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Taxibedrijf
C. van Heijst
*
*
*
*
*

personenvervoer
rolstoelvervoer
groepsvervoer
ziekenvervoer
pakketdiensten

381218
Dorpsstraat 98
Aarle-Rixtel
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Centraal alarmnummer

112
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Landelijk Politienummer 0900 - 8844 voor niet spoedeisende hulp

POLITIEBUREAU Beek en Donk, openingstijden ma t/m vr 09.30-12.30 u,
wo 18:00-19:30u tel. 0900 - 8844.
BRANDWEER 112 Niet spoedeisend in kantoortijd: 0492469890. Overige : 0402332155.
GEMEENTEHUIS Beek en Donk, Koppelstr. 37 tel. 469700
Open: Ma t/m Vr 9.00 tot 12.30 uur Wo van 14.00 t/m 17.00 uur. (burgerzaken)
Wo 18.00 19.30 uur (burgerzaken en Bouwen en Wonen)
M.F. DE DREEF De Duivenakker 76, tel. 382149
STORINGSNUMMERS Storingsnr. gas en stroom 0800-9009
Waterleiding: 073-6838900. UPC 0900-1580
WONINGSTICHTING LAARBEEK: Heuvel 1, Lieshout, tel. 0499-423370.
Open: Ma. t/m do van 8.30 - 16.30 u. vr 8.30-12.30 uur
Spreekuur Aarle-Rixtel:do van 16:00 - 17:00 u in Mariëngaarde, Bosscheweg 20
SCHULDHULPVERLENING LAARBEEK voor hulp bij schulden: Budgetwinkel, Churchillaan 109, Helmond, aanvraagformulier opvragen tel. 0492-587878.
VERLOSKUNDIGEN 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 Keyserinnedael, Kanaaldijk NO 18, tel 0492-348782 ma t/m vr 10.00-17.00u za 12.00-16.00
STICHTING WELZIJN OUDEREN LAARBEEK: Otterweg 27, Beek en Donk, tel. 328800
ma. t/m vr. 09.00-12.00 uur.
OUDERENADVISEUR Voor vragen over zorg, wonen en welzijn ouderen tel. 06 - 51207270
Wmo servicepunt: Bosschew. 20, tel.383959.ma 10.00-12.00 do 13.00-15.00u.
email wmo-ar@welzijnlaarbeek.nl
MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING HELMOND DE PEELZOOM :
Bosscheweg 20, tel. 382109. ma en di. 13.30-14.30. wo en vr 9.00-10.00 Centraal
kantoor: Penningstr 57, Helmond.tel. 0492-598989. Open ma t/m vr 9.00 tot 17.30 u
Na 17.30u. en in het weekend:Bereikbaar: 040-2530350
THUISZORG: SAVANT-ZORG, Steenovenweg 4 Helmond
Tel 0492-572000. ma t/m vr 8:00 - 17:00uur. Acute 24 uurs zorg, 7 dgn per week.
www.savant-zorg.nl, info@savant-zorg.nl. Nieuwe meldingen CIZ 088-7891600
GGZ OOST BRABANT Regio Helmond. ‘t Warant Wesselmanlaan 25a tel. 0492 - 848000
KINDERTELEFOON Zuidoost-Brabant: 0800-0432 (gratis) van 2 tot 8 uur
SOS Telefonische Hulpdienst Noord-Brabant: 0900-0767 dag en nacht bereikbaar.
POSTAGENTSCHAP Kouwenberg, tel 382984. Open ma, wo t/m vrij 9.00-12.00 en
14.00-17.00 u, di 9.00-12.30u , za 9.00-12.00u.
RABOBANK: Dorpsstraat 10, tel. 391919. Open ma t/m vr van 9.30-12.30 u 13.30-16.00u.
Advies op afspraak 9.00-21.00 uur.
RADIO KONTAKT: Otterweg 25 in Beek en Donk, tel 0492 463624. 106.8 Mhz Kabel 94.4
BIBLIOTHEEK: Di 14.30-20.00u, Wo en Vr 14.30-17.30 u. Bosscheweg 14a, tel. 382121.
HEEMKAMER ´BARTHOLD VAN HEESSEL: Bosscheweg 14a, tel. 383553 of 382763
Open: di 20 tot 22 uur en 1e zondag van de maand van 14 tot 17 u of volgens afspraak.
DIERENOPVANG vd Voorste Grootel Grotelseheide 11 Bakel melden zwerfdieren 384750.
VRIJWILLIGE HULPDIENST AARLE-RIXTEL Tel 0492-464289. Spreekuur: ma-wo-vr
9.00 tot 10.30 u. Otterweg 27, 5741 BC in Beek en Donk

Parochie O..L. Vrouw Presentatie
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Week van zaterdag 14 januari t/m vrijdag 20 januari
Zaterdag 14 januari
18.30 uur Kerk – Eucharistieviering - Dameskoor
Truus van de Vossenberg
(par.)
Overleden ouders Steenbekkers - van Alem
Frans Martens
(verj.)
Cisca Martens - Derboven
(j. get.)
Tot welzijn van de parochie
Zondag 15 januari – 2e Zondag door het jaar. Aktie Kerkbalans
10.00 uur Kerk – Eucharistieviering – Samenzang
Mien Verbakel – van Boxtel
(KVO)
Harrie van Boxmeer
Tonnie Schepers – van Boxmeer
(verj.)
Zus en Harry Vesters - van de Bogaard
(par.)
Toos de Jong - van Berlo
(verj.)
Overleden ouders van Boheemen – van Grieken
Overleden begunstigers van het Onze Lieve Vrouwe Gilde
Woensdag 18 januari - Internationale Bidweek (18-25 januari)
19.00 uur Kapel – Rozenkransgebed

Week van zaterdag 21 januari t/m vrijdag 27 januari
Zaterdag 21 januari
18.30 uur Kerk – Eucharistieviering - samenzang
Overleden ouders Ermens – Schepers
Noud en Mio Raaijmakers
Tot welzijn van de parochie
Zondag 22 januari –3e Zondag door het jaar
10.00 uur Kerk – Eucharistieviering – Dames- en Herenkoor
Martin Brands
Wim van Dijk
Eduard Bekx
Karel Biemans
Jan van Dommelen
Leo van Doren
Theo Vereijken
Woensdag 25 januari – Bekering van de H. Paulus, Apostel
19.00 uur Kapel – Rozenkransgebed

(j. get.)

(par.)
(1e sterfdag)
(par.)
(Hakendover)
(verj.)
(verj.)
(verj.)
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Overleden
Truus Vogels, 79 jaar, Bakel, voorheen De Zitter 22.
Tiny Houët-Schatorjé, 100 jaar, Keyserinnedael te Helmond.
Frans Vogels, 78 jaar, Goossensstraat 3.
Frans Prinsen, 88 jaar, Keyserinnedael te Helmond.
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 doopdata zijn nog niet bekend. Deze worden t.z.t. gepubliceerd in het
gemeenschapsblad.
Het bestuur van de parochie Onze Lieve Vrouw Presentatie Aarle – Rixtel wil een
ieder hartelijk dank zeggen voor de mooie vieringen tijdens het hoogfeest van
Kerstmis.
Zeker ook dank aan onze parochianen die zo massaal de verschillende diensten
bezocht hebben.
Wij als bestuur zullen, samen met alle werkgroepen en pastores, ons blijven
inzetten om onze parochiegemeenschap van dienst te zijn.

9 daagse pelgrimsreis naar
Praag, Wenen en Mariazell.
Informatieavond in Aarle-Rixtel maandag
30 januari.
Het is weer zover. De gilden hebben de
smaak van het reizen te pakken. Na een
aantal succesvolle reizen wordt
in 2012 een rondreis naar Tsjechië en
Oostenrijk georganiseerd met als doel
het bedevaartsoort Mariazell. Deze bedevaartplaats is de bekendste van Oostenrijk. Ook deze keer zal er weer een bus
vertrekken vanuit Aarle-Rixtel. De reis valt
in de periode van 22 tot en met 30
september 2012. Onze vaste reizigers
weten ondertussen dat onze reizen naast
pelgrimage zal bestaan uit het bezoeken
van een aantal bezienswaardigheden en
vooral het gezellig samen op vakantie

gaan. Na een gezamenlijke openingsviering in de Ursela Baseliek in het centrum
van Keulen zullen er op onze reis een
aantal steden worden bezocht. Natuurlijk
kunnen bezoeken aan Praag met zijn
vele bezienswaardigheden en Wenen met
o.a. een bezoek aan Schloss Schönbrunn, niet ontbreken en we krijgen dan
ook uitgebreid de gelegenheid om kennis
te maken met deze 2 uitzonderlijk mooie
steden. Verder zal ook de abdij van Melk
worden bezocht, een van Oostenrijks
imposantste en barokke bouwwerken, rijk
aan vele historische kunstschatten.
Ervaren chauffeurs/reisleiders zullen zorgen dat de gasten tijdens de gehele reis
niets ontgaat. De reis wordt verzorgt op
basis van halfpension. Vertrek is mogelijk
vanaf diverse opstapplaatsen in de regio.
De reis wordt georganiseerd door de
Stichting Pelgrimage en de verzorging is
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wederom in de vertrouwde handen van
Pelikaan Vakantiereizen. De prijs voor
deze 9-daagse busreis is € 699,-. Incluis
alle rondleidingen en entreegelden. Een
uitgebreide folder is hiervoor beschikbaar.
In de maanden januari en februari 2012
worden er in diverse regio’s informatieavonden gehouden. Voor de regio ZuidOost-Brabant wordt deze gehouden op
maandag 30 januari in Gildenhuis van
Bracht, Kerkstraat 9, Aarle-Rixtel. De
aanvangstijd is 20:00 uur. Iedereen die
belangstelling heeft voor deze prachtige
reis is van harte welkom op deze avond.
Voor meer informatie kunt u ook terecht
bij de regionale vertegenwoordiger van de
stichting Pelgrimage, Jos van de Ven,
Buizerdstraat 2, Aarle-Rixtel. Tel.: 0492382288 / 06-52462803.
E-mail: jhwvandeven@onsbrabantnet.nl.

Informatieavond behandeling bij
kanker
Paramedisch Centrum Laarbeek
(PCL)
Tijdens en na de behandeling van kanker
kunt u binnen het PCL terecht voor
verdere revalidatie, met behulp van de
fysiotherapeut, huid- en oedeemtherapeut, ergotherapeut en logopedist. Als
gevolg van de behandeling van kanker
kunt u tegen onder andere de volgende
problemen aanlopen: vermoeidheid/bewegingsbeperkingen, vochtophoping/littekens /huidproblematiek, organisatie van
het huishouden/werk en spraak- en eet/
drinkproblematiek. Aangezien een ieder
andere mogelijkheden en zeker ook
wensen heeft, kunnen wij u een programma op maat aanbieden volgens de
laatste richtlijnen. Graag vertellen wij u
tijdens de informatieavond op woensdag
25 januari 2012 meer over onze mogelijkheden. We nodigen u daarom van harte
uit in het Paramedisch Centrum Laarbeek, Molenstraat 9 a/b te Aarle – Rixtel.
De avond is van 19.30 uur tot 20.30 uur
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Gezondheidsrace
Team Aarle Rixtel
Ongeacht hebt u in de Laarbeeker al het
één en het ander terug kunnen lezen over
het gezondheidsteam. Maar we mogen
ons belangrijkste medium, ’t gemeenschapsblad’ hierbij niet vergeten.
Achter de schermen wordt hard gewerkt
aan allerlei activiteiten die het gezondheidsteam het komende jaar voor u in
petto heeft. Het thema voor de eerste drie
maanden van 2012 zal zijn ‘eten en
drinken’. En thema wat bij elke gelegenheid binnen onze dorpskern kan
terugkomen.
De slogan ‘het lupt zoals het lupt’ van
Prins Toon d’n Urste sluit hier prachtig op
aan. Althans als hij onze wandeltochten
bedoeld die eerdere eerste zondag van de
maand worden georganiseerd.
Maar ook onze wekelijkse korte wandeltocht die eerdere woensdag om 19.00
vertrekt vanaf conferencecentrum de
Couwenbergh, sluit prachtig aan bij zijn
slogan Er heerlijk even tussenuit om een
frisse neus te halen.
17 januari wordt er door het gezondheidsteam een gezonde vruchtencocktail
gemaakt samen met de bewoners van
Marieëngaard. Een heerlijke en smakelijke verfrissing. Niet alleen gezond maar
ook reuze gezellig. Dus hierbij de eerste
uitnodiging voor de bewoners van
Marieëngaard. Kom en laat u verrassen!
En denk wel, het blijft een race. Wie
wordt de fitste kern van Laarbeek!
Overigens waarbij we vinden dat we niet
alleen de fitste kern moeten zijn, maar
ook de gezelligste kern. Overigens een
prachtige visie die we met u steun
‘makkelijk’ kunnen behalen. Houd dus
het gemeenschapsblad goed in de gaten
en doe mee!
Team Aarle Rixtel
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In memoriam.

Op 31 december 2011 overleed op 88jarige leeftijd in het zorgboogcentrum
Keyserinnedael in Helmond, onze
dorpsgenoot Frans Prinsen, partner van
Trees van Zutphen-Wagemakers. Frans
was vele jaren als vrijwilliger werkzaam
voor ons blad en bij zijn afscheid in
december 2009 werd hij daarvoor
onderscheiden met de vrijwilligerspenning van de gemeente Laarbeek. Wij
herinneren ons Frans als een echte heer
met een fijn karakter en een speciaal
gevoel voor humor, maar vooral een
toegewijd vrijwilliger van ons blad. De
redactie wenst Trees en verdere familie
sterkte.
De voorzitter,
Jan den Mulder.

Nieuws van I.V.N.Laarbeek:
Allereerst willen wij iedereen een gezond
2012 toewensen. Een jaar waarin je
hopelijk veel positiefs uit de natuur kunt
en mag halen. Wij zullen proberen om
hier aan mee te werken door je diverse
activiteiten aan te bieden. We starten het
jaar met een lezing over bomen. Hiervoor
hebben wij dhr. Kees Bottema uitgenodigd.
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Bomen vormen een boeiende wereld vol
geuren en kleuren en een verrassende
rijkdom aan vormen. Bomen staan naast
de deur en zorgen elk seizoen voor
nieuwe verrassingen.
In zijn lezing gaat Kees in op de historie,
het succes en wereldrecords van bomen.
De verschillen tussen naaldbomen en
loofbomen passeren de revue. De
voortplanting in het bomenrijk wordt onder
de loep genomen. Zo ook de intensieve
wisselwerking tussen mens, dier, plant
en boom krijgt uitgebreid de aandacht.
Fraaie opnamen van bomen maken de
presentatie compleet.
De lezing vindt plaats op19 jan in het
I.V.N. gebouw “De Bimd” Te vinden aan
de Beekseweg te Aarle Rixtel.
We starten om 20 .00 uur.
En ook dit jaar kun je onze contactavonden weer gratis bezoeken.
Verder is er op Croy een winterwandeling
op zondag 15 jan. Start om 10.00 uur bij
de poort van kasteel Croy. Deze worden
begeleidt door ervaren I.V.N. Gidsen

Sfeervol Kerstconcert van
Gemendkoor Euphonia en
Muziekvereniging Muzikale
Aarle-Rixtel.
Gemengkoor Euphonia en Muziekvereniging Muzikale mogen terug zien op een
zeer geslaagd concert. Mede door een
goed gevulde kerk en een enthousiast
publiek. Hiervoor onze hartelijke dank,
ook de vrijwillige bijdrage die wij aan
MAX MAAKT MOGELIJK “geschonken
hebben voor winterhulp Moldavië. Het
bedrag van €135,00 is inmiddels
overgemaakt. Namens ons allen een
Goed 2012.
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Dorpsplatform Aarle-Rixtel bespreekt
Dorpsstraat met gemeente.

Ergernis weggenomen door
beugels om de bomen weg te
halen.
Op 29 november heeft Dorpsplatform
Aarle-Rixtel een gesprek gehad met
wethouder Biemans en de heren van
Helvoirt en Vlemmix van Openbare
Werken. Dit overleg vond plaats naar aanleiding van het verzoek van Dorpsplatform
om toelichting te geven op knelpunten in
de Dorpsstraat. Het Dorpsplatform heeft
de brief van de gemeente ervaren als een
totale ontkenning op aangedragen knelpunten.
Ook Aarle Onderneemt is bij de gemeente geweest met een lijst. Wethouder
Biemans geeft aan dat verwarring is
ontstaan vanwege twee brieven met
gelijke strekking van twee organisaties.
Een korte toelichting volgt op door het
Dorpsplatform genoemde knelpunten.
De gemeente meldt dat het niet mogelijk
is om op korte termijn de Dorpsstraat
compleet aan te pakken en op alle
knelpunten tijdens het overleg in te gaan.
Parkeren is een van de grote problemen:
te weinig, te kleine parkeervakken. De
grootste ergernis zijn parkeerbeugels om
bomen. Deze zijn niet zichtbaar vanuit
de auto, regelmatig rijden auto’s er tegen
aan. Gevraagd wordt beugels weg te
halen want ze zijn niet functioneel.
Intussen heeft de gemeente hier snel
actie ondernomen en alle beugels
verwijderd.
Het Dorpsplatform stelt voor om op 2
plaatsen te kijken naar de mogelijkheid
van haakse parkeerplaatsen. Vanwege
onveilige situaties bij haaksparkeren is de
gemeente niet voornemens om dit te
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realiseren.
Verder vraagt het Dorpsplatform of het
mogelijk is om op enkele plaatsen
parkeervakken breder te maken. Het
trottoir zal 25 cm. smaller worden. Het
voordeel is dat de fietsers dan minder
vlug tegen de spiegels van de auto’s
rijden. Het visuele profiel wordt breder.
Bekeken wordt of verbreding van parkeervakken en suggestiestrook voor fietsers
mogelijk is bij onderhoudswerkzaamheden.
Als probleem voor voetgangers wordt
gemeld dat ondernemers terrassen en
reclame borden op de stoep zetten.
Mensen met kinderwagens, rollators
hebben daar last van. Hier licht een taak
weggelegd voor Aarle Onderneemt.
Vrachtwagens, geen bestemmingsverkeer, mogen niet in de Dorpsstraat komen Ze veroorzaken veel last, trillingen
en lawaai. De gemeente spreekt met de
politie af dat zij vaker in de Laarbeeker
publiceren over controles en hun resultaten.
Door het overleg met de gemeente heeft
het Dorpsplatform bereikt dat de beugels
om de bomen weggehaald zijn die zoveel
blikschade hebben veroorzaakt. Tevens is
een keuze gemaakt voor de vernieuwing
van de lantaarnpalen met nostalgisch
uiterlijk en goed licht. Kijk ook op:
www.dorpsplatform.nl

K lokje
Cursus clownerie:
Vanuit vrijheid en onbevangenheid bewegen. De rode draad van deze cursus kan
het meest pakkend worden samengevat
met de volgende woorden. Gezellig…
Ontspannen… Leerzaam… Genieten…
Clownerie… Mindfulness… Speelsheid in
de
ontmoeting…
Verwondering.
www.raybiemans.nl 0492-383930 of
06.12.57.70.06.

Conferentiecentrum de Couwenbergh
Een plek waar inspanning en ontspanning
samengaan

 Conferenties
 Vergaderingen
 Trouwplechtigheden
 Feesten en recepties
 Diners
 Catering
 Condoleances

Dorpsstraat 1, 5735 EA Aarle-Rixtel, 0492-386051,
www.couwenbergh.info, info@couwenbergh.info
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Voor u gezien en gehoord:
Mijn oog viel op een aankondiging van
een optreden van het Gemengd koor
Euphonia en het seniorenkoor Vogelenzang uit Lieshout. Woensdagavond de
14e december omstreeks 20.00 uur toog
ik naar de kapel van Mariëngaarde. De
kapel was deels gevuld. De koren
gezeten aan altaarszijde en het publiek
in het schip van de kapel. We werden
allen hartelijk welkom geheten door
dirigent Arie Ketelaars. Het lied “Wij
komen tezamen” was een heel
toepasselijke opening voor deze avond.
Door Euphonia werden de liederen Du
Hirte Israels, Nu sijt willekome, O, Du
Fröhliche en Ave Maria luisterrijk ten
gehore gebracht. Dirigent Arie Ketelaars
maakte hierop een beweging naar links
en installeerde zich voor het koor
Vogelenzang uit Lieshout. Dit koor deed
ons genieten van de mooie liederen;
Weihnacht, Welkom Kerstnacht, Nu
wordt het stil en duister en Heilige nacht.
Liederen die het oor streelden, gevolgd
door een geweldig orgelintermezzo van
Rob Rassaerts. Vervolgens werd onder
leiding van Arie Ketelaars het Aarles
Gemengd koor Euphonia geleid naar de
liederen Resonet in laudibus; Transeamus, waar ik persoonlijk het meest van
genoten heb, Joy to the World en Ave
verum corpus. Hierna werd het aanwezige publiek extra betrokken bij een
samenzang Dona Nobis Pacem; Eerst
de sopranen, dan de alten en daarna de
kapelgangers. Geweldig hoe dat klonk in
de kapel.
Gezamenlijk werd daarna door de koren
Tebe pojem van D. Bortnjanski ten
gehore gebracht. Mijn niet zo’n
fantastisch oor genoot van dit lied en nog
meer van de afsluiter: Stille nacht. Zij die
er niet waren weten niet wat ze gemist
hebben. Fantastisch om zo’n geweldig
mooie zangavond te mogen meemaken.
Het geheel werd afgesloten door organist
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Rob Rassaerts, wat een geweldenaar.
Nobis

DORPSFEESTEN 2012
Het lijkt nog ver weg, maar toch zijn de
voorbereidingen voor de dorpsfeesten
2012 alweer in volle gang. Ook het
aankomend jaar zal Aarle-Rixtel tijdens
de dorpsfeesten weer op z’n kop staan.
EERSTE
PLOEGLEIDERSVERGADERING
Op woensdag 18 januari om wordt de
eerste ploegleidersvergadering gehouden.
Alle ploegleiders zijn dan van harte
welkom in MFC De Dreef. Aanvang:
20.00 uur.
NIEUWE PLOEGEN GEZOCHT!
De dorpsfeesten zijn elk jaar weer een
groots spektakel. Dit is voor een groot
deel te danken aan de geweldige
groepen die elk jaar weer inschrijven voor
deelname. Ook dit jaar zitten we weer te
springen om gezellige ploegen. Sta jij elk
jaar langs de zijlijn te kijken hoe de
ploegen de tent in Aarle-Rixtel op z’n kop
zetten en zou je in 2012 zelf mee willen
doen? Zoek dan al je vrienden en familie
bij elkaar en start zelf een ploeg. Hoe
meer zielen, hoe meer vreugd. Ook voor
de jeugddorpsfeesten zijn we nog op
zoek naar nieuwe ploegen. Schrijf je in
via info@dorpsfeesten.info.
Tot snel!
De commissie

K lokje
Basgitaar:
Basgitaar of contrabas leren spelen?
Pop, jazz en klassiek. Aarle-Rixtel,
telefoon 382610.

DAR
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Bericht van:
Training omgaan
met stress
PsyPlus, praktijk voor psychologische
zorg en preventie, onderdeel van de GGZ
Oost Brabant, start in februari de training
‘Druk, druk, druk’, voor mensen die last
hebben van stress en vaardigheden willen
leren om hier beter mee om te gaan.
Stress is gezond zolang de dingen die u
doet in evenwicht zijn. Zodra u meer doet
dan u aan kunt, lukken ook de gewone
dingen niet meer goed en wordt stress
ongezond. Ongezonde stress kan leiden
tot overspannenheid of zelfs een burn-out.
Bij sommige mensen wordt de stress
veroorzaakt door hun werk, bij anderen
door de thuissituatie of juist door een
combinatie. Gelukkig kunt u veel doen
om stress te verminderen en een burnout te voorkomen.
Praktische training
Tijdens de training ‘Druk, druk druk’ krijgt
u inzicht in wat de stress veroorzaakt. U
leert uw stress sneller en beter herkennen en voorkomen door het oefenen van
een aantal vaardigheden: opkomen voor
uzelf, beter ontspannen, realistisch
denken en conflicthantering.
De training is praktisch en geen therapie.
Om optimaal baat te hebben van de
training maakt u thuis huiswerkopdrachten.
Startdatum en kosten
De training start bij voldoende deelnemers op donderdagmiddag 9 februari
2012 van 15.30 tot 17.30 uur en bestaat
uit 5 bijeenkomsten. Alle bijeenkomsten
vinden plaats in ‘t Warant, Wesselmanlaan 25A te Helmond.
Belangstellenden krijgen in de maand
januari een kennismakingsgesprek met
één van de trainers om na te gaan of de
training voldoende aansluit bij hun
wensen en behoeften. Kosten voor de
training zijn ongeveer € 80. Tevens is een
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verwijzing van de huisarts nodig.
Meer informatie en aanmelding
Voor meer informatie over de cursus en
aanmelding kunt u contact opnemen met
het secretariaat preventie. Telefoon:
0413- 29 80 00 .
e-mail : preventie@psyplus.nl - Website :
www.psyplus.nl

Ganzenexpositie in bibliotheek.
Nadat enkele weken geleden in de
Heemkamer, gelegen boven de bibliotheek, een tentoonstelling geopend is in
verband met 55 jaar carnaval in Ganzegat, is nu ook in de bibliotheek een op
carnaval geënte expositie ingericht.
Ton van de Kam uit de Haffmansstraat
heeft ongeveer de helft van haar uit
ongeveer 600 ganzen bestaande verzameling in de beide vitrines staan. Een
en ander uiteraard met het oog op 55 jaar
Ganzengat.
Ton is al jaren een verwoed verzamelaarster van allerlei soorten ganzen en zal dit
voorlopig ook wel blijven.
De tentoonstelling omvat een prachtig
scala van ganzen in grootte variërend van
30 cm. Tot ongeveer 2 cm.
Het materiaal waarvan de ganzen
gemaakt zijn is divers en bestaat o.a. uit
keramiek, porselein, glas, zilver, messing
en brons.
Ook de uitvoering van de kleuren van de
diverse ganzen is een lust voor het oog.
Een apart gedeelte bestaat uit de
collectie Moeder de Gans.
Ook diverse carnavalsonderscheidingen (
gekregen - gekocht ) zijn tentoongesteld.
De expositie is te zien tot half februari.
(Carnaval. )

www.gemeenschapsblad.nl

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 Dorpsstraat 82 5735 EG Aarle Rixtel. Wij zijn geopend :
Elke werkdag van 09.00 uur tot 16.00 uur ( of op afspraak )
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Bericht van:
SENIORENVERENIGING/KBO
AARLE-RIXTEL

Infomiddag over “Erfrecht” in
Gemeenschapshuis “De Dreef”
in Aarle-Rixtel
Op dinsdagmiddag 24 januari om 13.30
wordt er in Gemeenschapshuis De Dreef
een informatiemiddag gehouden over
Erfrecht. Seniorenvereniging/KBO AarleRixel heeft voor deze middag Notaris
van Rooij uitgenodigd, die zal spreken
over erven en schenken en alles wat
daarmee samenhangt.
Sinds enige tijd is de successiewet [nu
erfbelasting] ingrijpend aangepast. Oude
zogenaamde langstlevende Testamenten
blijken vaak niet meer te voldoen,
metname vanwege belasting technische
redenen.Het zogenaamde tweetrapstestament komt in beeld.
Iedereen krijgt er een keer mee te maken. Deze middag krijgt U antwoord op
al dit soort vragen en kunt U zelf ook
vragen stellen.
De toegang is gratis. Iedereen is welkom.
Aanmelden bij Nelleke Biemans
Tel. 383822 of mail naar
rwbiemans@gmail.com

Nieuw gezicht bij La Romanza
Mag ik me even voorstellen?
Mijn naam is Angelique Smits en sinds 1
januari J.L. ben ik het nieuwe gezicht van
La Romanza woondecoraties en modeaccessoires.
Ik heb de winkel overgenomen van MarieJosè van Deursen, die ruim 4 jaar lang
het vertrouwde gezicht en de oprichtster
van La Romanza is geweest. Voor mij is
het overnemen en voortzetten van de
winkel een wens die in vervulling gaat. Ik
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ga de winkel voortzetten in dezelfde
huiselijke sfeer met een afwisselend,
origineel en verrassend assortiment zoals
vanouds. Kortom volop woon- en leefplezier voor jong en oud.
De winkel is al geopend, maar van
Donderdag 12 t/m Zaterdag 14 Januari
hebben we een feestelijke (her)opening
gepland met diverse acties.
Graag tot ziens bij La Romanza,
Dorpsstraat 23 Aarle Rixtel.
Vanaf januari 2012

GFT inzameling
buitengebied op afroep
LAARBEEK - De gemeente Laarbeek
streeft er naar de inzameling van afval zo
goed en goedkoop mogelijk te realiseren.
De praktijk heeft uitgewezen dat er per
ophaalronde in het buitengebied heel
weinig containers voor gft (groente-, fruiten tuinafval) ter lediging worden aangeboden.
Dit is voor ons aanleiding geweest om
het gft-afval in het buitengebied alleen
nog op afroep in te zamelen. Wanneer u
in het buitengebied woont en u wilt uw
gft-container geleegd hebben, kunt u
bellen (gratis) met de firma SITA,
telefoonnummer 0800 023 2499. Dit kan
tot de donderdag, uiterlijk 16.00 uur,
voorafgaand aan de vrijdag dat gft-afval
regulier wordt ingezameld in onze
gemeente.
Op de afvalkalender voor 2012 die binnenkort bij u in de gemeentegids vindt, staan
de vrijdagen dat gft-afval in onze gemeente wordt ingezameld, aangegeven.

K lokje
Aangeboden:
huishoudelijke hulp voor maandagmorgen
van 9 tot 12 uur. tel.nr.: 384060

Oosthoek
FINANCIEEL

ADVIES

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

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

schoonheidsspecialisme

Ook cadeaubonnen verkrijgbaar

Beau Schoonheidssalon (Kitty van de Kerkhof-Linders) Laarweg 18, 5735 BR Aarle-Rixtel, [T] 0492 383 103
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Bericht van:
Babymassage
Samen genieten!
Puur genieten van je baby! Je kindje
aanraken en voelen. Een rustmoment in
de dag.
Een cursus babymassage is genieten,
zowel voor jou als voor je baby! Babymassage is een bijzondere manier om je
baby te leren kennen. Zonder woorden
leer je de taal van je baby te verstaan,
lichaamstaal! In de eerste negen
maanden is dit de enige taal die je baby
spreekt.
Massage betekent aanraking en liefkozing. De babyhuid heeft hieraan net
zoveel behoefte als aan voeding. Door
babymassage leert je baby zijn eigen
lichaam kennen. Bepaalde lichaamsfuncties worden gestimuleerd, de spijsvertering wordt bevorderd, de eetlust
verbeterd. Daarnaast is het vooral een
unieke kans om in aandacht met je baby
bezig te zijn.
Babymassage start op vrijdag 20
januari 2012 om 09:30 uur in
Zorgboogcentrum De Ruijschenberg te
Gemert. De cursus bestaat uit 5 bijeenkomsten van 1,5 uur.
U kunt zich opgeven bij De Zorgboog
Gezondheidsservice via telefoonnummer
0492-348 677 of via de website van De
Zorgboog www.zorgboog.nl (klik op
cursussen). U kunt ons ook mailen:
cursussendiensten@zorgboog.nl

K lokje
Proefles:
Speel wie je bent. Voor iedereen die wil
kennismaken met clownerie op 25
januari 2012 van 19.45 – 22.00 uur. Info:
www.raybiemans.nl Tel: 0492-383930 of
06.12.57.70.06.
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Je hoeft je
gedachten niet te volgen.
Ons hart klopt, de longen ademen, de oren
pikken geluiden op, onze klieren produceren hulpstoffen. Ieder orgaan doet zijn
werk, zonder mopperen. Gelukkig maar.
Op dezelfde manier produceren onze
hersenen gedachten. Daar zijn we niet zo
blij mee. We denken te veel en we
proberen van alles om onze gedachten te
stoppen.
Zoals er manieren zijn om het hart tot rust
te brengen of om je op een goede
nachtrust voor te bereiden, zo zijn er ook
manieren om gedachten te verminderen.
Flink gaan sporten bijvoorbeeld. Maar je
gedachten stoppen lukt bijna niet. We
merken dat gedachten komen en gaan.
Het is moeilijk om gedachten te negeren,
omdat we steeds denken dat ze ons iets
belangrijks hebben te vertellen. Vaak is
dat niet het geval.
We kunnen leren om onze aandacht op
één ding te richten. Al onze andere
gedachten verdwijnen dan naar de
achtergrond. Hierdoor ontstaat meer rust
in ons hoofd.
Zit maar eens stil en registreer de inhoud
van je gedachten: ze volgen elkaar zo snel
op, als aapjes die van tak naar tak
slingeren. Soms mis je zelfs de betekenis,
logica, kop of staart van de volgorde van
je gedachten. Dit wordt ook wel ‘ruis’
genoemd.
Geef geen aandacht aan ruis. Je leven
wordt een stuk rustiger.
Mindfulness Laarbeek, Marie-Louise
Magis, 06 44051822

www.autoschadeverbakel.nl

www.twanvanhout.nl
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Aannemingsbedrijf - Machineverhuur
Sloop & Grondwerken
Handelsonderneming & Recycling
Groene woudseweg 2 - Beek en Donk - Tel. 0492 - 46 59 42
Pagina 23

Pagina 24

Bericht van:

Brabantse Suzan Oerlemans uit
Aarle-Rixtel genomineerd
‘Schoonheidsspecialist van het
Jaar’.
Op donderdag 15 december zijn de genomineerden voor de Beauty Award 2012
bekend gemaakt. Uit de honderden
deelnemers is Suzan Oerlemans uit
Aarle-Rixtel genomineerd en behoort ze
tot de laatste 5 van Nederland die strijden om de titel ‘Schoonheidsspecialist
van het Jaar’ De Beauty Award 2012,
organiseert dit jaarlijks prestigieuze en
spraakmakende evenement van het jaar
binnen de professionele schoonheidsbranche. Schoonheidsspecialisten en
Schoonheidsslaons
kunnen
zich
inschrijven voor 3 categorien: ‘Schoonheidsspecialist van het jaar’, ‘Beauty
Salon van het jaar’ en ‘Newcomer Award’.
Werkstuk: Om genomineerd te worden
wordt men geacht een werkstuk met
motivatietekst in te leveren. Haar inzending werd bestempeld als zeer
hoogwaardig. Het werkstuk is beoordeeld
op verschillende aspecten, zoals
business development, Public Relations
en marketing, opleidingen, trainingen en
uiteraard vakinhoudelijke kennis.
Mystery guest bezoek: Uit de honderden
deelnemers is een eerste selectie gemaakt. De geselecteerde salons zijn
bezocht door een ‘Mystery Guest”.
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Tijdens het bezoek is gelet op kwaliteit in
de behandelingen, service, hygiëne en
klantvriendelijkheid. Bij het ‘mystery
guest’ bezoek was de beoordeling
‘UITMUNTEND’. De ‘mystery guest’,
directrice van een opleidingsinstituut van
schoonheidsspecialisten in Breda, is
inmiddels een vaste klant van het
instituut. Suzan Oerlemans ervaart dit als
een groot compliment.
Interview vakjury: Suzan is vastberaden
de felbegeerde Beauty Award te winnen
tijdens het spetterende finalefeest op 12
maart in Studio 21 te Hilversum en ziet
de eindronde als een uitdaging. De finale
is een interview met vakjuryleden. In dit
gesprek gaat Suzan onderbouwen
waarom zij de titel ‘schoonheidsspecialist van het jaar” verdiend.
Motivatie: Met het deelnemen aan de
wedstrijd wil Suzan laten zien dat zij bij
de top van Nederland behoort. Dat zij
door haar unieke manier van werken
hoogwaardige huidverbetering behandelingen aanbiedt en dat zij daarbij de
persoonlijke kant van het vak niet verliest.
Tevens wil ze laten zien dat ze naast
“vakvrouw” ook ondernemer is. De
nominatie voor de titel is een bevestiging
voor hard werken met nog één missie:
Winnen op 16 maart!
Publieksprijs: Vanaf 9 januari gaat het
online stemmen voor de publieksprijs van
start, een maand lang kan het publiek
haar favoriet kiezen. De Beauty Award
publiceert in Marie Claire, Beaumonde,
styletoday.nl en beautynieuws.nl. Men
zal het publiek oproepen te stemmen.
Suzan Oerlemans Huidinstituut bestaat
in maart 12,5 jaar en is gespecialiseerd
in huidconditionering, huidverbetering en
huidvernieuwing op hoog niveau. Een
zeer breed scala aan behandelmethoden
en technieken zijn mogelijk , allen om
het zelfherstellend vermogen van de huid
te stimuleren. Deze unieke behandelmethoden leiden tot gegarandeerd
resultaat. Een persoonlijke aanpak door
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Bericht van:
het team zorgen voor een aangename
sfeer in een heerlijke ambiance.
www.huidintopconditie.nl
www.beauty-award.nl
Ga naar
WWW.HUIDINTOPCONDITIE.nl
en stem op Suzan Oerlemans voor de
publieksprijs en maak kans op mooie
prijzen
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6 Frank Schepers
215 (214) +1
7 Toon v Hoof
223 (224) -1
8 Frans Soontiens
180 (182) -2
9 Jochem Verbakel
56 (60) -4
10 Michiel Verbakel
145 (154) -9
11 Wim v Mol
155 (165) -10
12 Hans vd Westerlo
87 (112) -25
13 Erwin Wijnhoven
186 (212) -26
14 Harrie Moors
72 (106) -34
15 Peter Bankers
187
Martien v.d. Graef wint dus de Frans vd
Meijden trofee. Hij klaagt al het hele jaar
dat hij slecht schiet en dat hij wil
stoppen. Maar als je op het juiste
moment wel goed schiet win je toch de
prijzen. Goed gedaan Martien ga zo door
in 2012.
Na de wedstrijd hebben we onder het
genot van een hapje en een drankje er
nog een gezellige avond van gemaakt.

Vijf keer kampioen met
Bondskruis voor
Vogelvereniging Laarbeek bij
Brabantse kampioenschappen.
Frans vd Meijden verschieting
bij handboogvereniging De
Eendracht.
Op zaterdag 17 november hebben wij de
Frans vd Meijden trofee geschoten.
Bij deze wedstrijd is het de bedoeling om
zoveel mogelijk boven je eigen jaargemiddelde te schieten. De opkomst voor deze
wedstrijd was erg goed met 12
volwassenen en 3 jeugd schutters.
Ook de partners van een aantal schutters
waren aanwezig, om de wedstrijd te
bekijken.
De uitslag is als volgt: tussen haakjes
het jaargemiddelde
1 Martien vd Graef
202 (175) +27
2 Joost Jansen
150 (127) +23
3 Machiel v Roij
211 (198) +13
4 Gerrie v Hoof
202 (192) +10
5 Walter Jansen
221 (213) +8

Op de Brababantse kampioenschappen
met ruim 1900 vogels, gehouden in
Veldhoven, behaalde leden van Vogelvereniging Laarbeek wederom geweldige
resultaten. De hoogst haalbare prijs,
kampioen met Bondskruis, werd 2 keer
gewonnen door Anton Verhagen en 1
keer door Tonny van Alem, Jos van
Kemenade en Ad Verstraaten.
Goud was er voor Gerard v.d. Akker 4x,
Ad Beks 4x, Jos van Kemenade 3x, Ad
Chatér 2x, Theo Hendriks 2x,
Ad Verstraaten, Tonny van Alem en Ad
Appeldoorn 1x
Zilver was er nog voor Gerard v.d. Akker,
Jos van Kemenade, Cees van Stokkum,
Anton Verhagen en Ad Verstraaten. In
januari 2012 doen er diverse leden mee
aan de Nederlandse kampioenschappen
in Apeldoorn, we houden u op de hoogte.
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Voor tegels en sanitair bezoek
onze vernieuwde showroom
of kijk op ons nieuwe website:
www.vanrooydasmooi.nl
Pagina 29

Torenakkerweg 3a
5735 BG Aarle-Rixtel
Tel 0492-381383
mobiel 06-51162419
Openingstijden showroom
wo-do-vrij :13.30-18.00 uur
za: 09.00-16.00 uur
Of volgens afspraak

"IJ BIJ
AANKOOP
GLAZEN
AANKOOPMONTUUR
MONTUUR + GLAZEN
10 %KORTING
KORTING


OPHET
HET TOTALE
TOTALE BEDRAG
OP
BEDRAG

0IERRE VD 6ORST /PTIEK
$ORPSSTRAAT $ 3TIPHOUT \ 4EL     \ ³S MAANDAGS GESLOTEN

www.kapsalonastrid.nl

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

Bericht van:
PERSBERICHT
LEEFTIJDSGRENS VERLAAGD
DEELNAME LAARBEEKSE
DISKJOCKEY WEDSTRIJD
De leeftijdgrens voor deelname aan deze
wedstrijd is verlaagd naar 12 jaar. Uit een
onderzoek van SWL onder jongeren van
geheel Laarbeek is gebleken dat er
behoefte is aan goede diskjockeys, nog
te ontdekken Laarbeeks muziek en
entertainend talent. Om die reden zal er
Laarbeek breed een cursus/wedstrijd
opgezet worden voor aankomende
diskjockeys.
Na wat promotie is gebleken dat met
name 12 en 13 jarige dit als een droom
zien die werkelijkheid voor ze kan
worden. Op de flyers en posters staat
een leeftijd van 14 tot 17 jaar vermeld,
hoe komt het dat hier nu van afgeweken
wordt? Organisator Johan Frenken legt
dit uit. “Dat de leeftijdgrens verlaagt is …
tjaaah dit is min of meer noodgedwongen
ontstaan. Na verspreiding van folders
werd ik met name door nog te jonge
tieners maar ook door ouders van deze
tieners aangesproken die toch wel iets
hierin zagen. We willen zoveel mogelijk
jongeren geïnteresseerd krijgen en een
ruime keuze hebben. Toen DJ T—X
tijdens enkele discoavonden omriep dat
leeftijdgrens voor deelname verlaagd werd
van 14 naar 13 jaar, ben ik een beetje
gefopt door de jeugd. Onlangs heb ik
deze inschrijfformulieren gecontroleerd en
zag bij de meeste het geboorte jaar 2000
vermeld staan. Oeps.., nog jonger! als ik
terug kijk naar het enthousiasme en de
verhalen die deze kinderen hadden
tijdens het inschrijven, waarvan sommige
vertelde dat ze al DJ waren, dan zijn ze
het waard om een kans te krijgen.”
De cursus is bedoeld voor nog te ontdekken jong Laarbeeks talent waarvan de
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deelnemersleeftijd nu is verlaagd. Dus
als je in 2012 de leeftijd van 12 bereikt
kun je alsnog inschrijven voor deze wedstrijd en cursus. We zullen ook in
overleg gaan met de ouders. Het geheel
wordt opgezet in samenwerking met DJ
Ronald van Nikita Discoshow uit Nuenen
en Johan en Tim Frenken, deze laatste is
ook bekend als DJ T—X en entertainer.
Schrijf je snel in ! Er is nog volop
plaats, jongen of meisje, voorwaarde is
dat je in Laarbeek woont. De voorronde
start op 15 januari in de jeugdruimte van
het dorpshuis Lieshout waarvoor men
zich moet inschrijven via de website van
SWL/&RGteens of je belt na werktijd met
Johan Frenken onder telefoonnummer
0499-422620. Voor meer informatie kijk
op www.welzijnlaarbeek.nl. of
www.energyteens.nl.
Er werd ontzettend geklaagd,
over de Kerstboom op het kerkplein,
het was inderdaad geen gezicht,
zoals men die boom had ingericht.
Bezuinigingen bij de overheid,
zijn schijnbaar al begonnen,
netjes ingericht of anders geen boom,
dat moest ik toch even kwijt.
Bent u 2012 optimistisch gestart
of ziet u het somber in,
denkt u net als de Maya’s,
dat de wereld eind dit jaar vergaat
of denkt u we wachten rustig af,
het gaat zo slecht nog niet,
als men voor 67 miljoen,
aan vuurwerk de lucht in schiet.
RD

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

De laatste kaarten voor
de ganzekwekavonden.
De bekende Ganzekwekavonden naderen
in een rap tempo.
Indien u nog aanwezig wilt zijn op 1 of
meerdere avonden kunt u nog terecht
voor kaarten bij Johan van Bakel aan de
Kouwenbergh in Aarle-Rixtel. De kaarten
kosten €12,50 per stuk.
Wees er echter snel bij, er zijn nog maar
een paar en op=op.

Tentoonstelling
In de maand januari is Heemkamer
Barthold van Heessel aan de bosscheweg elke zondagmiddag geopend ivm de
jubileumtentoonstelling 55 jaar Ganzegat. Het is beslist de moeite waard om
deze tentoonstelling te bezoeken.
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ORGANISATIE
CARNAVAL GANZEGAT
Bestaat dit jaar 55 jaar en viert
daarom feest.
Op zondag 15 januari 2012 vindt een
jubileumreceptie
plaats
in
Multifunctioneelcentrum De Dreef,
gelegen aan de Bosscheweg te AarleRixtel. U bent welkom vanaf 14:00 uur
om de organisatie carnaval ganzegat te
feliciteren met deze prestatie.
Wij nodigen u van harte uit om dit samen
met ons te vieren.
De receptie zal worden opgeluisterd door
Ganzegatse Hofkapel
Uw aanwezigheid op deze receptie
zal ten zeerste op prijs worden
gesteld

Kosten van de advertenties
Exclusief BTW 19 %
1/1 pagina: € 50,=
1/2 pagina: € 26,50
1/3 pagina:€ 19,=
Klokjes inclusief BTW: v.a. € 4,= Dankbetuigingen inclusief BTW: € 9,=
Bijkomende kosten, zoals verkleinen van advertentie e.d. zullen worden
doorberekend.
nlichtingen
Bank: Rabobank 10.14.95.048
voor adverteren
in het Gemeenschapsblad
Ad Loos Kerkstraat 39
www.gemeenschapsblad.nl
Tel 0492 - 382034
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Bericht van:
Een van de mooiste veldtoertochten uit
deze regio prijkt op zondag 15 januari op
onze kalender. Er is keuze uit de
afstanden 35 en 45 km., waarbij zowel in
het eerste als in het tweede gedeelte
splitsingen zijn in de zeer gevarieerde
routes. In het begin en aan het einde van
de uitgepijlde tochten zitten enkele
kilometers harde weg, voor de rest gaat
alles door een bosrijke omgeving.
Inschrijven en vertrekken kan men tussen
09.00 en 10.00 uur vanaf de kantine van
ASV’33 op sportpark de Hut. Het
inschrijfgeld inclusief versnapering en
soep of warme drank, bedraagt € 3,00
voor NTFU en KNWU-leden, anderen
betalen € 1,00 meer. Jeugd tot 16 jaar
mag gratis meedoen en ADW-leden
krijgen uiteraard reductie. Pauzeplaats is
bij het clubhuis van de Duivenvereniging
Stiphout. Na afloop van de tocht is er
gelegenheid om zich te douchen en de
fiets af te spuiten. Ook kan men dan
kijken of men een van de 10 prijzen
gewonnen heeft.
Koppelcross: Op zondag 22 januari
organiseren wij in samenwerking met de
Runnersclub Lieshout de traditionele
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Koppelcross, waarbij lopers en fietsers
door middel van het lot gekoppeld
worden. De loting is om 10.00 uur bij de
Duvelsberg in de Lieshoutse bossen. Het
startsein wordt dan gegeven om 10.30
uur en direct na afloop is de
prijsuitreiking en krijgen deelnemers en
publiek warme drank en een versnapering
aangeboden. Kerstspeurtocht: Aan de
Kerstspeurtocht namen 123 personen
deel. De familie L. Royackers won met
178 pnt., ze hadden een punt meer dan
de fam. M. van Bommel. Op de derde
plaats eindigde de groep v.d. HeuvelDerks met 160 pnt.
Afd. publ.

K lokje
Gezocht:
enthousiaste lichtman/vrouw – lightjockey. Heb jij zin in een leuke hobby
waar je ook nog wat mee verdient, en
heb je 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 !
Ervaring is niet noodzakelijk. Bel voor
info 06-15018589 of mail naar
info@lichtverhuur-laarbeek.nl

Verbouwingsopruiming bij ’t Heuveltje
Eind december is café t’Heuveltje voor een jaar dichtgegaan om grondig verbouwd
te worden. De meeste gebruiksgoederen zullen in de gerenoveerde
horecagelegenheid waarschijnlijk geen plaats meer vinden. Daarom heeft het team
van horecagroep de vrienden besloten veel van de inventaris te koop aan te bieden.
Wat is er zoal te koop? Glaswerk, meubilair, decoratiemateriaal, lampen,
barkrukken, stoelen, tafels, keukengerei, serviesgoed, enzovoort. Zelfs het biljart
is te koop.
Kom op 15 januari tussen 11.00 en 17.00 uur naar café ‘t Heuveltje om iets van
uw gading te vinden.
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Bericht van:

Buurtbrigadier Laarbeek nu ook
bereikbaar via Twitter
Vanaf nu is ook de Laarbeekse buurtbrigadier Rianne Smits-Van Veghel te
volgen en bereikbaar op Twitter via
@brigadierGLAlm. Rianne is als tweede
buurtbrigadier van politieafdeling GemertBakel en Laarbeek actief en via dit
medium bereikbaar voor de inwoners uit
haar wijk: Lieshout en Mariahout. Maar
uiteraard ook voor alle mensen uit de
omgeving.
Kennen, gekend worden en
informatie delen
Als buurtbrigadier is het belangrijk de
mensen uit Lieshout en Mariahout te
kennen. Andersom geldt dat ook: voor de
inwoners is het prettig te weten wie hun
buurtbrigadier is. Twitter helpt daarbij,
omdat via dit medium mensen een
directe en korte lijn met de buurtbrigadier
hebben. Met behulp van Twitter laat
Rianne zien waar zij qua werk mee bezig, met welke organisatie en instanties
zij als politie mee samenwerkt. Ook deelt
de buurtbrigadier op deze manier tips en
informatie om mensen bewust te maken
van zaken als zakkenrollers en
woninginbraak.
Twitteraccounts van Politie GemertBakel en Laarbeek
Wie zijn ze? Wat beweegt ze? Waar zijn
ze mee bezig? En wat zijn jouw vragen?
Nieuwsgierig? Volg ze!
@brigadierGLAlm - Buurtbrigadier
Lieshout, Mariahout - Rianne Smits-Van
Veghel
@brigadierBakel - Buurtbrigadier Bakel
(incl. de Kanthoeve) - Ferdy Nieuwkerk
@politiegemert - Hoofdagent Martijn
Manders + algemeen twitteraccount
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@politielaarbeek - Hoofdagent Martijn
Manders + algemeen twitteraccount
@ChefpolitieDAS - afdelingschef Deurne,
Asten, Someren en interim voor GemertBakel en Laarbeek - Gert Jan Hegge
@EllisJeurissen - Politiechef Deurne,
Asten, Someren / Gemert-Bakel en
Laarbeek
Juiste manier contact
Twitter is een mooi medium om de
interactie tussen politie en inwoners te
vergroten, maar bedenk dat het openbaar
is. Geef gevoelige informatie daarom
telefonisch door. Dit geldt ook voor
meldingen. Hiervoor zijn de telefoonnummers 0900-8844 en 112 bereikbaar.

K lokje
Zoekt u een gastouder met ervaring?
Vindt u een kinderdagverblijf te grootschalig. Maar u wilt wel professionele
opvang voor uw kinderen, dan is gastouderopvang de juiste keuze.
Ik ben een gediplomeerd gastouder te
Aarle-Rixtel. Tot nu toe ben ik gastouder
geweest bij mensen thuis, doordat ik
afgelopen jaar bevallen ben van een
zoontje wil ik via Spring kinderopvang bij
mij thuis ± 2 kinderen opvangen in de
leeftijd 0-4 jaar.
Vindt u het prettig dat uw kind(eren) in
een huiselijke sfeer worden opgevangen
en wilt u meer informatie, bel 0615603303 of mail; egalina@hotmail.nl
Beginnerscursus schilderen:
Lerares tekenen start in januari 2012
beginnerscursus schilderen met acrylverf.
Er zijn in totaal 6 lessen en die worden
gegeven op donderdag avond van 19.00 21.00 uur. Inlichtingen Atelier Overhorst.
Tel: 0492-525451.
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Bericht van:
Zondag 29 januari 2012 Wandelen
Ja, ja eindelijk weer eens een wandeltocht op de zondag morgen. Het ligt in
de bedoeling dat we zondag 29 januari
2012 gaan wandelen bij goed weer. We
starten
om
10.00 uur vanaf
het kerkplein.
Toon Vogels
met zijn maatje hebben voor
U een mooie
tocht voorbereid. De route
voert ons door
een gedeelte
van
AarleRixtel naar het
weide
landschap
van
Croy. U komt
ogen te kort en
kunt genieten van de natuurlijke omgeving
met veel bezienswaardigheden.
Hopelijk dat we dan een witte- winters
landschap aantreffen. In een voor
eenieder verantwoord tempo gaat het
naar de Warande, alwaar we kunnen
genieten van een lekker bakkie koffie
tijdens de rust. Na de pauze lopen we
over bospaadjes door het schone
Warandebos. Onder weg kunt U even stil
staan bij een prachtige graf tombe, die
goed bereikbaar is. Na het verlaten van
het bos houden we koers aan naar de
Grote Overbrug. Gebruik makende van
een stukje ‘eigen weg‘ komen we uit op
de Aarlese weg. Vervolgens lopen we de
tocht voort naar het kerkplein. Laat de
beentjes het werk doen en geniet van
onze mooie omgeving. Uiteraard mag er
onderweg gekeuveld en of serieus
gepraat worden. Tot 29 januari a.s.
We vertrouwen op een goede opkomst.
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Nieuwjaarsreceptie
goed bezocht
LAARBEEK – Op maandag 2 januari
2012 vond traditioneel de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Laarbeek
plaats. Bij deze receptie waren weer veel
inwoners van Laarbeek, veelal verbonden
aan de verenigingen, aanwezig. Het was
een gezellige avond. Voor burgemeester
Hans Ubachs was zijn eerste nieuwjaarstoespraak in Laarbeek ook een terugblik
op zijn eerste jaar als burgemeester
aangezien hij nu bijna een jaar in functie
is.
Cheque in plaats van kerstkaarten
Al enkele jaren is het voor de gemeente
Laarbeek gebruikelijk om, in plaats van
de verzending van kerst- en nieuwjaarswensen, een donatie te doen aan een
organisatie die zich inzet voor een goede
zaak. Dit jaar zijn er vier cheques
uitgereikt aan de vier kindervakantieweek
organisaties, namelijk;
Stichting Jeugd3daagse uit AarleRixtel,
Kindervakantiewerk Hiep-Hoi uit
Beek en Donk,
Kindervakantiewerk Mariahout en
Kindervakantieweek uit Lieshout.

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

(her) Opening
Omdat La Romanza is overgegaan van eigenaar, hebben we een
feestelijke (her) opening gepland. Dit vindt plaats van
Donderdag 12 t/m Zaterdag 14 Januari
Tijdens deze dagen hebben we diverse acties zoals: 10% korting op
het gehele assortiment* Een leuke attentie bij uw aankoop
Gratis kop koffie of thee
* korting geldt niet op cadeaubonnen en reeds afgeprijsde artikelen
Graag tot ziens bij La Romanza
Angelique Smits
Dorpsstraat 23 06-16204042

Zhineng Qigong
Meditatie in beweging
Zhineng Qigong instructeur, Emilie Koolen, start op
donderdagmiddag 26 januari a.s. weer een nieuwe cursus
Zhineng Qigong.
Zhineng is een Chinese, helende bewegingsleer. Door zhineng te
beoefenen gaat de energie in het lichaam beter stromen waardoor
men zich beter gaat voelen en beter gaat functioneren. Zhineng is
geschikt voor mensen van alle leeftijden. Er wordt gewerkt in
kleine groepen van maximaal 6 mensen.
De cursus bestaat uit 10 lessen van 1½ uur en wordt gegeven in
Aarle-Rixtel, Lieshoutseweg 1
Aanmelden en inlichtingen: Emilie Koolen tel: 0492 381977 email:
e.j.m.koolen@freeler.nl
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Bericht van:
De Meikever
Goede voornemens voor 2012, nee, dank
U wel, aan mij niet besteed. En zeker
niet op 1 januari. In de praktijk blijkt dat
meestal niet te werken. Ik rook niet, dus
hoef ik daarmee niet te stoppen. Ik ben al
op leeftijd dus die paar kilo’s teveel
boeien mij niet zo. Dat wil niet zeggen
dat we niet kritisch zijn op alles wat we
naar binnen werken. Bewegen is gezond
dus daar ga ik gewoon mee door. De
recessie, zo die er al is, raakt mij op dit
moment nog niet direct, maar ik volg de
ontwikkelingen wel op de voet. Mijn
invloed op recessie schat ik ook niet zo
hoog in. Echte wereldreizen, familiebezoek uitgezonderd, staan niet op
programma. Nederland en de rest van
Europa zijn nog boeiend genoeg dus
daar dwalen we dit jaar weer rond. Verder
heb ik mij weer verplicht om deze rubriek
het komende jaar te vullen met ditjes en
datjes, wetenswaardigheden, belevenissen in de natuur en gebeurtenissen en
ontwikkelingen in ons dorp. Ik hoop dat al
deze zaken U kunnen blijven boeien. Heb
ik nog wensen voor 2012. Zoals iedereen
natuurlijk, een goede gezondheid en veel
inspiratie voor leuke en gezellige dingen.
De chinezen kozen dit jaar weer voor de
draak. Moeten ze zelf weten, ik ken er
ook een paar, zonder namen te noemen.
Dat doen de chinezen ook niet, het is
maar symboliek. Vogel Nederland koos
dit jaar voor de grauwe klauwier. Wie,
zullen sommige leken zich afvragen. Hij
bestaat echt, zit ook in Nederland, een
lichtbruin lijf, bruine vleugels en een zeer
kenmerkend zwarte oogstreep. Een
mooie fluiter maar ook een beetje
ondeugend want hij versmaad een eitje
van de andere soorten niet. Dat is de
natuur. Ik hoop dat alle nestkastje in alle
tuinen dit jaar bezet worden, dat het
zwaluwhotel in Strijp eindelijk zijn eerste
bewoners krijgt, dat vanaf het ooievaars-
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nest in de Bimd eindelijk geklepper
weerklinkt. Ze komen er elk jaar maar na
een paar lekkere kikkers zijn ze al weer
weg. We zitten inmiddels ruim in de
poelen, en vol water ook, ruimte genoeg
voor alle soorten kikkers, dus daaraan
kan het niet liggen. Verder hoop ik dat het
met alle bedreigde vogelsoorten iets
beter mag gaan, voor zover dat tenminste
aan de mens ligt. Want dan kunnen we
onszelf in de spiegel aankijken en
zeggen. Het was onze schuld of dat
hebben we toch goed gedaan. Ik was dit
jaar al op den Heikant, Opstal, het Laar,
Croy en Valkendijk, eigenlijk de hele
directe omgeving, zomaar rondneuzen en
dan zie je wat. Ik denk dat ik dit jaar lege
bierblikjes ga verzamelen. Volgens mij
kan ik een schitterende collectie aanleggen, want er liggen er werkelijk honderden in sloten, bermen en bosjes. Voor
andere blikjes, flesjes, bakjes en zakjes
heb ik eigenlijk geen belangstelling,
hooguit dienen ze voor wetenschappelijk
onderzoek wat en hoeveel een bepaald
soort mens nuttigt, op welke plaatsen in
zijn natuurlijke omgeving hij dat doet en
op welke manier hij zich ontdoet van de
restanten. Best interessant maar je hoeft
daar geen onderzoek voor te doen, de
uitslag is al bekend, gewoon uit je
handen laten vallen waar je fietst of loopt
en zo ver mogelijk uit het raampje mikken. Dus als U de komende tijd een vaag
figuur met een grote zak ziet sjouwen
dan hebt U de kans mij op heterdaad te
betrappen. Ik moet nog even navragen of
er een vergunning nodig is voor het
aanleggen van een collectie blik, ik weet
het niet. Misschien moet je wel toestemming hebben van degene die het daar
achtergelaten heeft, het kan zomaar zijn
dat hij het daar tijdelijk heeft neergelegd
met de bedoeling het na bepaalde tijd
weer op te halen, op te ruimen als het
ware. Of zou ik nu weer aan het
dagdromen zijn, zo vroeg al in het jaar.
De meikever.

Bericht van: 50 jaar geleden
2 januari Oliebollen bak actie
Zondag was het een hele drukte in de
blokhut van de verkenners, waar onder
leiding van hopman de Jong oliebollen
gebakken werden, om die in Aarle-Rixtel
op heel wat plaatsen aan te bieden. De
actie is zeker geslaagd. Er werden op
ongeveer honderd plaatsen drieduizend
oliebollen af gegeven. Uit de opbrengst
worden de onkosten gedekt voor het
kamp dat men in augustus gaat houden.
2 januari Jaarvergadering EHBO
De plaatselijke afdeling van de EHBO
hield de jaarvergadering in café van
Bracht. Onder de vele aanwezigen
bevonden zich burgemeester Janssens
en de docent van de EHBO, dokter
Tersmette. In zijn openingswoord heette
de voorzitter, de heer Migchels, allen
hartelijk welkom en wenste ieder een
prettige avond toe. Vervolgens gaf hij het
woord aan secretaris Vlamings die een
uitgebreid jaarverslag ten gehore bracht.
Hierin memoreerde hij o.a. de diverse
wedstrijden, waaraan met wisselend
succes
werd
deelgenomen;
de
cursussen die in het afgelopen jaar zijn
gegeven; de eigen wedstrijd die ook
goed geslaagd was; een tweetal buiten
oefeningen tegen de afdelingen Gemert
en Erp ( die een zeer leerzaam karakter
droegen) en ook de diverse akties o.a.
Sus-aktie, pleister-aktie en de aktie voor
de kankerbestrij-ding, van welke de
laatste de opbrengst die van voorgaande
jaren verre overtrof. Bovendien werd door
de EHBO ook nog medewerking verleend
bij het in het afgelopen jaar gehouden TB
onderzoek. Hierna liet penningmeester
van Berne de aanwezigen horen hoe de
vereniging er financieel bijstaat. Voor de
op zondag 7 januari te Asten te houden
voorwedstrijden om het kampioenschap
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van Noord Brabant had de EHBO met een
senioren- en een juniorenploeg ingeschreven. Na stemming zullen de EHBO op die
wedstrijden vertegenwoordigen: seniorenploeg: T. Vlamings, P. Oosthoek en A.
van Berne; juniorenploeg: F. Meulendijks,
H. van Stiphout en M. Schepers.
12 januari KAV
Woensdagavond kwamen de leden van de
KAV in het patronaat bijeen om samen
een Kerstavond te vieren. Onder leiding
van zuster Rosa werd door twintig meisjes van “Mariëngaarde” een Kerststuk ten
tonele gebracht, wat door de dames
aandachtig werd gevolgd. Met het zingen
van verschillende Kerstliedjes en een
versnapering werd de avond besloten.
13 januari Aarle-Rixtel verzet zich
tegen de expansiezucht van Helmond
Overbrug kan niet dienen als bouwterrein
voor volkswijk.
Bij schrijven van 21 september 1960
deden Gedeputeerde Staten dezer
provincie het gemeentebestuur van AarleRixtel een voorstel tot wijziging van de
grenzen der gemeente Helmond toekomen. In de bij genoemd voorstel behorende toelichting, wordt met betrekking
tot de gemeente Aarle-Rixtel het volgende
medegedeeld: “Van de gemeente AarleRixtel wordt een gebiedsdeel ter hoogte
van Overbrug bij de gemeente Helmond
gevoegd”. De reactie van de raad der
gemeente Aarle-Rixtel was kort en
duidelijk: “Voor het doel, waarvoor men te
Helmond uitbreiding van het territorium
zoekt, de vermeerdering en verruiming
van volkswijken, kan onze Landelijke
Overbrug, bebouwd met een paar grote
landhuizen, welke de landschappelijke
schoonheid van dat gebied gelukkig nog
niet hebben ontluisterd, eenvoudig NIET
dienen”.
HELMONDSE COURANT januari 1962

