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Taxibedrijf
C. van Heijst
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* ziekenvervoer
* pakketdiensten
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Dorpsstraat 98
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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  10 december
18.30 uur Kerk – Eucharistieviering – Samenzang

Martje Schepers – Fleskens (j.get.)
Mies en Cor van Bakel – de Jong
Frans van de Pas (verj.)
Huub Verbakel
Antoon van Berne (buurt)
Tot welzijn van de parochie

20.00 uur Kerk – Concert door het koor Euphonia
Zondag 11 december – 3e  Zondag van de ADVENT (“Gaudete”).
10.00 uur Kerk –Eucharistieviering – Dames- en Herenkoor

Overleden ouders van Dommelen - Nooijen
Overleden ouders Reniers – Franken (sterfdag vader)
Overleden ouders Jansen – Bens en dochter Antonette
Francien van de Kerkhof – Rooyakkers en haar kleinkind Kim Prick
Bijzondere intentie

Woensdag 14 december
19.00 uur Kapel – Rozenkransgebed

Week van zaterdag 17 december t/m vrijdag 23 december

Zaterdag  17 december
18.30 uur Kerk – Eucharistieviering – Kamerkoor Sine Nomine

Ben Loomans
Overleden ouders Steenbekkers – van Alem
Harrie en Miet Huibers – Bekx
Overleden ouders Vlamings - Klomp
Karel van Hoof
Overleden ouders Schuurmans - Westenlaken
Truus van de Vossenberg (par.)
Overleden ouders Wouters – v. d. Vossenberg
Ria en Gerard Wouters - Heesakkers

Zondag   18 december - 4e Zondag van de Advent
10.00 uur Kerk – Eucharistieviering – Cantorij (Gregoriaans en samenzang)

Overleden familie Nooijen – Theunissen (fund.)
Truus van Dijk – de Vries (j.get.)
Familie van den Oever
Christ van Bommel (par.)
Martien van Eindhoven
Maria en Piet Coolen – Martens (par.)
Harrie en Betsie van der Sanden – van Kaathoven (sterfdag vader)
Marinus van Doren en Anneke van Doren – Schepers
Nellie Pennings – Verhagen (par.)
Martin Brands (par.)

Week van zaterdag 10 december t/m vrijdag 16 december
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18.00 uur Kerk – Kerstconcert “Op weg naar Kerstmis”.
Gemengd koor de Klokkengieters

Dinsdag 20 december - Boeteviering
19.00 uur Kapel (aan de Bosscheweg) - Samenzang

Zaterdag   24 december – VIGILIE van KERSTMIS
17.00 uur Kerk – Herdertjesviering – Gezinsviering  m.m.v. Opleidingsorkest

Harmonie De Goede Hoop
19.00 uur Mariëngaarde – Eucharistieviering m.m.v. Gemengd koor Euphonia
21.00 uur Kerk – Samenzang van kerstliederen, afgewisseld met orgelmuziek

en mooie kerstgedachten.
21.30 uur Kerk –Nachtmis m.m.v. Dames - en Herenkoor
Zondag 25 december -  GEBOORTE VAN JEZUS. – KERSTMIS
10.00 uur Kerk – Eucharistieviering m.m.v. Gemengd koor de Klokkengieters
Maandag 26 december – Tweede Kerstdag
10.00 uur Kerk – Eucharistieviering – Samenzang
15.00 – 16.15 uur Kerk – Muziek rond de Kerststal
De Kerk blijft na de vieringen op beide Kerstdagen open tot 17.00 uur.
U kunt dan de kerststal bezoeken.

Concert
Zondag 18 december is er om 18.00 uur in onze Kerk een Kerstconcert: Op weg naar
Kerstmis. Het zal worden uitgevoerd door het Gemengd  Koor “de Klokkengieters”.
U bent van harte welkom!

Muziek rond de kerststal
Op Maandag 26 december, tweede kerstdag, zal er van 15.00 tot 16.15 uur live muziek
gemaakt worden rond de kerststal in onze kerk. De kerk is op beide Kerstdagen na de
vieringen geopend tot 17.00. Iedereen is van harte welkom.

Boeteviering/biechtgesprek
Op dinsdag 20 december is er  om 19.00 uur als voorbereiding op het Kerstfeest,
een boeteviering m.m.v. het dameskoor in de Mariakapel aan de Bosscheweg.
Als u zich op een persoonlijke manier voor wilt bereiden op het feest van Kerst,
kunt u met de pastor een afspraak maken voor een biechtgesprek, om daarna
het sacrament van boete en verzoening te ontvangen.

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

Doopvieringen
De nieuwe doop data worden t.z.t. gepubliceerd in het gemeenschapsblad.
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Advent:
solidaridad,
MOV Aarle-Rixtel.

Cadeau artikel en levensmiddelen ver-
koop in de kerk.

December is de adventmaand en een
cadeaumaand, het is fijn wanneer we oog
hebben voor onze medemensen.
Mensen die geen mogelijkheid hebben
om cadeau‘s te kopen en vooral bezig
zijn om zelfstandig in hun eerste levens-
behoefte te voorzien.
Hierbij krijgen ze een beetje hulp vanuit
organisaties, waaronder de wereldwinkel.
Wilt u hieraan denken bij het doen van
uw kerstinkopen of relatiegeschenken.

We willen dit voor u gemakkelijk maken,
daarom staat de MOV werkgroep in de
kerk met kraam op:  zaterdag 17
december om 18.30 uur en zondag 18
december om 10.00 uur.

Denk aan de symbolen van de wereld.
Zoals:
Het kunstige houtsnijwerk uit Ghana,
gemaakt uit één stuk ossenhout heet
‘Samen dragen’. Het staat voor eenheid,
verbondenheid met elkaar en het land.
Vriendschapsbandjes,  zijn vaak gehaak-
te, gevlochten of geknoopte armbandjes,
soms met kraaltjes ter benadrukking van
de vriendschap.
De verkoop is voor en na kerkdienst.
Loop gerust even binnen en kijk wat is U
symbool voor de wereld.
MOV werkgroep Aarle-Rixtel.

Woordje van Pastor Michaël Deli

Goede vrienden,

Zondag 27 november was voor mij een
onvergetelijk gebeuren.
Van harte wil ik graag iedereen hiervoor
bedanken. In het bijzonder  het parochie-
bestuur, het koor, de kosters en
acolieten, de beide Gilden ‘Blauw’ en
‘Rood’… en allen die hun beste steentje
hebben
bijgedragen om deze dag van officieel
afscheid mooi te laten verlopen. Afscheid
nemen doet altijd pijn. En dat heb ik nu
ook weer kunnen ervaren. De afgelopen
vijf jaren dat ik in uw midden mocht
doorbrengen zullen mijn leven lang
bijblijven.
Ook de prachtige klok van de klokken-
gieterij ‘Petit & Fritsen’ heeft een heel
speciale plaats gekregen in mijn kamer.
Nogmaals u allemaal van harte dank!

Ik blijf altijd aan u denken,
tot kijk,
Pastor Michaël Deli

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Kloosterkapel 

Zusters van Liefde 
Tilburg 

 
zondag 11 december 2011 

14.30 uur 

 

 
Parochiekerk 

Onze Lieve Vrouw Presentatie 
Aarle-Rixtel 

 
zondag 18 december 2011 

18.00 uur 
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CONCERT OP WEG NAAR
KERSTMIS VAN GEMENGD
KOOR DE KOKKENGIETERS
AARLE-RIXTEL.

Op zondagmiddag 18 december a.s. zal
Gemengd Koor De Klokkengieters haar
jaarlijks kerstconcert geven in de
Parochiekerk van Onze Lieve Vrouw
Presentatie, Dorpsstraat, Aarle-Rixtel.
Aanvang van het concert 18.00 uur.
Gratis entree. Het concert zal ongeveer 1
uur duren. Er bestaat de mogelijkheid om
een vrijwillige bijdrage te geven aan het
einde van het concert.
Medewerking zal worden verleend door
Margot Pagels, sopraan en Arjan Mooij,
orgel. Het geheel staat onder leiding van
Rob Rassaerts.
Tevens nodigen wij u uit voor de hoogmis
op eerste kerstdag die ook door De
Klokkengieters verzorgd zal worden.
Aanvang 10.00 uur.
Wij stellen het op prijs u op deze dagen
te mogen begroeten en maken tevens
van de gelegenheid gebruik u sfeervolle
kerstdagen en een goed 2012 te wensen.
Bestuur, dirigent en leden van Gemengd
Koor De Klokkengieters.

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

Wij danken iedereen voor de warme belangstelling en het oprechte
medeleven bij het overlijden van mijn lieve man, onze vader,
ons opa en mijn grote opa

Antoon van der Zanden

Familie van der Zanden

Jaarlijkse kerstmarkt
op Bs. De Heindert

Basisschool ‘De Heindert’ organiseert dit
jaar weer een kerstmarkt. We hopen dit
jaar weer op een sfeervolle en succes-
volle kerstmarkt.
De kinderen zijn al druk bezig met de
voorbereidingen. Er wordt hard gewerkt
om alles tot in detail netjes af te werken.
De kerstwerkstukken worden zelf in
elkaar geknutseld. De kerstmarkt wordt
in winterse sferen ingericht waarbij er een
suikerspinkraam, tombola, grabbelton en
een heerlijke eetkraam zullen staan. Er
is dus voor ieder wat wils!
Voorafgaand aan de kerstmarkt is er
traditiegetrouw een lampionnenoptocht
door het dorp. Deze tocht wordt begeleid
door de Kerstman.
De kerstmarkt vindt
plaats op dinsdag 20
december op de speel-
plaats van de onderbouw
aan de Heindertweg. De
lampionnenoptocht start
om 18.00 uur en de
kerstmarkt wordt om 18.30 uur geopend.
Schrijf het in uw agenda en kom gezellig
langs!
Bs. De Heindert
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Dank u
Sinterklaasje,

Dit jaar had Sinterklaas zijn eigen
kookpiet Cosinero meegebracht bij de
intocht in Aarle-Rixtel.
De Sint was een beetje hongerig en was
niet vrolijk en dat kon alleen maar door
lekker eten opgelost worden. Gelukkig is
het allemaal goed gekomen en was de
intocht met het prachtige weer geweldig
te noemen.
Cosinero is opgevallen dat het de meeste
mensen in Aarle-Rixtel heel gewoon
vinden dat de intocht elk jaar plaats vindt.
Dat is ook zo en zal als je naar het
enthousiasme kijkt van al die vrijwilligers
zeker het geval zijn.
Cosinero vindt dat al deze vrijwilligers een
enorme pluim verdienen om toch elk jaar
weer met z’n allen er een feest voor de
kinderen van te maken.
De Sint, de Pieten, het comité, de schip-
per, mensen van het licht en geluid, de
Rode en de Blauwe schut en de
Harmonie en al diegene die Cosinero is
vergeten enorm bedankt voor het vele
werk dat jullie hebben verzet.
Cosinero weet zeker dat deze pluim door
alle inwoners van Aarle-Rixtel delen.
Kookpiet Cosinero

Willie en zijn orkest
the-Old-timers
Willie en zijn orkest the-Old-timers zijn
op zoek naar muzikanten op klarinet,
Euphonium, Bariton en trompet of bugel.
Repeteren doen we op donderdagmiddag
van 14:00 uur tot 16:15 uur op Wettens-
eind 28 in Nuenen. Op verschillende
weekdagen geven we ook uitvoeringen
elders.
Als je overdag kunt spelen ben je de
juiste man of vrouw die we zoeken. Kom
eens luisteren op onze repetitie. De koffie
staat klaar.
Bel wel even om zeker te weten dat we
aanwezig zijn.
Willie van Bakel, Nuenen.
040 - 2832408

Beste dames
van de KVO

Donderdag 15 december 19.30 uur kerst-
viering in zaal ‘t Heuveltje.
We beginnen de avond met een gebeds-
dienst. MarieChristien Verstraten uit
Volkel zal de avond invullen met muziek
en zang.
Wij wensen jullie allemaal een hele
gezellige avond.

Kerststukjes maken op dinsdag 20 dec.
en woensdag 21 dec.
Kijk goed voor welk dagdeel u zich
opgegeven heeft.

Bestuur KVO

KKKKKlokje

Gezocht: enthousiaste lichtman/
lightjockey. Heb jij altijd al iets met
lichtshows gehad voor podium, toneel of
evenement? Ben je een beetje technisch
aangelegd en wil je de handen uit de
mouwen steken? Dan ben je bij ons aan
het juiste adres ! Wat ervaring is een pré,
maar zeker niet noodzakelijk. Feeling
voor sfeer met het juiste licht, op het
juiste moment is het belangrijkste.  Bel
voor info 06-15018589 of mail naar
info@lichtverhuur-laarbeek.nl



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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Madeliefste-Creatief.

Wat een hobbyist allemaal niet op zijn
weg tegenkomt. Reportad is op bezoek
bij Marscha Verstappen en Thea de Jong
op de Aarleseweg 3 te Lieshout. Hij ziet
allerlei creatieve werkstukken van beide
dames. Marscha en Thea werken alle
twee met seizoen gebonden natuurlijke
materialen die je in je eigen omgeving
tegenkomt. De beide dames vertellen
over de workshops die zij geven in de
goed ingerichte vertrekken van de
tuinschuren die bij Marscha in de tuin
staan. Marscha heeft een vrij grote tuin
waarin zij diverse dieren heeft rondlopen.
Ik zag een hangbuik zwijn, kippen, maar
ook haar hondjes en diverse poezen. Dus
ruimte genoeg om op zondag 11
december van 12.00 tot 18.00 uur een
tuin faire te organiseren in kerstsfeer die
voor iedereen gratis toegankelijk is. Met
diverse vuurkorven sfeervol ingericht. Er
wordt gezorgd voor een muzikale
omlijsting. Er is die dag van alles te zien
en ook te koop. Dan is ook te zien wat je
met aanwezige materialen allemaal kunt
maken. Marscha en Thea zijn ook actief
bezig geweest om van de wol van de
merinosschapen van Croy schaapjes te
maken. Je kunt zo zelf de grote van het
schaapje bepalen. Je maakt gebruik van
berkenhout, hooi, jute, touw en wol. Wat
je bereikt is een prachtig schaap. Een
leuke versiering van je kamer met

kerstmis. Maar ook als decoratie in een
grote hal. En de gebruikte materialen zijn
later opnieuw te gebruiken. Het is ook de
moeite waard om in haar atelier rond te
kijken, ze heeft werkelijk van alles
gemaakt. Maar ook Thea de Jong is heel
creatief. Zij gebruikt Tiffany voor het
maken van lampen, omdat lood en glas
te zwaar en te grof zijn. Bloemmotieven
zijn haar favoriete werkstukken. Als je
een lamp van Thea hebt gekocht weet je
zeker dat je een uniek exemplaar hebt.
Zij zoekt een bloem uit in de natuur,
maakt een schets, dan eerst een mal in
papier, vervolgens begint ze eraan te
werken. Ook zij is deze dag aanwezig
met verschillende van haar werkstukken.
Marscha en Thea vertellen me ook dat er
voor warme drank gezorgd wordt. Een
warme glühwein smaakt dan best.
Marscha en Thea vertellen dat zij regel-
matig workshops geven om met seizoen
gebonden materialen stukjes te maken.
Zelfs in je eigen tuin vindt je genoeg
dingen die je kunt gebruiken. Alleen je
moet er oog voor krijgen om er wat mee
te doen. Op www.madeliefste-creatief.nl
zie je wat Madeliefste u te bieden heeft.
Ik noem er toch al wel een paar. Wat
denkt u van porselein schilderen. Groen
Decoraties. Het hele jaar door seizoen
gebonden workshops. Ieder maakt zijn
eigen unieke exemplaar. Klompen pim-
pen, het is erg leuk om je eigen unieke
paar klompen te hebben. Marscha heeft
nog meer aan activiteiten die ze doet.
Sinds kort is zij een zorgatelier begon-
nen. Ze is gediplomeerd Z-verpleegkun-
dige en geeft aan mensen met een
verstandelijke beperking een zinvolle,
maar vooral ook een gezellige dag-
besteding. En het groepje is niet groter
dan vier cliënten. Reportad is weer een
ervaring rijker en hoopt u te treffen op 11
december 2011 bij Marscha en Thea.
Marscha en Thea, bedankt voor de koffie
en de heerlijke cake.
Reportad.
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Duidelijkheid over vergoedingen
fysiotherapie 2012

Onder patiënten is verwarring ontstaan
over de nieuwe vergoedingen en het eigen
risico voor fysiotherapie. Veel mensen
denken dat ze vanaf 1 januari 2012 de
eerste 20 behandelingen zelf moeten be-
talen. In de meeste gevallen verandert er
echter niets en worden behandelingen
door uw aanvullende zorgverzekering
vergoed.
De meeste mensen hebben bovenop de
verplichte basisverzekering een aanvul-
lende ziektekostenverzekering. Behande-
lingen bij de fysiotherapeut worden in de
meeste gevallen door die aanvullende
verzekering vergoed. Het aantal behande-
lingen dat wordt vergoed verschilt per
pakket en zorgverzekeraar, maar mee-
stal is het voldoende om incidentele
klachten en blessures te verhelpen. Het
nieuwe kabinetsbeleid heeft hier geen
invloed op. Heeft u dus een incidentele
klacht en een aanvullende ziektekosten-
verzekering, dan verandert er niets.

Chronisch
De veranderingen, die het kabinet per 1
januari invoert, hebben te maken met
chronische aandoeningen die door fysio-
therapie verholpen of verlicht kunnen
worden. Dit zijn ziekten zoals diabetes,
COPD, beroerte en noodzakelijke behan-
delingen na een operatie. Bent u 18 jaar
of ouder en begint u in 2012 de behan-
deling van zo’n chronische aandoening,
dan moet u vanaf 1 januari de eerste 20
behandelingen zelf betalen als u geen
aanvullende verzekering heeft. Heeft u
wel een aanvullende verzekering, dan
worden de behandelingen gewoon ver-
goed tot de limiet die in uw aanvullende
pakket is vastgesteld. Bent u 18 jaar of
ouder en bent u al vóór 1 januari 2012 in
behandeling voor een chronische aan-
doening, dan valt u nog onder de oude
regeling en blijft alles hetzelfde. (behalve

voor onderstaande aandoeningen) Voor
kinderen tot 18 jaar met een chronische
aandoening verandert er ook niets. Deze
behandelingen worden zoals altijd uit de
basisverzekering vergoed.

Geschrapt
Chronische aandoeningen zijn op een
lijst van het ministerie van Volksgezond-
heid Welzijn en Sport beschreven. Vanaf
1 januari wordt een aantal aandoeningen
van deze lijst gehaald.
De fysiotherapeutische behandelingen
voor deze aandoeningen worden vanaf
dat moment vanuit de aanvullende
verzekering vergoed. De geschrapte
chronische aandoeningen zijn:
€ wervelfractuur als gevolg van
osteoporose,
€ reumatoïde artritis of chronische reuma,
€ chronische artriden,
€ spondylitis ankylopoetica (morbus
Bechterew),
€ reactieve artritis,
€ juveniele (idiopatische) chronische
artritis,
€ myocard-infarct,
€ status na coronary artery bypass-
operatie (CABG),
€ status na percutane transluminale
coronair angioplastiek (PTCA),
€ status na hartklepoperatie,
€ status na operatief gecorrigeerde
congenitale afwijkingen.

Vraag uw fysiotherapeut of uw klacht
hieronder valt.
Of u een vergoeding krijgt via een aan-
vullende verzekering hangt af van de polis
die u heeft afgesloten. Controleer hiervoor
uw budget in uw polis. Uw zorgverze-
keraar kan u meer informatie geven
omtrent de mogelijkheden/kosten om
voor meer Fysiotherapie verzekerd te
zijn. Meer informatie over de kabinets-
plannen voor fysiotherapie is te vinden op
de website www.rijksoverheid.nl.
Directe link:



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 )
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http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/
zorgverzekering/ vraag-en-antwoord/wat-
is -de-overhe id-van-p lan-met-de-
fysiotherapie.html.
Hopende u voldoende te hebben
geïnformeerd.
Fysiotherapie en Training Kemps-Rijf
0492-382120

MUZIKALE IN DECEMBER

Na het succesvolle concert van
Muziekvereniging Muzikale samen met
het smartlappenkoor Rawazzi uit Son
staat er voor Muzikale samen met het
gemengd koor Euphonia, beide uit Aarle-
Rixtel,  een kerstconcert op het program-
ma. Dit concert wordt gegeven in de

DAR

parochiekerk van Aarle-Rixtel op zaterdag
10 december om 20.00 uur.
Iedereen is van harte welke om die avond
te komen luisteren naar en genieten van
de mooie muziek en zang die bij dit
concert te horen zullen zijn. De toegang
is gratis.
En op zondag 11 december heeft Muzi-
kale om 10.00 uur ook weer een optreden
in de kapel van het Elkerliek ziekenhuis
in Helmond. Muzikale luistert die morgen
de eucharistieviering  muzikaal op met
mooie gedragen muziek. De mis begint
om 10.00 uur en duurt ongeveer een uur.
Iedereen is van harte welkom om deze
mis bij te wonen en te komen luisteren
naar Muzikale. Na afloop  is er nog
gelegenheid om gezamenlijk een kopje
koffie of thee te drinken en even na te
praten. Hopelijk komen veel muzikale
vrienden zondag morgen naar de kapel.
Voor meer informatie: www.muzikale.nl
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SENIORENVERENIGING
AARLE-RIXTEL 60 JAAR JONG
De vereniging is in de loop der jaren
gegroeid naar ruim 600 leden en is daar-
door een van de grootste verenigingen
van Laarbeek. Het is een zeer actieve
vereniging, die veel genoegen biedt aan
haar leden en waarbij de leden zelf ook
zeer betrokken zijn. De mogelijkheden
zijn dan ook legio en zeer divers, zodat
er altijd wel een bezigheid is, of
meerdere bezigheden zijn, die jou als lid
bijzonder aanspreekt/aanspreken. De
dagen van de week zijn goed te vullen,
maar ook de geïnteresseerde voor een of
enkele activiteiten, is van harte welkom.
De groei van het aantal leden is daar
mede door te verklaren, naast het feit dat
de vereniging door de inzet van het
bestuur en de vele vrijwilligers ook een
hecht geheel is. Het lidmaatschap wordt
ook steeds meer aangevraagd door
jongere senioren, wat de aantrekkelijk-
heid ook vergroot.
Het bestuur van KBO Aarle-Rixtel heeft
tijdig de eerste aanzet voor de viering
gegeven en de leden voor een
jubileumcommissie benaderd en die
geïnstalleerd. De commissie was reeds
ver gevorderd met haar werkzaamheden,
de ruimten vastgelegd en afspraken ge-
maakt. Ook  waren de activiteiten reeds
ingepland, maar helaas, de beoogde vie-
ring op de gedenkwaardige dag 6
oktober, kon geen doorgang vinden. De
ingrijpende verbouwing van het gemeen-
schapshuis “De Dreef” in Aarle-Rixtel
gooide roet in het eten. De commissie
vond dat met name de geluidsoverlast en
de bereikbaarheid van de sanitaire voor-

zieningen de viering op 6 oktober 2011 in
de weg stonden en heeft, na ruggespraak
met het bestuur, besloten de viering van
het jubileum te verplaatsen naar
donderdag 2 februari 2012. De com-
missie vindt het nog steeds jammer en
vervelend dat de directe link met de
“geboortedatum” is verbroken en dat een
en ander zo gelopen is, maar hopen toch
het enthousiasme van de leden van de
KBO Aarle-Rixtel vast te kunnen houden
tot 2 februari 2012. Meerdere informatie
over de activiteit op laatstgenoemde dag
verschijnt met name in het lijfblad van
KBO Aarle-Rixtel “de Seniorenwijzer”.
Graag tot ziens op 2 februari 2012.
De commissie 60-jarig bestaan KBO
Aarle-Rixtel

    60 JAAR

   SENIORENVERENIGING

   KBO  AARLE-RIXTEL

Opbrengst collecte
Multiple Sclerose

Tijdens de collecteweek van het Natio-
naal MS Fonds is, door maar 8 collec-
tanten, het fantastische bedrag van € 571
in Aarle-Rixtel opgehaald.
Meer dan 16.000 mensen in Nederland
hebben MS. Met de opbrengst van de
collecte kan het Nationaal MS Fonds
mensen met MS stimuleren in beweging
te blijven op zowel mentaal als fysiek
vlak. Omdat de ziekte MS zo onvoor-
spelbaar is, is het belangrijk om mensen
met MS via goede voorlichting en
trainingen handvatten aan te reiken die
nodig zijn om het maximale te halen uit
een leven met MS.
We bedanken alle gevers en collec-
tanten, die ook dit jaar weer door weer en
wind op pad zijn gegaan, hartelijk voor
hun bijdrage . Hebt u de collectant
gemist, dan kunt u uw bijdrage over-
maken op giro 5057 te Maassluis!
Wilt u ons bij de collecte van volgend jaar
ondersteunen als collectant? Neem
contact op met het Nationaal MS Fonds,
010-5919839 of kijk op
www.nationaalmsfonds.nl
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www.twanvanhout.nl

www.autoschadeverbakel.nl



Bosscheweg 31, Boerdonk,  0492-461889 

Geopend van wo. t/m zo.

NIEUWE PRIJZEN, NIEUW MEUBILAIR, NIEUWE KLEUREN, NIEUWE KAART

DECEMBER is KADOMAAND!!!
   De leukste kadootjes voor de Kerst koop je bij La Romanza.
Voor ieders wat wils, van klein tot groot, apart en origineel…

AKTIE  10 % FEESTKORTING !!!
…woondecoraties, modeaccessoires, sieraden, laarzen,

lekkernijen en nog veel meer… kom langs want je slaagt altijd!!!

Dorpsstraat 23 Aarle Rixtel              www.laromanza.nl
Pagina 23
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Cees Rijf met pensioen.
Na vierenveertig jaar werkzaam te zijn
geweest als fysiotherapeut neemt Cees
op vrijdag 16 december 2011 afscheid van
de praktijk. Cees is intussen al vijfen-
zestig jaar. Reportad is in gesprek met
Cees. Cees is namelijk een van de
eerste fysiotherapeuten die zich buiten
het ziekenhuis vestigde. Hij werkte in
1967 in een ziekenhuis in Haarlem toen
ook voor hem de tijd aanbrak dat hij zijn
militaire dienstplicht diende te vervullen.
In een tijdschrift las hij een artikel over
de vervangende mogelijkheid om als
ontwikkelingswerker naar het buitenland
te gaan. Het leek hem wel wat om enkele
jaren naar Zaïre (het vroegere Belgisch
Congo) te gaan. Na terugkomst kon hij
op diverse plaatsen in ziekenhuizen
beginnen. Aangezien Cees onder de rook
van de hoogovens is opgegroeid zocht hij
iets landelijks, begon als hoofd fysio-
therapie in het Diaconessen ziekenhuis
te Eindhoven en ging in Lieshout wonen.
Maar als hoofd ben je meer een
manager, bezig met de organisatie en
niet meer met patiënten. In overleg met
de huisartsen en burgemeester begon hij
in 1976 een praktijk in de avonduren in
het Wit Gele Kruisgebouw in de Maria-
straat.  Eind 1977 heeft hij zijn praktijk
ondergebracht in de beneden etage van
het pand aan de Dorpsstraat 88D. Cees
heeft de hele ontwikkeling van de

fysiotherapie meegemaakt. Werd het in
de jaren zestig meestal alleen in de
ziekenhuizen gedaan, in de jaren zeven-
tig vestigden steeds meer fysiotherapeu-
ten zich als zelfstandigen. Nu hebben de
fysiotherapeuten zich gespecialiseerd in
diverse onderdelen van het vak. Je hebt
thans ook veel hulpmiddelen, als ik dat
vergelijk met mijn tijd in Zaïre, daar
hadden we echt niets. Cees gaat boven
de beugeltjes halen die hij maakte voor
de kinderen met polio. Door hun polio
konden zij niet lopen, om ze toch
bewegingsvrijheid te geven, maakte Cees
met zijn team van betonijzer, afval leer en
stukken steigerplank (waar ze de zooltjes
van maakten)beugeltjes. Nu konden de
kinderen met krukken en stijve benen
lopen, al een hele vooruitgang. Het
betonijzer is op de hoogte van de knie
gebogen. In het voetplankje zijn opening-
en gemaakt om het betonijzer daaraan
vast te zetten. Met leren bandjes wordt
alles bijeen gehouden. Gelukkig hadden
we zelf een smederij, zodat we het ijzer
in de goede vorm konden buigen.
Reportad vroeg aan Cees: Hoe kwam je
aan het ijzer? Gelukkig waren de paters
een school aan het bouwen en mochten
we het afvalijzer gebruiken. Om de
spieren van deze kinderen te trainen,
moesten we gewichtjes hebben. Etens-
blikken was de oplossing. De halve en
hele literblikken werden met beton gevuld
en er kon geoefend worden. Ja, zegt
Cees, we leerden altijd om van de
mogelijkheden die er zijn, gebruik te
maken. In 1979 was de ruimte in de
Dorpsstraat niet meer toereikend en
verhuisde hij naar de Julianalaan. Theo
Kemps kwam bij hem werken. De
praktijk bleef groeien en het aantal
medewerkers steeg in de loop der jaren
gestaag. Nu zijn ze al met acht mensen.
De ruimte in de Julianalaan werd in 2005
ook te beperkt en werd er uitgezien naar
een locatie waar ze verder konden
groeien. Die vonden ze in 2005 in de
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Molenstraat in het gebouw waar vroeger
Nossin fijn metaal zat. Er was daar ook
ruimte voor andere paramedische beroe-
pen. Zo is er nu podotherapie, ergothera-
pie, logopedie, sport en ontspannings-
massage, huid en oedeemtherapie,
diëtetiek en leefstijltraining gekomen.
Deze laatste ontwikkelingen zijn vooral
de verdiensten van zijn zoon Robin Rijf
en Theo Kemps die sinds 2005 samen de
praktijk voortzetten. En Cees zijn werk
ging afbouwen.
 In eerste instantie werden de mensen
door de huisarts doorverwezen voor
fysiotherapie. Sinds enkele jaren kan je
rechtstreeks bij de fysiotherapeuten
terecht. De verzekeringsmaatschappijen
stellen echter steeds meer eisen waaraan
een praktijk dient te voldoen. Dat houdt
wel in dat je kwaliteit dient te leveren.
Verschillende van onze medewerkers
hebben hun master titel gehaald op hun
vakgebied. Twee zijn nog bezig met hun
masteropleiding. Naast de gewone fysio-
therapie hebben we nu in huis: manuele
therapie, kinderfysiotherapie, sportfysio-
therapie en geriatrischetherapie.
Reportad vraagt aan Cees of hij
bijzondere dingen heeft meegemaakt in
al die jaren? Nou en of. Zonder dat ik het
had gezien lag Sinterklaas aangekleed
en wel op de behandeltafel.  Leuk is het
ook om met zoveel mensen contact te
hebben. Ik heb in de loop der jaren veel
bekende en minder bekende Aarlenaren
behandeld. Achter een lichamelijke
klacht zit vaak ook iets anders. Als je
dan met de mensen praat, komt je er
achter wat de werkelijke oorzaak is. Dan
ben je een gesprekspartner. Ik heb ook
veel thuis behandelingen, leer je de hele
familie kennen. Ik kom al ruim 35 jaar bij
de zusters in het Broek. Je bent gewoon
een vertrouwenspersoon van de zusters.
Het was in het begin ook wennen voor de
zusters. Zo ook hadden we de zusters
van Liefde inMariëngaarde en de zusters
Ursulinnen.Ook prins carnaval zijn was

leuk.Om als een Noord Hollandse jongen
prins in Aarle-Rixtel te zijn, was een
prachtige ervaring. Ik heb altijd al mijn
best gedaan om het Brabantse te leren,
maar tot op heden is het bij het leren
gebleven. Ik voel me echter wel bijna een
Aarlenaar geworden, ik voel me hier thuis
en opgenomen in de gemeenschap.
Iedereen is van harte welkom op mijn
afscheidsreceptie op vrijdag 16 december
2011 in de praktijkruimte Molenstraat 9A
van 16.00 tot 19.00 uur. Om 17.00 uur zal
Bert Kuijpers op een ludieke manier zijn
carrière belichten. Reportad bedankt
Cees voor de lekkere koffie, de
gastvrijheid en de gezellige praat.
Reportad.

Lezing over het Aarles landschap.

Op maandag 12 december  is er de
maandelijks e lezing van de heemkunde-
kring in Zaal van Bracht. Deze  lezing, die
voor leden en niet-leden gratis toeganke-
lijk is, gaat deze keer over het Aarlese
landschap. Henk van Beek laat aan de
hand van een presentatie zien hoe het
Aarlese landschap is ontstaan en hoe de
menselijke invloed uiteindelijk heeft geleid
tot  het beeld wat we heden ten dage
kennen. Het zal onder meer opvallen dat
het Aarlese landschap veel bijzondere
plekken en plekjes herbergt en daardoor
ook de moeite waard is om het te
behouden. Naast landschappelijke en
natuurlijke kenmerken komen ook cultuur-
historische elementen aan bod. Uiteraard
gaat dit allemaal vergezeld van mooie
plaatjes. Ofschoon de lezing zich met
name rond Aarle-Rixtel afspeelt is het
verhaal ook heel kenmerkend voor het
Oost-Brabantse landschap. De lezing
begint om 2000 uur

www.gemeenschapsblad.nl



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

Ook cadeaubonnen verkrijgbaar

schoonheidsspecialisme
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Oosthoek
F I N A N C I E E L  A D V I E S

 hypotheken

 pensioenen

 verzekeringen

 sparen

bekend terre in . . .

info@oosthoekfi nancieeladvies.nl

www.oosthoekfi nancieeladvies.nl
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The music of Oscar Peterson
bij Wim Beeren Jazz Society
op 14 december

Woensdag 14 december zal bij Wim
Beeren Jazz Society in café Van Bracht
aan de Kerkstraat in Aarle-Rixtel in het
teken staan van een Tribute to Oscar
Peterson. De legandarische jazzreus
Oscar Peterson geldt als een van de
grootste jazzpianisten in de geschiede-
nis. Als je het als pianist aandurft om een
tribute aan hem te wijden dan moet je wel
wat in huis hebben.
Dat heeft Hans Kwakkernaat zeker. Met
zijn fabelachtige techniek en swing waan
je jezelf in de sfeer van de grootmeester.
Met zijn begeleiders Joost Zoeteman op
gitaar en Bas Rietmeijer op contrabas,
krijgt het fameuze trio van weleer weer
een gezicht.
Wellicht dat drummer Wim de Vries ook
nog aanschuift.... om aldus te transfor-
meren van trio naar quartet.
De aansluitende jamsession heeft ook
een begleidingstrio om je vingers bij af te
likken: pianist Jaap van der Voet, bassist
Martin de Graaf en drummer Marcel van
Vught.
Dat wordt dus weer smullen. Geen enkele
reden voor muzikanten en publiek om
thuis te blijven. Sterker nog: lekker op tijd
aanwezig voor de beste plaatsen!
Aanvang 20.30 uur, toegang gratis.

Wim Beeren Jazz Society: een brui-
send en inspirerend jazzpodium, waarbij
je in een ongedwongen en gezellige sfeer
oude bekenden en nieuwe vrienden
ontmoet !
www.wimbeerenjazzsociety.nl

Vanaf 2012 een nieuwe stap in de
samenwerking
Samenwerking financieel beheer
Gemert-Bakel en Laarbeek

De colleges van de gemeenten Gemert-
Bakel en Laarbeek hebben deze week
besloten dat beide gemeenten vanaf 9
januari 2012 ook gaan samenwerken op
het gebied van financieel beheer.
Onlangs hebben beide ondernemings-
raden hiermee ingestemd.
Het intergemeentelijk team financieel
beheer gaat werken vanuit het Laar-
beekse gemeentehuis in Beek en Donk.
Door de samenwerking kan de dienst-
verlening in de toekomst beter worden
gewaarborgd. De onderlinge vervangbaar-
heid zorgt voor continuïteit, kennis is
gebundeld en processen kunnen worden
vereenvoudigd. Dat maakt beide
gemeenten minder kwetsbaar.
Samenwerken op meer terreinen
Gemert-Bakel en Laarbeek werken
sinds twee jaar samen op onderdelen
van de bedrijfsvoering. Op dit moment
wordt samenwerkt op het gebied van
belastingen/WOZ, salarisadministratie
en ICT. Op 1 september is daar de
samenwerking op het terrein van de
brandweer aan toegevoegd. Op 1 okto-
ber is het intergemeentelijk team
juridische zaken van start gegaan. Vanaf
1 januari 2012 gaan beide gemeenten
samenwerken op het gebied van
personeel en organisatie.
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ASV’33
KERSTTOERNOOI 2011

Zaalvoetbaltoernooien in DE DREEF

Het traditionele kerstzaalvoetbaltoernooi
van ASV’33 wordt dit jaar gespeeld op
dinsdag 27 december voor de mini’s, F-en
E-en D-jeugd en op woensdag 28 decem-
ber voor de meisjes D en C en de C-, B-
en A- jeugd.
Alleen de B- en A- jeugd hoeft zich voor
dit toernooi op te geven .De overige
jeugdspelers worden door hun leiders in
een team geplaatst.
Ook de leiders kunnen hun teams, met
namen per mail doorgeven vóór 18
december. ( bvzutphen@hetnet.nl)
Als je op vakantie bent of om een andere
reden niet mee kan doen moet je dit aan
je leider doorgeven..

Programma op Dinsdag 27 december.
9.30 -  10.00 uur mini’s
10.00 - 12.00 uur F- jeugd
12.00 - 14.30 uur E- jeugd
14.30 - 17.00 uur D-jeugd
Programma op Woensdag 28 december.
10.00 - 12.00 uur D- C meisjes
12.00 - 14.30 uur C- jeugd
14.30 - 17.00 uur A/B- jeugd

De spelers die mee willen doen aan het
A/B toernooi moeten zich als team, dit
houdt in met één keeper, 4 veldspelers
en minimaal één wisselspeler, vóór 18
december schriftelijk opgeven bij:
Bert van Zutphen,Opstal 4, Aarle-Rixtel.
(bvzutphen@hetnet.nl)
Bij opgave van een team vermelden:
Naam/adres/tel. nr. van de contact-
persoon
Naam van het team.
Van alle spelers: Naam en leeftijd.

Kerstconcert
in Griendtsveen

“De sterren van de hemel………”

Op  Zaterdagavond  17 december
verzorgen Kamerkoor CANTIQUE en
Ensemble DUODECIMA uit Aarle-
Rixtel een sfeervolle muziekavond.
Het concert vindt plaats in de St Barbara-
kerk van Griendtsveen en begint om
19.30 uur.
“Cantique” is een gemengd a-capella-
koor opgericht in 1992. Sinds 1995  staat
het koor onder de bezielende leiding van
Jacqueline Wezenberg.
De leden van dit koor zijn afkomstig uit
Aarle-Rixtel en uit de regio Gemert –
Helmond – Deurne. Cantique betekent
lofzang.  Het repertoire van het koor
bestaat vooral uit originele muziek uit de
Renaissance en de vroege Barok.
Cantique voert werken uit van o.a. T.
Morley, J. Dowland, C. Monteverdi, Pales-
trina en Purcell. Daarnaast staan een
aantal  kerstliederen op het programma .
“Duodecima” is een strijkorkest dat
zes jaar geleden is opgericht door een
aantal enthousiaste amateur-musici. Het
repertoire van Duodecima bestaat
voornamelijk uit barokmuziek.
De leden van het ensemble komen uit de
regio Helmond en Eindhoven. Zij repe-
teren eens in de 14 dagen  onder leiding
van Jacqueline Wezenberg.
Duodecima speelt op deze avond werken
van F. Manfredini, G.F. Telemann en J. S.
Bach en begeleidt het koor bij enkele
liederen.
Het programma wordt afgesloten met een
aantal kerstliederen.
Het concert wordt uitgevoerd in de kerk
van Griendtsveen.
Aanvang   19.30 uur. Iedereen is van
harte welkom; de entree is gratis. Na
afloop van het concert rond 21.00 uur
wordt u een glas glühwein  aangeboden.



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
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Drukbezochte
prinsenreceptie in Ganzegat.

Op zaterdag 26 november jl. Was het
een drukte van belang tijdens de
recepties van jeugdprins Romek, jeugd-
prinses Ilse en kleinvorst Rens.
Velen kwamen hen de hand schudden en
succes wensen met hun benoeming.
Ook de receptie van Prins Toon den
Uurste werd druk bezocht, maar wat wil
je als je uit zo’n enorm groot gezin komt.
Het podium stond vol met familieleden.
Langs deze weg willen we iedereen
bedanken die de receptie bezocht heeft.

Voorverkoop
Ganzekwekavonden.

Op zondag 18 december vindt bij café de
Vrienden aan de dorpsstraat in Aarle-
Rixtel de voorverkoop plaats van de
Ganzekwekavonden.
Vanwege het 55 jarig jubileum vinden er
dit jaar maar liefst drie Ganzekwek-
avonden plaats. De voorverkoop begint
om 11.00 uur en duurt tot 12.00 uur.
De kaarten kosten €12,50 per stuk. Per
persoon kan men 4 kaarten per avond
kopen.
De programma’s zijn als volgt:

1e Ganzekwekavond 14 januari 2012:
Heikant zangers, Marlon Kicken, Gans
Anders, Erik van Duppen, Dik vur mekaar,
Annie Jacobs, Gadz en Boel Nolle.

2e Ganzekwekavond 28 januari 2012:
Leathergirls, Drie keer niks, Job van
Rooy, de Dorpels, Frans van Zeeland,
Velvet Rouge, De Velt Op, Jan van Doren
en Quattre mens

3e Ganzekwekavond: 11 februari 2012:
Plus Minus, Rob van Elst, Spoit Elluf,
Robbert van Lamoen, Striepke veur, Frank
Schrijen en de Zwoelie Troelies
Zorg dat je er bij bent want op=op.

Veel aandacht voor weinig geld!

Zoals bekend viert de Stichting Organi-
satie Carnaval Ganzegat dit jaar haar 55-
jarig jubileum. Daarom zijn er dit jaar drie,
in plaats van twee,  Ganzekwekavonden.
In het kader van dit jubileum is er voor
bedrijven een bijzonder aantrekkelijke
mogelijkheid. Voor slechts € 25 worden
de naam en het logo van de onderneming
(via een beamer), tijdens alle drie de
Ganzekwekavonden, op de wand achter
het podium geprojecteerd. Afhankelijk van
het aantal deelnemers komt het bedrijf
gedurende deze avonden dus  regelmatig
in beeld bij de bijna 800 bezoekers in de
zaal. En voor alle duidelijkheid: het kost
slechts € 25 in totaal, dus niet per avond,
maar voor de drie Ganzekwekavonden
samen.
Belangstellenden kunnen dit vóór 15
december doorgeven aan Gerard van
Ganzewinkel (telefoon: 383889; email:
gerard.vg@hotmail.com).

KKKKKlokje

Dovens meubelen voor betaalbare
kwaliteitsmeubelen. Keukenmeubelen,
staande en hangklokken, vloerbedekking,
vinyl, novilon en laminaatvloeren. Matras-
sen, lattenbodems en slaapkamertextiel,
zoals dekbedden, lakens, slopen.
Tafelkleden en vloerkleden. Komt zien en
overtuig u zelf. Inruil van uw oude
meubelen mogelijk. Kerkeind 38,
Milheeze 0492-341553 www.dovens.nl

Verkoop mooie inruil meubelen bij
Dovens Meubelen Milheeze. Kerkeind
38, Milheeze 0492-341553.
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Mooie vogelshow en
3 jubilarissen bij
Vogelvereniging Laarbeek.

Vogelvereniging Laarbeek heeft hun
onderling kampioenschap afgesloten met
een mooie en zeer druk bezochte vogel-
show in zaal ’t Heuveltje. De vele
bezoekers konden volop genieten van
prachtige maar ook diverse zeldzame
vogels. De deelnemende leden hadden
erg hun best gedaan en de volgende
leden werden in hun klasse kampioen:
Jos van Kemenade 5 maal, Gerard v.d.
Akker en Anton Verhagen 3 maal, Ad
Chatrér en Hannie Verhagen 2 maal,
Tonny van Alem, Cor v.d. Broek, Gerrie
Bunthof, Jan Engels,  Jan Janssen,
Pieter Manders, Jos van Rooij, Jan
Sanders, Cees van Stokkum, Tonnie
Vereijken en Ad Verstraaten ieder een
maal. Jeugdkampioen is Mike Manders
geworden. Winnaar derby was Bryan
Sanders. Winnaar 5 beste vogels Anton
Verhagen. Winnaar mevr. Van Hout van
Eerenbeent trofee Gerard v.d. Akker en
het bondskruis is gewonnen door Tonny
van Alem. Op de volgende lotnummers
zijn prijzen gevallen: 464-880-1045-1098-
1043-6-750-1322-340-1351-24-943-1563-
1187—1101-743-867-204-717-857.
Prijzen kunnen afgehaald worden na
telefonisch contact met 0499-550778
Vogelvereniging Laarbeek is 4 jaar
geleden ontstaan uit vogelvereniging
Vogelvreugd uit Aarle-Rixtel en vogel-
vereniging De Natuurliefhebber uit
Lieshout. Beide verenigingen bestonden
natuurlijk al veel langer. De ingangs-
datum van het lidmaatschap van alle
leden zoals die was in de oude
verenigingen, zijn in de nieuwe vereniging
overgenomen evenals bij de Nederlandse
Bond. Daarom werden er op zaterdag-
avond tijdens de vogelshow 3 jubilarissen
in het zonnetje gezet. De leden Harrie

Naus en Siraar Kerkhof zijn  maar liefst
50 jaar lid van de vereniging en van de
Nederlandse Bond en Erik Bunthof 25
jaar. De bijbehorende spelden werden
door een afgevaardigde van de Neder-
landse Bond opgespeld. Vogelvereniging
Laarbeek wenst deze jubilarissen van
harte proficiat met deze mijlpaal.

Heeft de Sint genoeg euro’s uit de
zakken geklopt
of is het niet genoeg om de economie te
redden,
hoeveel moet er nog worden gedropt,
om andere landen dank je wel te laten
zeggen.
Op radio en T.V.,
buitelen economen en hoogleraren over
ons heen,
de een weet het nog beter dan de ander,
maar een echte oplossing is er nog
geen.
Dus wachten wij maar rustig af,
rond Kerst 14 dagen vrij bij de Daf.
Een Engelse tuin in Helmond volgend
jaar,
dat spaart een hele reis uit nietwaar?
Dus Olympische Spelen vanuit de luie
stoel,
ook dat scheelt al een hele boel.
Zo mijmerend naderen we 2012,
de voorspelde kou laat nog op zich
wachten,
de vernieuwde Dreef is bijna klaar
en ondanks alles wordt ‘t toch Kerst dit
jaar.
RD

KKKKKlokje

Groen en kerstdecoraties te koop.
Ook dit jaar heb ik in een sfeervolle
omgeving  orginele kerst en groendeco-
raties te koop. Op vrijdag 16 december,
zaterdag 17 december  en vrijdag 23
december van 11 uur tot 16 uur, bent u
van harte welkom. Dorien v Dinter-
Pulles, Clovishof 30, Aarle Rixtel.
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Aan de Wielen
Op zondag 11-12 staat onze tweede
cross gepland, de start is om 10.30 uur
nabij d’n Duvelsberg. Op dinsdag 13-12
houden wij onze derde kaartavond, vanaf
20.00 uur wordt er gerikt en gejokerd in
de Couwenbergh.
Natuurlijk houden op 2e Kerstdag ’s
middags onze traditionele wandel-
speurtocht. Volgende keer krijgt u daar
uitvoerige informatie over.
Afd. publ.

Prijsuitreiking Ganzenwinkel Toernooi bij
handboogvereniging De Eendracht.
Op zondagdag 27 november heeft de
prijsuitreiking plaats gevonden van het
jaarlijkse Van Ganzenwinkel Toernooi bij
handboogvereniging De Eendracht.
Van de 17 deelnemende verenigingen
waren er 11 aanwezig, ieder met 2 schut-
ters plus nog een aantal supporters.  Met
daarbij nog een aantal eigen leden was
het behoorlijk druk in onze Doel.
De jongste schutser was 17 en de oudste

77 hieruit blijkt maar weer eens dat
handboogschieten een toffe sport is
voor jong en oud.
De 22 afgevaardige schutters van de
deelnemende verenigingen hebben eerst
een onderlinge wedstrijd geschoten over
15 pijlen.  Bij elk schot stond er een
prijs op de te schieten score.
Bijvoorbeeld prijs als je een 9 of een 5
schiet.  Daarna prijs als je een 10 of een
6 schiet.....enz.
Omdat Jan Coolen enkele honderden
prijzen in de vorm van levensmiddelen
klaar had staan, ging elke schutter na
afloop met een doos vol  levensmiddelen
naar huis.
Na de wedstrijd werden de prijzen van
het Van Ganzenwinkel toernooi
uitgereikt door beschermheer en
beschermvrouw Geert en Truus van
Ganzenwinkel.  Zei stellen elk jaar de
prijzen ter beschikking.
Bij ons toernooi  is het de bedoeling dat
de verenigingen het vooraf opgegeven
aantal punten zo dicht mogelijk
proberen te benaderen.
Uitslag toernooi 2011.
1- Recht door Zee Helmond +1
2- St Willibrordus Milheeze -1
3- Neerlandia Bakel     +2
4- Ontspanning St Oedenrode -2
5- ORH Someren +2
6- Haagse RozenknopHelmond +6
7- Rozenjacht Vlierden+10
Deze 7 verenigingen hebben allemaal
een mooie beker ontvangen, het vervolg
van de uitslag is als volgt:
8- De Vriendschap Mierlo -11
9- Krijgsman Soranus Lieshout -26
10- Batavieren De Rips  -26
11- Vredelust Deurne -29
12- Prins Bernhard Mierlo -48
13- Concordia Welvaren Erp -86
14- Strijd in Vrede  Beek en Donk -97
15- Houts Welvaren Helmond -123
16- Kunst & Vriendschap Liessel nvt
17- DHSZOD Heusden nvt
Verder zijn er persoonlijk prijzen in de
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vorm van medailles uitgereikt aan:
Hoogste Keizer A Sauve ORH
Someren 231 punten
Hoogste Koning  J vd Ven
Neerlandia Bakel 238 punten
Hoogste Heer H vd Wetering
St Willibrordus Milheeze 234 punten
Hoogste Dame  A Nouen
Recht door Zee Helmond  225 punten
Hoogste Veteraan T de Jong
Strijd in Vrede Beek en Donk 232 punten
Hoogste Jeugd  L Drissen
DHSZOD Heusden 183 punten
De resultaten van de verenigingen lagen
dit jaar heel dicht bijelkaar.  Twee
verenigingen met maar 1 punt verschil, en
drie verenigingen met maar 2 punten
verschil. Zodoende hebben we het totaal

Eerste certificaten uitgereikt
door Reanimatie Laarbeek.

Op woensdag 23 november jongstleden
zijn door de stichting Reanimatie Laar-
beek de eerste certificaten uitgereikt.
De 15 cursisten, welke uit Aarle-Rixtel,
Beek en Donk, Lieshout en Mariahout
kwamen, hadden de cursus van 2
avonden gevolgd, en waren na afloop
competent om te kunnen reanimeren en
de AED te bedienen. Daarom kregen zij
hun certificaat uitgereikt door de
instructeur Ad van Kasteren van Reani-
matie Laarbeek.
Enkele reacties van de cursisten waren

aantal geschoten 10en geteld per
vereniging om uit te maken wie
vervolgens de 1ste  tot en met de 5de prijs
heeft gewonnen.  Bij de hoogste vete-
raan waren er twee schutters die 232
punten hadden geschoten.  Ze hadden
allebei  8x 10,  16x 9 en 1x 8 gescho-
ten, dan vanaf de 25ste pijl terug kijken
wie de hoogste score had geschoten.
Van de 25ste tot de 20ste pijl waren de
scores ook gelijk. De 19de pijl moest
uiteindelijk de beslissing brengen > T de
Jong een 9 en T Verhees een 8 > T de
Jong wint.
Volgend jaar wordt het toernooi weer
georganiseerd en wij hopen dat  alle
vereniging weer van de partij zijn voor het
schieten van deze gezellige wedstrijden.

na afloop:
De cursus was heel duidelijk en uitge-
breid, was ook voor iedereen te
begrijpen.
Goed dat we de cursus gevolgd hebben
nu weten we hoe we moeten handelen bij
een slachtoffer met een circulatie-
stilstand.
Meer mensen moeten deze cursus
volgen, hierdoor kunnen mensenlevens
gered worden.
Voor de kosten hoeven we het niet te
laten en iedereen kan er aan deelnemen.
Daarom heeft Reanimatie Laarbeek al
weer een volgende cursus gepland op de
woensdagavonden 11 en 18 januari 2012.
Deze wordt gehouden in het ontmoetings-
centrum te Beek en Donk. Graag van te
voren even aanmelden.
Wilt u meer weten over een cursus of
heeft u andere vragen dan kunt u contact
opnemen met:
Stichting Reanimatie Laarbeek.
Ad van Kasteren
Tel: 06 51 21 17 02
Email: info@reanimatielaarbeek.nl
www.reanimatielaarbeek.nl
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Gipsy Mood
in het Kouwenbergs kerkje
Zondag 11 december

Het Kouwenbergs kerkje ontvangt op
zondag 11 december Gipsy Mood.
Marleen Briggen, Pierre Koolen, Theo de
Jong, Arno Strijbosch, Arno van de
Kerkhof en René Ziedses des Plantes
zijn muzikanten “pur sang” die de enorme
lol die je aan muziek kunt beleven steeds
weten uit te stralen. Na de nodige om-
zwervingen door klassiek, jazz, pop, folk,
en zelfs cabaret vonden deze muzikale
nomaden dat plezier vooral in hun sextet
Gipsy Mood, oftewel gewoon koffer open,
instrument uitpakken, even luisteren naar
elkaar, en dan spelen maar. Zolang het
kampvuur brandt, het eten smoort, de
drank vloeit, de dans kronkelt en de
romanticus blijft wenen van geluk.
De leden van Gipsy Mood spelen met de
traditionele zigeunermuziek uit Oost-
Europa en weten daarnaast een
gevarieerd repertoire sfeervol te kruiden
met Spaans,Kaap-verdisch en Zuid-
Amerikaans temperament of de
weemoed van Portugese fado’s.
Vrolijke en melancholieke kabbelende
swing in de stijl van Hot club de France
laten ze stevig stuwen en met gesloten
ogen duiken ze in een jazzy-ballade.
Deze diversiteiten worden vertolkt met
een speelse vrijheid en vurig
enthousiasme.

Met een luchtige presentatie van hun
“Wereldmuziek” weten ze een optreden
breed toegankelijk en tegelijkertijd
verrassend te houden.
Het concert begint om 15.00 uur. Entree
5,- euro inclusief consumptie.
Ook te reserveren: 0492 382943

Expositie 55 jaar
Ganzegatse Carnaval
Heemkamer Aarle-Rixtel

Op de Aarlese Heemkamer aan de
Bosscheweg is momenteel een bonte
expositie te zien van 55 jaar Ganzegatse
Carnaval.
Naast talloze attributen zijn er vele
honderden foto’s (ook grootformaat) te
bekijken.
Uiteraard zijn ook de portretten van alle
prinsen te bewonderen. Met name de
grote collectie prinsenhangers ( ware
juweeltjes) zijn echte blikvangers.
Wil je in de beste stemming komen dan
moet je deze expositie zeker bezoeken!
Aanstaande zondag , 4 december, kan
men op de heemkamer terecht van 14.00
tot 17.00 uur.
Verder elke dinsdagmorgen en dinsdag-
avond. Vanaf 8 januari 2012 is de
expositie elke zondag van 14.00 tot
17.00 uur te bezichtigen.



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
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De Meikever

Mijn woorden waren nog niet koud of het
eerste herfststormpje liet zich gelden.
Niet dat de dakpannen in het rond vlogen
of bomen werden ontworteld, in deze
regio in ieder geval niet. Misschien een
volgend keer. Het is al december en
Koning Winter regeert meestal niet met
zoveel wind en de periode van zijn
koninkrijk nadert met rasse schreden.
Nog even genieten van de herfstgeuren
en kleuren in onze buurt. Rond de
Aerlesche visvijver zag ik deze week iets
minder kleuren want het bos rond de
eerste vijver is compleet verdwenen en
het eerste beton is gestort. Het begin van
het recreatieproject en waarschijnlijk het
einde van wandel- en schaatsplezier.
Daar moet ik nog eens naar informeren.
Vroeger waren deze bossen eigendom
van onze gemeente, vandaar de naam
Aarlese gemeentebossen, maar ze lagen
in de gemeente Bakel. Van  de rand van
ons mooie natuurgebied de Biezen,  is
het maar een kleine stap en afgelopen
week was het weer de moeite waard. Als
pepernoten door al zijn Pieten uitge-
strooid zie je de gele stuifzwammen met
honderden in de mostapijten van deze
bossen. Op bepaalde stukken is het
rottend hout de voedingsbodem voor
afstervende trossen zwammen. De

laatste stuiptrekkingen voor de winter.
Overal sporen van reewild en in een hoek
de scharrelplaats van een bok die met
zijn gewei een jong stammetje had
geschild. In de schemering, met een
bloedrode zon zakkend achter de horizon
van Aarle-Rixtel, verraste mij een bosuil.
Op mijn lokroep komt hij laag aanzweven,
maar hij heeft scherpere ogen dan ik en
de mens is voor hem niet echt betrouw-
baar. Vandaar wegwezen en observeren
vanuit een veilige eik aan de andere kant
van het aspergeveld. Het gaat goed met
de uilen in  Nederland. Vanuit het zuiden
rukt de grootste van deze soort, de
Oehoe, langzaam maar zeker op.
Afgelopen jaren zijn  ze al waargenomen
in de omgeving van de Maasduinen, aan
de andere kant van de Maas en dat is
voor een uiltje niet zo ver meer.  Als ze
weten dat hier van die vette muizen
ronddartelen, let maar eens op. Alleen
Bleker kan ze nog tegenhouden met zijn
snode plannen. In de kille avondlucht
overal geluiden van overtrekkende
ganzen. Als de ganzen trekken  komt de
winter, is een bekend gezegde. Deze
ganzen vliegen echter van hot naar her,
voor mij geen teken van een naderende
winter.  De eerste nachtvorsten zijn wel
weer een feit, maar dat is normaal voor
deze tijd van het jaar. En heldere nachten
leveren prachtige zonsopkomsten. En dat
leverde weer een uniek schouwspel op,
optrekkende nevels en dampend kanaal-
water vermengd met de ochtendzon. En
er is nog meer te zien,  net over de
grens, achter het Verliefd Laantje, weet U
nog waar dat ligt. Vroeger ook gemeente
Aarle-Rixtel, voor 1968. Daar staat een
joekel van een berkenboom. Deze week
nog, als U vlug bent, het kan nog net.
Aan de voet van deze stervende reus
worstelen zich tientallen vliegenzwam-
men uit de bodem. Dat zijn de rode met
de witte stippen, waarop kabouter
Spillebeen iets deed… De concentratie
van deze paddenstoelen op de rottende
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wortels is zodanig dat ze als plakken
worst op en over elkaar heen groeien.
Werkelijk een bijzonder schouwspel.
Mocht U te laat komen, want ze bouwen
er volop in de groene loper van Helmond,
ik heb de foto’s. Zo, deze week lekker
uitgewaaid, geen trubbel met bruggen of
wegen.  Alleen zag ik dat ons bord van
Niksweg aan de Helmondseweg plat ligt.
Dat kan nooit van  de storm zijn, dus
vandalisme of voorstanders van de weg.
Zijn er die dan ?
De meikever.

Computer cursus

Nu hebt u de kans om op een rustige en
gezellige manier te leren wat uw kinderen
en kleinkinderen al lang kennen. Bezig
zijn met de computer.
Een brief maken in Word, zoeken op
internet en een e-mail of leuke foto’s
versturen en ontvangen.
De cursus start op woensdag 11 januari
2012 in de voormiddag van 9.30 tot 12.00
uur en ‘s-avonds van 19.00 tot 21.30 uur.
Hebt u nog geen computer? Geen pro-
bleem, wij zorgen er voor dat u tijdens de
cursus ook thuis over een computer kunt
beschikken. U hebt nog helemaal geen
ervaring? Fijn dan kunt u tenminste bij
ons nog iets leren.
Er kunnen per cursus 9 personen deel-
nemen. Opgave en informatie kunt u
krijgen door onderstaand nummer te
bellen. Bij geen gehoor staat uw nummer
in mijn telefoon en wordt u teruggebeld.
Dit geldt niet voor mobiel
bellen.
Tot ziens in de compu-
terruimte in Mariën-
gaarde, Bosscheweg 20
Aarle-Rixtel.
Cor Verschuuren, De
Vinken 15, tel. 0492-
382151.

SENIORENVERENIGING/KBO
AARLE-RIXTEL

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

Kerstworkshop: Zin en tijd om een
creatieve Kerstworkshop te volgen? Dat
kan bij www.atelierblomster.nl in Aarle-
Rixtel. Groetjes Ine. 06 44 43 01 80

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

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.

Gezocht:
Hulp in huis,  1 ochtend per week.
Bellen na 18.00uu. Tel: 06 13 83 80 12

Inleveren kopij

Advertenties, dankbetuigingen
en klokjes (duidelijk leesbaar)
tot uiterlijk dinsdagavond voor het
verschijnen van het volgende nummer op
adres: Kerkstraat 39, Aarle-Rixtel.
gemeenschapsblad@hotmail.com
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1 december Gemeenteontvanger. Als
gevolg van de vijfdaagse werkweek zijn
de kantoor uren van de gemeenteont-
vanger gewijzigd. Deze zijn nu:elke dins-
dag en donderdag van 9.00 tot 12.30 uur.

1 december Geslaagd. Dezer dagen
nam onze dorpsgenoot, de heer Fr. Van
de Kerkhof, deel aan het examen in Den
Haag, uitgeschreven door het Nederlands
Radio Genootschap. Hij slaagde voor
radio technicus.

1 december Trekproef voor paarden.
Vanwege de vereniging tot bevordering
van de landbouw tuigpaardfokkerij in
Nederland, werd op het terrein van de
heer H. Michels, onder grote belang-
stelling, de trekproef voor de remwagen
afgelegd. De uitslag is als volgt:
Groninger type “Wokkelina” (ster) met
het hoogste aantal punten; A-premie,
eig. P. v. Stipdonk te Stiphout; “Virna”
(ster); A-premie, eig. M. Verbakel Laag-
strijp. Gelders type “Wilma” (kroon)
snelste tijd en hoogste aantal punten, A-
premie eig. Jac. Smits Koppel; “Viroli” (
ster), B-premie eig. W. van Dijk, Hoog-
strijp; “Zellie” A-premie eig. C. v.d. Berk,
Kloosterdreef.

2 december Stamboek keuring
Door inspecteur Gooskens uit St. Oeden-
rode werd een keuring verricht van koeien
voor de inschrijving bij N.R.S. De volgen-
de dieren werden ingeschreven in het
stamboek: “Elsje 4”, eig. H.A. Manders;
“Ansje 1” M. Heesakkers. In het register:
“Mientje 3” , H.A. Martens; “Siska” , G.
Beyers; “Tonnie 2” , J. Beyers; “Francien
2” , J. Jansen; “Wilma 1”, M. Heesak-
kers.  Koeien, die voor de aanstaande
winterinspectie in aanmerking komen,
dienen vóór 10 december 1961 te zijn op
gegeven bij secretaris J. van Doren. Deze
keuring heeft plaats in de maand maart
1962.

2 december “De Eendracht”
Donderdagavond hield de handboogschut-
terij “De Eendracht” de jaarvergadering in
café v. Bracht. Voorzitter van der Meijden
verwelkomde de negen nieuwe leden, die
in de loop van het jaar de gelederen van
de vereniging waren komen versterken. Hij
zei, dat de vereniging een goed jaar
achter de rug had, spreker zag de toe-
komst dan ook met vertrouwen tegemoet.
Bij de ingekomen stukken kwamen de
contactavonden ter sprake. Afgesproken
werd dat elke 1e dinsdag van de maand
zulk een avond zal worden gehouden.
Ook werd de viering van St. Sebastiaan
vastgesteld, waarbij elk lid zijn vrouw of
verloofde mag meebrengen. Voor een
aantrekkelijk programma zal worden
gezorgd. Secretaris M. v.d. Graef bracht
een goed verzorgd jaarverslag uit, waarbij
hij de voornaamste concoursen en
vriendschappelijke wedstrijden even de
revue liet passeren. Penningmeester H.
Vos noemde vervolgens de voornaamste
uitgaven en inkomsten van het afgelopen
boekjaar. Bij de bestuursverkiezingen
werden de drie aftredende leden zonder
stemming herkozen.

6 december Storm dreef gezinnen uit
woonhuis. Door de geweldige storm van
gisteren hebben in Aarle-Rixtel twee
gezinnen hun woning moeten verlaten,
omdat het niet verantwoord was langer
daarin te verblijven. Het betreft de gezin-
nen Scheepers uit de Kerkstraat en van
Griensven van de Heikant. Deze laatste
woonde nog in een gedeelte van zijn
boerderij, die vorig jaar bijna geheel
afbrandde. Daar er voor de getroffenen
geen enkele woning beschikbaar was,
bood burgemeester Janssens zijn eigen
woning aan. De getroffenen behoefden
van dit aanbod echter geen gebruik te
maken, want het gezin Scheepers vond
onderdak bij familie in Lieshout en de
landbouwer van Griensven kan aan de
Bosscheweg in Aarle worden onderge-
bracht.
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