren
sloot. In de begin jaren had Paula een
volwaardig postagentschap, maar dat
veranderde in 2002. De ING stopte toen
met de geldhandelingen op de postagent-
schappen. Maar Paula heeft er ook nog
een leuke herinnering aan overgehouden.
Ik was met de omwisseling van de gulden
naar de euro, de rijkste vrouw in Aarle-
Rixtel. Een grote voorraad guldens en wat
te denken van mijn voorraad euro’s. Wie
herinnert zich nog dat Paula achter
kogelvrij glas zat. Ze was namelijk één
van de laatste in Nederland. Reportad is
in gesprek met Paula en zij vertelt hoe
het is om dit werk te doen. De contacten
met haar cliënten is gewoon leuk. Je
kunt de mensen ook van dienst zijn, hoe
klein soms ook. Ik heb relaties die veel
postpakketten verzenden. Veel tijd kwijt
waren om deze allemaal te voorzien van
de nodige etiketten en het afrekenen. Nu
kopen ze bij mij alvast een honderd tal
van die etiketten. Hij hoeft ze alleen nog
maar af te geven en weg is hij. Ik hoef ze
alleen nog maar in te scannen.  Maar ze
krijgt ook allerlei vragen van mensen.
Eens legde een man een keyboard op

haar balie, begon te typen en via het
keyboard kon hij praten. De man was
zijn tong kwijtgeraakt en als alternatief
had hij het gebruik van zo’n keyboard. Hij
kwam regelmatig bij haar langs, dronk
zijn koffie via een sonde. En kon rustig
zijn praatje maken. Een oudere man uit
Bakel, 90 jaar, vertelde haar dat hij zijn
woonruimte in het achterste deel van een
boerderij in Bakel diende te verlaten. Hij
wist niet hoe hij aan woonruimte kon
komen. Hij kwam oorspronkelijk uit
Laarbeek en diende zich als woning-
zoekende in te schrijven bij de woning-
stichting. Hij verhuist binnenkort naar de
Burcht in Beek en Donk. Dit zijn nu de
dingen die mijn werk zinvol maken. De
contacten met de mensen en ze af en
toe met raad en daad bij te kunnen
staan. Nu wil ze ter gelegenheid van
haar twintig jarig bestaan 10% korting
geven in de maanden november en
december 2011op alle kaarten, op één
soort zelfs 20%. Maar Paula heeft ook
allerlei speelgoed te koop. En als
Reportad om zich heen kijkt is zij echt
niet duur. Paula heeft ook allerlei
kantoorartikelen te koop. De verkoop van
postzegels is in de loop der jaren wel
teruggelopen, maar daar staat tegenover
dat de pakketdienst enorm is toegeno-
men. Ook heeft Paula een stomerij-
dienst. De Aarlese mensen weten niet
dat Paula en Martien Heijl een echt
Laarbeekstel zijn. Paula is geboren in
Beek en Donk, Martien in Lieshout en ze
wonen in Aarle-Rixtel. Hun beide
dochters, Monique en Melinda, wonen in
Beek en Donk. En zegt Paula, de
Kerstzegels koop je op het Postkantoor,
met nog echte ouderwetse service. Ja,
dat mag gerust gezegd worden.
Hopelijk dat Paula en Martien onze
gemeenschap nog jaren van dienst
mogen zijn. Paula en Martien bedankt
voor de koffie en het fijne gesprek.
Reportad.
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Prins van Ganzegat.

Mocht je hem niet weten te wonen, het
kan  niet missen want de Ganzegatse
vlag, met een echt gat erin, siert sinds
vorig weekeind de voorgevel van zijn
prinselijke woning aan het Laar nummer
6, aan de uiterste rand van Ganzegat, op
de grens met Beek en Donk. Binnen is er
helemaal geen twijfel meer. Aan de
keukentafel zitten prins Toon den Uurste
en zijn prinses Henriëtte volop te stralen.
De schouw in hun gezellige keuken staat
barstensvol met felicitatiekaarten en
overal boeketten met bloemen. De
mensen willen het wel weten, glundert
Toon, we zijn er echt door verrast. Wat
een gelukwensen en wat een belang-
stelling. Ik had wel een vermoeden dat er
wat op ons af zou komen, maar de reac-
ties waren overweldigend. De kinderen
vinden het ook hartstikke leuk.  We
hebben er drie, de oudste zoon is 23,
dan onze dochter van 22 en nog een
zoon van 18.  In zijn boerderij aan het
Laar timmert Toon sinds een jaar of vijf
aan de weg, letterlijk en figuurlijk.

Daarvoor woonde hij aan de Elshorst.
Met hout werken is een mooi vak, maar
prins van Ganzegat is toch even iets
anders. Toon vertelt: Ik kreeg een
telefoontje van de voorzitter, Jan-Willem
van Dijk, dat hij een karwei voor me had.
De commissie kwam op bezoek en ze
vroegen me en werd erbij gezegd, ik
mocht niet weigeren. Dat heb ik ook niet
gedaan want prins van Ganzegat, dat
zag ik wel zitten. Ik heb altijd al iets met
carnaval gehad.  Vroeger al toen we nog
in Stiphout woonden. Daar weten ze wel
wie die van Thijssen van Kruisschot zijn.
En sinds vorig jaar helemaal, want mijn
broer Willy is momenteel prins van de
Spurriezeiers in Stiphout. Tot half januari
zijn we nog samen prins, want daarna
treed hij af. Zaterdagavond na mijn
bekendmaking was hij al in Aarle, ik
denk dat we nog wel iets van de
Spurriezeiers zullen horen. Het was de
afgelopen weken wel leuk met de hints
over de nieuwe prins. Mijn naam viel al
vrij snel en ik moet zeggen dat ik daar
wel van stond te kijken. De derde hint
was namelijk 1968, het jaar van de
annexatie, toen Kruis-schot bij de

BBBBBericht van:
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gemeente Aarle-Rixtel kwam. Een kennis
beweerde stellig dat  dat op mij sloeg en
dat ik prins zou worden. Voetbal en gele
kaarten had te maken met mijn
vrijetijdsvoetbal en ontelbare gele kaarten
omdat ik de bal steeds over de zijlijn
schoot. Spelbederf dus, nee, hij kon niet
beter voetballen, haakt prinses Henriëtte
er meteen op in. De leer van Ganzegat
had te maken met mijn kortstondige
optreden als dorps-gids.
Gelegenheidsblazer sloeg op het fluitje
dat ik met carnaval altijd bij me heb. Ik
heb ook eens als Sinterklaas geprobeerd
op te treden, vandaar de hint: Hij houdt
van 5 december. Van koning naar prins
had te maken  met mijn koningschap bij
het buurtschieten op het Laar. De laatste
hint: Over de rode loper met kwaliteit in
het vaandel,  sloeg op mijn lidmaatschap
van de Rooi Schut. Daar ben ik
vaandeldrager. Mijn motto “Het lupt zo het
lupt” had ik al langer in mijn hoofd zitten,
eigenlijk al sinds ons laatste bezoek aan
de wijnfeesten toen we met onze
vriendengroep zomaar aan het
brainstormen waren. Toen ik beslist had
om prins te worden, dacht ik meteen aan
het motto. Ik besef nu ook dat het afhalen
van de prins op carnavalszater-dag ook
op mijn motto kan  slaan, want het is te
voet best een heel eind. En de brug op
lupt niet voor iedereen zo hendig. Toon
blijkt dit jaar precies 55 jaar te zijn
geworden. Dat is heel toevallig, verklaart
hij, maar wel een leuke bijkomstigheid.
Even oud als het carnavalsjubileum van
de Ganzegatters, dat geeft vertrouwen
voor het komende carnavalsseizoen. Ik
zal mijn best doen, zegt Toon tenslotte,
want het is al bijzonder dat ze in Aarle
een geboren  Stiphoutenaar voor prins
hebben gevraagd.  Maar ik denk dat ze
wel weten dat mijn hart inmiddels in
Ganzegat ligt. Ik weet wat voor gezellig
volk er hier woont en daar wil ik best
prins carnaval zijn.
JWP.

Prins Toon den Uurste
Jubileumprins van Ganzegat

Afgelopen zaterdag 12 november is Toon
Thijssen  benoemd tot prins Toon den
Uurste van Ganzegat.
Nadat de jubilerende organisatie carnaval
Ganzegat op 11-11-2011 de
jubileumtentoonstelling had geopend en
samen met folkloregroep Dikke Mik de
carnaval had geopend, verscheen  op
zaterdag 12 november op het bordes van
conferentiecentrum de Couwenbergh  om
20.11 uur de nieuwe prins.
Prins Toon den Uurste is getrouwd met
Henriette en ze hebben drie kinderen.
Hij heeft een eigen timmerbedrijf en is
woonachtig aan ‘t Laar
Zijn motto is ’t lupt zoals ’t lupt.

Prinsenreceptie

Op zaterdag 26 november vindt de
prinsenreceptie plaats.

Vanaf 18.30 uur tot 19.30 uur is de
receptie voor ons jeugdtrio

Iedereen wordt in de gelegenheid
gesteld om jeugdprins Romek,

jeugdprinses Ilse en kleinvorst Rens te
feliciteren.

Vanaf 20.00 vindt de receptie plaats
van prins Toon den Uurste

De prinsenreceptie vindt plaats in
multifunctioneel centrum de Dreef aan

de Bosscheweg in Aarle-Rixtel.
Wij nodigen u langs deze weg van

harte uit om bij deze receptie aanwezig
te zijn.
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Romek Beniers en Ilse Schepers,
jeugdprins en prinses 2012.
Op zondagmiddag kwamen door de
papieren wand de nieuwe jeugdprins
Romek Beniers en de nieuwe jeugd-
prinses Ilse Schepers onder luid gejuich
en applaus van het publiek te voorschijn.
Een verrassing voor iedereen! Ex-
jeugdprins Rens Vereijken keerde weer
terug als de nieuwe Kleinvorst. Het was
een geweldige middag in de zaal van “de
Vrienden”. Reportad ging woensdag-
middag op bezoek bij Ilse Schepers
thuis. Ilse is de middelste van drie
kinderen van Astrid en Hans Schepers.
Twee broertjes Mark en Bas. Romek
kwam samen met zijn ouders, Paul en
Ewa, naar Ilse toe. Romek heeft één
jonger zusje Claudia. Ilse zit op school
“de Brukelum”, in groep 8 bij Nicole en
Joost. Romek zit op de Petrus Donders-
school in Gemert. Hij heeft eerst op de
Driehoek gezeten, maar zit sinds vorig
jaar met tevredenheid in Gemert op
school. Reportad kent daar verschillende
leerkrachten en was nieuwsgierig wie er
al met pensioen was. Op deze school
krijgen de kinderen echt persoonlijke
aandacht die ze nodig hebben. Reportad
is benieuwd wanneer zij zich hadden
gemeld voor prins en prinses 2012.
Beiden hebben dat al in de Ganzenzaal
met het voorbije carnaval gedaan. Romek
had de oproep in het Gemeenschapsblad
gelezen en nogmaals ingeschreven. De
Gele Kielen hadden toch zo’n 18

inschrijvingen voor prinses en 12 voor
jeugdprins. De organisatie vindt het
trouwens fijn dat er veel inschrijvingen
zijn. Ja, je moet gewoon geluk hebben
dat ze jou eruit halen. Ze hebben veel
mazzel gehad. Ze hadden in de week
voor de herfstvakantie te horen gekregen
dat ze jeugdprins en prinses zouden
worden. Is het dan niet moeilijk om je
mond te moeten dichthouden? Nee, je
praat er niet over. En als ze het over
carnaval hebben, praat je gewoon mee.
Maar de mama’s en papa’s die hadden
daar veel meer moeite mee. Er werden
meerdere keren inkopen gedaan, toch
iedere keer met niets thuiskomen. Ja,
dat roept bij de andere kinderen toch
vragen op. Leuk was het om in Eindhoven
Frans Bauer en Dean Sanders te ont-
moeten. Daardoor niet gevonden wat ze
wilden kopen. Dus, nog maar eens terug.
Romek en Ilse gingen al verschillende
jaren naar het jeugdcarnaval in de
Ganzenzaal. Ja, zei moeder Astrid, het
eerste jaar één avond. Er kwam ieder
jaar wel een avond bij. En nu alle
avonden en middagen. Ja, ze krijgen het
druk. Maar wel erg fijn om dat mee te
maken. Als je ze beiden bij elkaar ziet
staan is het een leuk stel om te zien. Dat
was Reportad al opgevallen bij de
onthulling. Ook is Reportad benieuwd
naar hun vrije tijdsbesteding. Ilse turnt bij
Cialfo gymnastiek, zit daar bij de
selectie groep. Dat is verschillende mid-
dagen oefenen. Ook fietst ze éénwielig.
Ze is een echte evenwichtskunstenaar.
Romek zit bij het leerlingenorkest van
harmonie de Goede Hoop en speelt
trombone. Jeugdfitness van 12 tot 16 jaar
in Beek en Donk. Hij zit op de Petrus
Dondersschool samen met jeugdprins
Harold in dezelfde groep 8. De leer-
krachten, Francis, Alice en Marlon,
dachten dat ze voor de gek werden
gehouden. Twee jeugdprinsen in één
groep nog wel. Romek was op internet
gaan zoeken om een smoking te kopen.
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Dan was hij te breed, dan te smal, terug
sturen maar. Maar alles komt goed.
Alleen het blousje had iets kleiner
mogen zijn. Maar volgend jaar is hij
Kleinvorst, dan moet het ook nog passen.
Mijn moeder zei dan: hij groeit er gewoon
in. Romek was opgevallen dat hij een
andere scepter had. Er was inderdaad
een nieuwe gemaakt, is veel lichter van
gewicht dan de vorige. Ook het diadeem
van de jeugdprinses is nieuw. Wat is het
toch gemakkelijk dat je een edelsmid in
je organisatie hebt zitten. Romek en Ilse
vertellen ook dat ze een interview met
radio Kontakt hadden aan het einde van
zondagmiddag. En jeugdprins en prinses,
wat willen jullie Reportad nog meer
vertellen? We hebben er heel veul zin
in. Ook hun proclamatie spreekt
boekdelen: Dansen, hossen, zingen,
alles mag, maar tijdens het carnaval met
een glimlach. Wij zullen dit jaar carnaval
vieren als de beste, zonder daarbij
iemand te pesten. Belangrijk is dat we
lol maken, daarom gaan we met carnaval
vier dagen feesten zonder te staken. We
willen geen ongelijk of verdriet, want dat
pikken we niet. Van ’s ochtends vroeg tot
’s avonds laat, vieren we carnaval bij de
Gele Kielen en op straat. Reportad
bedankt de Gele Kielen voor hun inzet
voor de Aarlese jeugd. Het is toch enorm
fijn dat je als ouder weet dat je kinderen
veilig en verantwoord carnaval kunnen
vieren. Eenmaal binnen mogen ze niet
meer weg. Alleen de ouders kunnen en
mogen ze komen ophalen. Reportad
bedankt Astrid voor de lekkere koffie en
de gastvrijheid. Hij wenst de Gele Kielen
een fantastische carnaval toe. Jeugdprins
Romek en prinses Ilse maak er samen
een onvergetelijke carnaval van. Reportad
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Nieuwe jeugdprins en
jeugdprinses in Ganzegat !

Wat was het gezellig en druk op het
jeugdprinsenbal in Aarle-Rixtel afgelopen
zondag 13 november in café/zaal De
Vrienden en vooral….Wat was het
spannend!
Voor de pauze een spetterend program-
ma met geweldige playbackacts en
dansen door allerlei Ganzegatse
kinderen.
Aan het eind van het eerste deel van het
programma namen de oude jeugdprins
Rens, jeugdprinses Mirte en kleinvorst
Jelle afscheid van alle Ganzegatterkes
en Ganzegatterinnekes.
Rens, Mirte en Jelle en hun ouders
werden uitgebreid bedankt door De Gele
Kielen en door de Organisatie Carnaval
Ganzegat onder aanvoering van de
nieuwe prins Toon d’n Uurste.
Tussen het programma door werden er
hints bekend gemaakt om het raden van
het nieuwe jeugdprinsenpaar wat gemak-
kelijker te maken.
Na de pauze steeg de spanning ten top
toen vanachter een witte wand de
silhouetten van de nieuwe jeugdprins en
jeugdprinses zichtbaar werden. Geheim-
zinnige muziek, lichtflitsen en.... de

KKKKKlokje

Verkoop mooie inruil meubelen bij
Dovens Meubelen Milheeze. Kerkeind
38, Milheeze 0492-341553.



BIJ AANKOOP MONTUUR + GLAZEN
10 % KORTING

OP HET TOTALE BEDRAG
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openingstijden:
ma 13:00-17:00

di-wo-do 9.00-18.00
vrij 8.00-18.00
za 8.00-15.30

Kapsalon Astrid
Dorpsstraat 21
Aarle-Rixtel
tel: 0492-381307

www.kapsalonastrid.nl



spanning was te snijden!
Op het einde van de muziek werd er
afgeteld en dwars door de papieren wand
kwamen de nieuwe jeugdprins Romek
Beniers en de nieuwe jeugdprinses Ilse
Schepers onder luid gejuich en applaus
van het publiek te voorschijn. Een
verrassing voor iedereen!
Ex-jeugdprins Rens Vereijken keerde
weer terug als de nieuwe kleinvorst.
Samen met prins Romek en prinses Ilse
gaat hij er natuurlijk een supergaaf
carnavalsjaar van maken!
Aan het einde van het leuke programma
na de pauze was er nog een spannend
moment toen de uitslag van de playback-
wedstrijd bekend werd gemaakt. De
winnaars gingen met een geweldige
beker naar huis! Ze mogen, als ze willen,
ook nog optreden in het openluchttheater
in Mariahout.
Prinses Ilse, prins Romek en kleinvorst
Rens, heel veel succes en heel veel
plezier toegewenst in het komende
carnavalsjaar! Maak er wat moois van!
Foto’s van het jeugdprinsenbal en meer
nieuws kun je natuurlijk vinden als je
surft naar: www.ganzegat.nl/jeugd
De Gele Kielen,
Organisatie Jeugdcarnaval Aarle-Rixtel
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De Bewonersraad is op zoek…
De Woningstichting Laarbeek verhuurt
2.100 woningen in Laarbeek.  Omdat het
ondoenlijk is om regelmatig met  alle
huurders afzonderlijk rond de tafel te
gaan zitten, is de Bewonersraad Laar-
beek opgericht. De Bewonersraad be-
staat volledig uit huurders en behartigt de
algemene belangen van alle huurders.  Zij
adviseert de Woningstichting over alle
zaken die voor huurders van belang zijn.
Daarnaast weten huurders regelmatig de
weg naar de Bewonersraad te vinden, als
ze een probleem hebben waar ze met de
Woningstichting niet uit zijn gekomen.
De Bewonersraad Laarbeek is op zoek
naar mensen, die…
… het leuk vinden voor een korte
periode mee te werken aan een
project. Bijvoorbeeld in samenwerking
met de Woningstichting en de Bewo-
nersraad onderzoeken welke vormen van
participatie door huurders mogelijk zijn.
Hiervoor zijn we op zoek naar werkgroep-
leden.
… graag willen meedenken over het
beleid dat de Woningstichting moet
voeren om zo goed mogelijk de belangen
van de huurders te behartigen. Hiervoor
zijn we op zoek naar nieuwe bestuurs-
leden.
… goed een overleg kunnen leiden en
woordvoerder kunnen zijn namens de
Bewonersraad. Hiervoor  zijn we tevens
op zoek naar een voorzitter.
 Mensen die zich herkennen in één van
de bovenstaande profielschetsen of meer
informatie willen hebben over de Bewo-
nersraad, nodigen wij van harte uit om
contact op te nemen met de secretaris
van de Bewonersraad Laarbeek,
Marjan Gringhuis. 06-33027923;
info@bewonersraadlaarbeek.nl

KKKKKlokje

Dovens meubelmakerij Milheeze. Wij
maken betaalbare kwaliteits meubelen op
maat en model, samen naar uw keuze en
kleuren. 1e Keuze europees eiken en
beuken hout tegen lage prijzen. Inruil van
uw oude meubelen mogelijk. Binnenveld
1, 0492-344817 en Kerkeind 38, 0492-
341553 www.dovens.nl

Praktijk voor huidverzorging ‘La
Belle Vie’.
Pedicure, diabetische, reumatische
client. Ook behandeling aan huis. Tevens
permanente make-up voor wenkbrauwen
en eyeliners. Tel: 492-383024
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25 November, Open dag
peuterspeelzalen Laarbeek

Op vrijdag 25 november houden alle
peuterspeelzalen in de gemeente Laar-
beek van 10.30 uur tot 14.00 uur een
open dag. Ouders kunnen met hun
kind(eren) vrijblijvend mee komen spelen.
De pedagogisch medewerksters laten
onder meer zien wat het werken met een
VVE-programma inhoudt.
Alle peuterspeelzalen in de gemeente
Laarbeek (van Spring Kinderopvang)
werken met een VVE-programma (Voor-
en Vroegschoolse Educatie). VVE houdt
in: spelenderwijs stimuleren van een
brede ontwikkeling van kinderen. Dit
betekent dat er op de peuterspeelzaal
themagericht wordt gewerkt. Rondom het
thema worden gerichte activiteiten aan-
geboden die aansluiten op de belevings-
wereld van de kinderen. Hierdoor maken
kinderen spelenderwijs kennis met
woorden, begrippen, handelingen en
materialen die kenmerkend zijn voor dit
specifieke thema. Op deze manier
worden de verschillende ontwikkelings-
gebieden zo optimaal mogelijk gestimu-
leerd. Peuters leren vaardigheden die de
overgang naar de basisschool soepeler
laten verlopen.
De open dag bestaat uit twee delen. Om
10.30 uur wordt er volgens programma
gewerkt en is de reguliere groep kinderen
aanwezig. U en uw kind kunnen tot aan
het einde van de groepstijd meespelen in

het ontwikkelingsgerichte programma.
Daarna is er tijd om vragen te stellen aan
de pedagogisch medewerksters.
De peuterspeelzalen in de gemeente
Laarbeek zijn: Rakkertjes in Aarle-Rixtel
(Duivenakker 76b); Hummelhonk in Donk
(Lage Heesweg 5); Kneuterke in
Mariahout (Mariastraat 33); Hummelbeek
in Beek (Wijnkelderweg 3c) en Op ‘t
Drieske in Lieshout (De wieken 38). Voor
meer informatie kunt u contact opnemen
met Wilma Versteegen, manager, 06-211
410 64.
Zie ook www.spring-kinderopvang.nl.

Aarle Rixtel:
Politie Laarbeek gaat intensiever
controleren op parkeren

De Laarbeekse politie gaat de komende
maanden intensiever controleren op fout
parkeren in Aarle Rixtel. Het gaat met
name om parkeren op trottoir en op
groenstroken In het dorp wordt regelmatig
geparkeerd met twee wielen op het
trottoir of worden brede trottoirs als
parkeerstrook gebruikt. Dit is niet
toegestaan en omwonenden doen hun
beklag hierover.

Eerst juist parkeren stimuleren
Het op de juiste manier parkeren zal door
de politie de komende maanden worden
gestimuleerd. Dit betekent dat mensen in
eerste instantie gewaarschuwd worden.
Hierna wordt repressief opgetreden, wat
wil zeggen dat mensen een bekeuring
krijgen als fout parkeren door agenten
geconstateerd wordt. Om de inwoners
voldoende bewust te maken, zullen
‘foutparkeerders’ de komende maanden
een flyer over hun parkeergedrag onder
hun ruitenwisser aantreffen.
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Onze activiteiten van de afgelopen weken
waren zeer geslaagd. Van de recreatieve
herfstfietstocht genoten 36 personen en
bij onze veldtoertocht vertrokken 457
deelnemers vanaf de Hut. We weten niet
of laatstgenoemd evenement het drukst
bezochte sportieve gebeuren van
Laarbeek in 2011 was. Wel weten we dat
het gezondheidsteam van Aarle-Rixtel
trots kan zijn op de vele dorpsgenoten
die hier aan meegedaan hebben. Als men
cijfers wil dan geven wij die natuurlijk
graag.
De tweede kaartavond van dit winter-
seizoen werd bij de jokeraars gewonnen
door Maria Daniëls en bij de rikkers door
Rini.
Afd. publ.

De Aarlese brug is weer actueel,
eerst een stuk in de krant over sluis
zeven,
toen bij de intocht van de Sint in
Hellemund,
kon de burgemeester het niet laten,
om over het open gaan van die brug te
praten.
Een ingezonden stuk van Frans in het
E.D.,
of men wel wist dat Spanje in het zuiden
ligt,
dus hoeft de boot niet van Ale te komen,
daar doen ze het voorlopig dan wel mee.
Het medisch centrum ook al lang
actueel,
zou op allerlei plaatsen komen,
maar nu toch in de Dorpsstraat,
men heeft een mooie plaats verkozen,
want al men soms eens lang moet
wachten,
kan men in het vernieuwde Heuveltje,
met een drankje en een hapje, heerlijk
verpozen.
RD

Groene Handdruk

Op 19 oktober is het initiatief van de heer
Van Rixtel uit Aarle-Rixtel beloond met
de ‘Groene Handdruk’ van het Samen-
werkingsverband Regio Eindhoven (SRE).
Deze prijs bestond uit een trofee en
€ 350,- voor een initiatief waarmee de
biodiversiteit in de openbare ruimte wordt
bevorderd.
Op  zaterdag 19 november heeft de heer
van Rixtel samen met een aantal
buurtbewoners het speelterreintje in de
Dijkmanstraat een groener uiterlijk geven.
De buurt zorgt er in samenwerking met
de gemeente voor dat de prijs goed
besteed wordt en het speelterreintje in de
Dijkmanstraat er nog fraaier en groener
uit ziet.

KerstROLLERshow Rollerclub
De Oude Molen neemt je mee
naar Hollywood

Laarbeek. Glitter en glamour, de wereld
van films, theater en sterren. Dat zijn de
ingrediënten waarmee de mensen van
rolschaatsvereniging De Oude Molen aan
het werk zijn gegaan om een wervelende
KerstROLLERshow te creëren. Het
Jeugdorkest van Koninklijke Harmonie
O&U zorgt er bovendien voor dat deze
21e editie een unieke belevenis wordt. In
het weekend van 17 en 18 december
hopen alle deelnemers het publiek
aangenaam te verrassen en te vermaken.
De KerstROLLERshow is te zien op
zaterdag 17 december om 19.00 uur. Op
zondag 18 december zijn de voor-
stellingen om 11.00 en 16.00 uur. Plaats
van handeling is sporthal D’n Ekker aan
de wijnkelderweg in Beek en Donk.
Toegangskaarten á €11,- (kinderen en
65+ €9,-) zijn te bestellen via de website:
www.rcdeoudemolen.nl
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Rust in mijn hoofd, hoe doe ik dat ?
Van tijd tot tijd krijgen we allemaal veel prikkels te verwerken. Het is druk en het is
veel!
Om je goed staande te kunnen houden in deze tijd is het prettig als je in staat bent
te ontspannen en vaardigheden kent om ‘een hoofd vol gedachten’ tot rust te
brengen. Ook is het fijn om te weten hoe je met lastige emoties om kunt gaan,
zonder er helemaal door meegesleept te worden of je steeds maar zorgen te maken.
Herkent u bovenstaande? Herkent u het ook bij uw kind(eren)?
Kinderen ervaren tegenwoordig steeds meer stress door de grote hoeveelheid
prikkels die zij iedere dag ervaren. Televisie, radio, computer en telefoon leveren een
enorm aanbod aan informatie, maar doen ook een beroep op kinderen waar ze vaak
niet goed raad mee weten. Het maken van keuzes wordt lastiger naarmate er meer
opties zijn om uit te kiezen. Op school voelen kinderen vaak al vanaf jonge leeftijd
een druk tot presteren en de druk om de juiste keuzes te maken. In de
schoolperiode leren kinderen ook om met anderen om te gaan. Ook dat is geen
gemakkelijke opgave.
De aandachtstraining leert kinderen: een betere concentratie, minder impulsief te
reageren, het geheugen verbetert, minder ’druk’ in het hoofd, faalangst krijgt minder
kans, lekker slapen, minder hoofdpijn of buikpijn. Ze leren aardiger te zijn voor
zichzelf en voor anderen.
In januari starten weer nieuwe groepstrainingen voor kinderen en volwassenen.
Wil je de training liever individueel volgen, dan kun je elk gewenst moment beginnen.
De training is ook geschikt voor iedereen met AD(H)D en autisme.
Kijk voor meer informatie op de website www.mindfulnesslaarbeek.nl of neem
contact op met Marie-Louise Magis, 06 44051822.

Grootse finale The Voice Of
Laarbeek

Na een denderende halve finale waarin op
het scherpst van de snede gebattled
werd, is het nu tijd geworden om ons voor
te bereiden op de finale. Op 7 januari
gaan de overgebleven zes kandidaten de
strijd met elkaar aan. De inzet; De titel
‘The Voice Of Laarbeek’ en een optreden
op de zondagmiddag van Wish Outdoor.
Op 22 oktober jl. was muziekcentrum
Het Anker in Beek en Donk het decor
voor de halve finale van TVOL.  In deze
halve finale werd in tweetallen een battle
gestreden, waarbij er steeds één door-
ging. Al deze battles werden begeleid
door harmonie De Goede Hoop. De
winnaar moest vervolgens nog een keer
optreden en uiteindelijk bleven er aan het

eind van de avond zes kandidaten over
die gaan optreden in de finale.  Manon
van Overdijk, Timo Weijers, Loren
Geerts, Lonneke Kops, Sander Neilen en
Jolanda Derks zullen gaan strijden voor
de overwinning. De finale vindt plaats op
zaterdag 7 januari in MFC De Dreef in
Aarle-Rixtel. In deze finale zullen de
kandidaten weer begeleid worden door
harmonie De Goede Hoop.
Kaarten voor deze finale zijn te koop bij:
Dorpscafé De Vrienden en Drogisterij
Raijmakers in Aarle-Rixtel, Herberg ’t
Huukske en Bloematelier De 4 Seizoen-
en in Beek en Donk en bij Café-zaal De
Koekoek in Lieshout. Daarnaast kun je
kaarten bestellen via www.tvol.nl. De
kaarten kosten €7,50 in de voorverkoop
en €8,50 aan de kassa. Ook voor meer
info kun je terecht op onze website.
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Tinkers, Drinkers & Dreamers
bij Wim Beeren Jazz Society
op 23 november

Woensdag 23 november zal de band
Tinkers, Drinkers & Dreamers een
optreden verzorgen bij Wim Beeren Jazz
Society in café Van Bracht aan de
Kerstraat in Aarle-Rixtel. De bandleden
zijn Bart van Asten gitaar en zang, Tim
van Asten gitaar, viool en zang, Karel van
Bokhoven mandoline en zang, Ruud
Sempel bas en George Coenraad drums.
Hun uiteenlopende muzikale achter-
gronden van rock, blues, country, ragtime
en americana komen samen in een
repertoire van songs uit Engelse en Ierse
Songbooks. Songs die gaan over de
geneugten van drank, verloren liefdes,
overspelige vrouwen etc.
Na het optreden van Tinkers, Drinkers &
Dreamers vindt weer de jamsession
plaats, begeleid door pianist Ruud
Jacobs, bassist Huub Graat en drummer
Arno van de Kerkhof.
Aanvang 20.30 uur, toegang 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

MUZIEK ROND DE KERSTSTAL
PAROCHIEKERK AARLE-RIXTEL

Het is inmiddels al jaren een mooie
traditie om op tweede kerstdag tussen
15.00 uur en 16.15 uur live-muziek te
maken rond de kerststal die in onze
parochiekerk staat opgesteld en altijd
veel bezoekers trekt.
Ook dit jaar is dat weer de bedoeling en
wel op maandag, 26 december 2011.
Wie met een muzikaal optreden invulling
wil geven aan deze middag (individuele
muzikanten, kleine ensembles en gro-
tere muziekgroepen, vocaal en/of
instrumentaal), kan zich opgeven bij
Louis van de Weijer, telefoon 0492-
381888, of bij
Rob Rassaerts, telefoon 0492-342101.
In verband met de programmering
graag vóór 11 december a.s.!!
U kunt natuurlijk altijd van tevoren bij
genoemde personen informatie inwinnen.

KKKKKlokje

Dovens woninginrichting. Voor merk-
artikelen, gordijnen, vitrage, binnenzon-
wering, laminaat, vloerbedekking, vinyl en
novilon. Vakkundig gelegd en gehangen.
Verder hordeuren gemeten, gemonteerd,
perfecte service. Wij meten, maken,
hangen en leggen: Kerkeind 38,
Milheeze 0492-341553

PECIAAL VOOR DE FEESTDAGEN
VERKOOP van Parel en Halfedelstenen
Sieraden, Galakleding, Zijden Shawls
tegen zeer aantrekkelijke prijzen.
Vrijdag 2 december, Lieshoutseweg 43
Aarle Rixtel van 15:00 tot 19:00 uur.
0610352721.

Workshops kerstdecoraties
met natuurlijke materialen. Voor meer
informatie  dorienpulles@hotmail.com
Tel. 0492382762 Dorien van Dinter-Pulles



Hagelkruisweg 10

5735 BH Aarle Rixtel

T. 0492-381865

M. 06-13740800

info@henkmertens.nl

www.henkmertens.nl

Openingstijden showroom
wo-do-vrij  :13.30-18.00 uur

za: 09.00-16.00 uur
Of volgens afspraak

Torenakkerweg 3a
5735 BG  Aarle-Rixtel
Tel 0492-381383
mobiel 06-51162419Voor tegels en sanitair bezoek

onze vernieuwde showroom
of kijk op ons nieuwe website:

www.vanrooydasmooi.nl

NOVEMBER is ACTIEMAAND!!!
   1e artikel 10%, 2e artikel 15%, 3e artikel 20% korting op het gehele
assortiment. Kom voordelig “shoppen” voor de naderende feestdagen
                 Crabtree & Evelyn beauty & bodycare artikelen

Yankee Candles geurkaarsen

…woondecoraties, tassen, modeaccessoires, sieraden, laarzen,
lekkernijen en nog veel meer… kom langs want je slaagt altijd!!!

Dorpsstraat 23 Aarle Rixtel              www.laromanza.nl
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Bij De Zorgboog staan we klaar voor alle generaties. Iedereen, ongeacht welke leeftijd, kan bij ons 
terecht voor een breed pakket aan diensten in zorg, wonen en welzijn. Van zwangerschapsbegeleiding, 

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

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

Zorg voor alle generaties!

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

 of kijk op www.zorgboog.nl
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De Meikever

Ik zat dezer dagen te peinzen en te
overdenken wat ik de laatste weken
gemist heb. Er was iets maar het schoot
mij maar niet te binnen. Ik zag al het
rottende blad vredig op een hoopje liggen,
een veilige overwinterplaats voor pieren,
torren en ander nuttig ongedierte.
Zachtjes bewogen de bovenste blaadjes
in de wind. Plotseling wist ik het. De
herfststormen. Waar zijn de jagende
wolken, plenzende regens en striemende
windvlagen. Zeker afgeschaft nadat Johan
de weermuts aan de wilgen had ge-
hangen. Vreemd toch of niet. Ik mis het
echt, even leegwaaien in mijn hoofd en
alle blad naar de buren. Ben ik mooi
vanaf. De eerste dagen van november
begon het al weer op de lente te lijken.
Gelukkig nu de vorst een beetje aan  de
grond en de Prins op het bordes van de
Couwenbergh. En wat voor een Prins.
Toon dun Urste, met luide stem, recht
voor zijn raap. Daar kunde mee thuis-
komen. Het lupt zo het lupt, zegt ie ook
nog. Maar ik loop niet met d’n optocht
mee, komt er meteen achteraan.  Kijk
dat valt me dan weer een beetje tegen.
Wel hard roepen maar niet doen. Je
vraagt natuurlijk wel om problemen met
zo’n motto, want er lupt maar weinig
meer tegenwoordig. Geen wonder dat de
straat vol met blik staat. We moeten dat
maar eens oplossen. Ik zal het Dorps-
platform wel een handreiking doen. Ik
bekijk de problemen wel vaker vanuit een
vogelperspectief van  boven, je vliegt er
dan makkelijk overheen. Je kunt ook nog
een keertje wat laag aanvliegen, de zaak
flink ondersch…. en dan wegwezen.
Maar dat vind ik toch een beetje
goedkoop en het is niet mijn  stijl. Ik ben
meer voor een structurele oplossing van
het probleem. We maken het hele
centrum autovrij. Afsluiten die handel en

niemand komt er meer in. Te voet of met
de huifkar van Bertje. Die kan gewoon
een pendeldienst door de straat doen.
Bertje met zijn perdje, binnenkort een
begrip in Ale. Goed voor de sociale
kontakten want er is tijd genoeg om te
buurten onderweg. En je kunt lang
nadenken welke keuze je zult maken, de
MCD of Aldi, uiteraard met bijbetaling
want de Aldi is toch een heel eind buiten
het centrum. Zo opgelost en  o,ja een
baantje erbij want het perdje van Bertje
laat wel eens iets vallen en dat moeten
we niet hebben. We houden het netjes,
er liggen al genoeg struntjes van al die
hundjes. Trouwens petje(euh, mijter) af
voor Johan  en Bart met hun Sinterklaas-
serie. Een tijdje terug dacht ik  nog. Het
zal wel,  maar ik moet toegeven. Stukje
vakwerk en reclame voor Ale. Als dat
maar geen scheve gezichten in Helmond
geeft. Misschien kunnen ze daar beter
niet kijken want ons kasteel is veel
anders, veel echter, veel Spaanser ook
met de schaapskooi. Volgens mij heeft
het toch een beetje kwaad bloed gezet
bij de Helmondse Sint. Was die niet
weer te laat en moest die niet mopperen
over onze brug. En burgemeester Fons
Jacobs deed nog een duit in het zakje.
Niet gehoord, ik wel. Of die nog niet
genoeg trubbel heeft gehad. Hij had het
over die mennekes uit Aarle. Laat hem
eens duidelijk zijn wie hij bedoeld. Want
er zitten helemaal geen mennekes meer
bij de brug in Ale. Geen brugwachters
meer. Vastgeroest, voor eeuwig. Dag
Sint.
De meikever.
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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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9 november Carnaval
Gisteravond is in de Ontspanningszaal
het Carnavals comité bijeen geweest en
is de nieuwe Raad van Elf gevormd voor
1962. En deze Raad is zelfs uitgebreid
met vier gehuwde leden. Na deze
bespreking werd besloten het eerste
lustrum waardig te vieren en zeker ook
de kinderen hierin te betrekken met
optocht en feestmiddag. Daarna volgde
op bijzonder geheime wijze de verkiezing
van de nieuwe prins. En het geheim
hiervan naam de voorzitter, de heer J.
Gijsbers, mee en deze zal zaterdag-
avond de nieuwe Raad van Elf en de
prins ontmaskeren.

10 november Gemeente Aarle-Rixtel
wil een tractor kopen
Enige jaren geleden werd in de Aarle-
Rixtelse raad het idee geopperd om tot
de aanschaf van een tractor over te gaan.
Toen is daarvan afgezien. Sedert geruime
tijd echter is aanschaffen van een tractor
weer onderwerp van gesprek geweest in
de vergaderingen. Het is immers bekend
dat de gemeente een tekort aan arbei-
ders heeft. Naar mening van de opzichter
is dit grotendeels te ondervangen door
inschakeling van een tractor. Voor het
verrichten van de werkzaamheden is de
aanschaffing van een “Fordson Super
Mayor” van 51,8 pk, die F 10.375 kost,
alsmede van een hydraulische lader ad f
8.700; een vier tons hydraulische kieper-
aanhangwagen ad f 2.855; een grond-
frees ad f 2040; maaibalk ad f 1155 en
extra verzwaarde voor- en achterbanden
ad f 600.

13 november Carnaval
Zondagavond is tijdens een carnavals-
festijn door de heer J. Gijsbers bekend
gemaakt onder welke leiding de drie dolle
dagen zullen worden doorgebracht. Om

11 uur waren de Raad van Elf en de Prins
gemaskerd binnen gekomen om aan het
publiek te worden voorgesteld. Nar werd
A. Dona. Leden van de Raad van Elf
werden J. Verschuren, H. van Roy, G. v.
Wetten, M. v.d. Heuvel, A. Vriends, K. v.
Roy, P. v. Wetten, J. Sanders, N. v.
Grinsven en H. de Jong; met als prins H.
van Gerwen, die als Adrianus d’n Urste de
historie in zal gaan. Hij maakte bekend
van plan te zijn een optocht van vijf
kilometer lengte door het dorp te houden,
waaraan elkeen zou moeten meedoen.
Daarna volgde er een gezellig bal.

14 november De Eendracht
Handboogschutterij “De Eendracht” nam
met twee zestallen deel aan het district
concours te Bakel. De uitslagen over 20
pijlen waren: 1. F. v. Beek 159 pnt.; 2. Th.
De Jong 159 pnt.; 3. A. v.d. Ven 157 pnt.;
4. Fr. Vogels 156 pnt.; 5. M. v.d. Graef
150 pnt.; 6. Chr. Strik 146 pnt.; 7. J.
Jansen 134 pnt.; 8. B. v.d. Kerkhof 136
pnt.; 9. H. Vogels 131 pnt.; 10. W.
Lammers 130 pnt.; 11. P. Konings 119
pnt.; 12 A. Nooyen 101 pnt.; 13. P. de
Jong 92 pnt. Bij de personele wedstrijden
schoot Th. De Jong bovendien nog in
series van 5 pijlen 48 en 47 punten.

21 november Bekroning
Bij de in Den Bosch gehouden Nationale
Trekpaarden tentoonstelling, waarbij onze
dorpsgenoot de heer G. Vriens, het hoef-
beslag verzorgde, heeft het bestuur van
de Koninklijke vereniging “Het Nederland-
se Trekpaard” hem een beloning
geschonken in de vorm van een medaille.

25 november Geslaagd
De heer G.C. van Heijst, instructeur alhier,
behaalde te Eindhoven het Vamor diplo-
ma. Door het bezitten van dit diploma
heeft de heer van Heijst zich het recht
verworven om mee te rijden bij de
examens tot het verkrijgen van het
rijbewijs voor auto ‘s.
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