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Taxibedrijf
C. van Heijst
*
*
*
*
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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 28 januari t/m vrijdag 3 februari
Zaterdag 28 januari
18.30 uur Kerk – Eucharistieviering
Presentatieviering eerste Communicanten
Maria van Roij
Ben van Rixtel
Jan van Duijnhoven
Tot welzijn van de parochie
Zondag 29 januari – 4e Zondag door het jaar
10.00 uur Kerk – Eucharistieviering – Cantorij
Paulus van de Graef
Eduard Bekx
Wim Thijssen en Willard
Truus Vogels-Smits
12.00 uur Kapel- Doopviering
Mats Verhoeven, Strijpsoord 4.
Woensdag 1 februari
19.00 uur Kapel – Rozenkransgebed

(j. get.)
(buren Wielewaal)

(par.)
(K.B.O.)

Week van zaterdag 4 februari t/m vrijdag 10 februari
Zaterdag 4 februari
18.30 uur Kerk – Eucharistieviering - Dameskoor
Jan van Dommelen
(sterfdag)
Bijzondere intentie
Zondag 5 februari – 5e Zondag door het jaar
10.00 uur Kerk – Eucharistieviering – Samenzang
Maria van Dijk – van de Kerkhoff
(buurt)
Hanneke van Berlo
Sien Nooijen
(fund.)
Martina Aarts – van der Leemputten
Overleden begunstigers van het Onze Lieve Vrouwe Gilde
Tonnie Jansen – van den Bogaard
Truus van Dijk – de Vries
(verj.)
Martinus van de Ven
(verj.)
Tot welzijn van de parochie
Woensdag 8 februari
19.00 uur Kapel – Rozenkransgebed
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Week van zaterdag 11 februari t/m vrijdag 17 februari
Zaterdag 11 februari
18.30 uur Kerk – Eucharistieviering –Samenzang
Overleden ouders Driek en Annie Swinkels - van den Heuvel (60e
trouwdag)
Tot welzijn van de parochie
Zondag 12 februari – 6e Zondag door het jaar
10.00 uur Kerk – Eucharistieviering - Cantorij
Toontje Manders
(1e sterfdag)
Overleden ouders Vereijken – Verhagen
(
j.get.)
Familie Verbakel – van de Zanden
Karel de Jong
(verj.)
Bijzondere intentie
Woensdag 15 februari
19.00 uur Kapel – Rozenkransgebed
Overleden
Christien Rutten – Nossin, 87 jaar, Langeakker.
Jan van der Heijden, Lieshoutseweg 37, 89 jaar.
Spreekuren Pastorie.
Wilt U een persoonlijk gesprek met pastor Engels, dan kunt u daarvoor bellen naar
nummer 462497.
Op dinsdag, donderdag en vrijdagochtend
van 9 tot 12 uur is er een
medewerkster aanwezig op de pastorie. U kunt dan terecht met vragen over: dopen,
huwelijken, jubilea en misintenties. Voor dringende gevallen zoals uitvaart of
ziekenzalving, kunt u naar de pastorie bellen, tel.:381215.
Doopvieringen.
De eerstvolgende doopvoorbereidingsavond is op 16 februari a.s. van 20.00 tot
21.30 uur op de pastorie aan de Heindertweg 1.
Deze avond is bedoeld als voorbereiding voor de gemeenschappelijke doopviering
van 26 februari a.s. Voor deze avond en voor de doop van uw kindje kunt u zich
opgeven tijdens de spreekuren van de pastorie:tel. 381215.

50 JARIG PRIESTERJUBILEUM
Op zondag 17 juni 2012 hoopt Pastor Jan
Engels uit B eek en Donk in de
parochiekerk van O.L. Vrouw Presentatie
te Aarle-Rixtel zijn gouden priester
jubileum te vieren. Hij zal dit doen met
een plechtige hoogmis, die om 10.00 uur
zal beginnen. Daarna zal er een receptie
zijn. U bent voor beide bijeenkomsten
allemaal uitgenodigd.

K lokje
Dovens Meubelen Kerkeind 38
Milheeze.
Huiskamer-Keuken en slaapkamer
meubelen. Vloerbedekking, gordijnen,
vitrage en binnen zonwering. Matrassen,
hang en staande klokken en schilderijen.
Laminaat. (Wij meten, maken, hangen en
leggen in kwaliteits uitvoering). 0492341553 www.dovens.nl
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Bericht van:

Beste
medeparochianen,
Na het vertrek van pastoor Deli heeft het
parochiebestuur niet stil gezeten.
Zoals bij velen bekend, zijn de ontwikkelingen in het bisdom rondom het
samenvoegen van parochies, in het
afgelopen jaar versneld geworden door
verschillende omstandigheden.
Niet alleen het dreigende priestertekort,
maar ook de financiële tekorten, noopten
het bisdom tot maatregelen, die in iedere
parochie voelbaar zijn.
De tijd, dat iedere parochie nog een eigen
priester had, lijkt definitief voorbij.
In de toekomst zal er gewerkt gaan
worden met pastorale teams, die
beschikbaar zullen zijn voor de huidige
kleine parochies, die samen een grote
nieuwe parochie gaan vormen.
In het afgelopen jaar is het parochiebestuur dan ook bezig geweest om
allereerst met de omliggende parochies
van Laarbeek te bekijken ,of er een
proces van samenwerking tot stand kon
worden gebracht . Daarbij als einddoel te
komen tot een fusie.
Daardoor zou er dan een nieuwe parochie
ontstaan, die niet erg groot zou zijn;
waardoor er mogelijk nog een keer gefuseerd zou moeten worden.
Dit proces is niet van de grond gekomen.
Mede daardoor zijn deze plannen
voorlopig geparkeerd.
In overleg met Monseigneur Liessen van
het bisdom, heeft het bestuur de hulp
ingeroepen van pastores uit de regio en
deken van de Laar, zodat de diverse
vieringen in onze kerk voorlopig, in ieder
geval tot Pasen, door kunnen gaan, zoals
we dat gewend waren.
Tot die datum is deken van de Laar
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benoemd tot waarnemend pastoor van
onze parochie.
Voor de komende periode is er een
rooster gemaakt, waarin de ene week
Pastoor Engels zal voorgaan in de
eucharistievieringen en de andere week
Pastor Hasselman , die spontaan zijn
diensten heeft aangeboden, ook in het
begeleiden van zware zieken en stervenden.
Ook diaken de Coninck heeft zijn hulp
geboden voor o.m de doopvieringen en de
voorbereiding daarop, maar ook als
ondersteuning bij andere vieringen.
Dat het parochiebestuur zeer blij is met
de aangeboden hulp, mag duidelijk zijn.
We hebben daardoor de tijd gekregen om
ons te beraden op de toekomst.
In overleg met een afvaardiging van de
diverse werkgroepen en pastoor van de
Laar is er al een eerste bijeenkomst
geweest om de diverse mogelijkheden te
bespreken.
Het mag duidelijk zijn voor u als
parochianen, dat wij ons uiterste best
blijven doen om voor onze gelovige
gemeenschap het best mogelijke te
realiseren, zodat er zeker voorlopig
niemand uit hoeft te wijken naar elders,
om wat voor reden dan ook.
Met de hulp van zoveel betrokken
werkgroepen en parochianen, alsmede
de inzet van eerder genoemde pastores,
zal dat ook zeker gaan lukken.
Wanneer er nieuwe ontwikkelingen zijn,
zullen wij u hiervan op de hoogte
brengen.
Namens het parochiebestuur,
Sissy van de Weijer-Vogels
Secretaris.
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Bericht van:
In memoriam.

Op 7 januari 2012 overleed Jan van der
Heijden, Lieshoutseweg 35. Hij was ruim
29 jaar als vrijwilliger verbonden aan het
gemeenschapsblad. Hij maakte deel uit
van het vaste maandagmiddagteam dat
ons blad verzend- en bezorgklaar maakte. Hij was een van de trouwe medewerkers, maar vanwege zijn gezondheid
moest hij vorig jaar december stoppen
met zijn vrijwilligerswerk. Wij gedenken
in Jan een gemeenschapsmens in hart
en ziel. Wij wensen zijn vrouw Nellie,
kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen en verdere familie alle sterkte
toe.
In december 2011 heeft de redactie Jan
voorgedragen voor de vrijwilligersmedaille
van de gemeente Laarbeek.
Deze medaille zou hem op 9 januari 2012
worden uitgereikt. Deze blijk van waardering heeft hij niet meer in ontvangst
moge nemen.
Op 23 januari 2012 zal de medaille met
bijbehorende oorkonde alsnog worden
uitgereikt aan zijn echtgenote Nellie.
Namens de redactie,
De voorzitter,
Jan den Mulder.
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KINDERARBEID.
DAT PIKKEN WE NIET.
Ik wil even onder de aandacht brengen
dat sinds ongeveer twee maanden een
statiegeldbus hangt naast de legeflessen-automaat in de supermarkt van
de MCD in Aarle-Rixtel. De opbrengst
van de statiegeldbonnetjes die hierin
worden gedeponeerd gaat naar UNICEF,
naar een goed doel: Een einde te maken
aan de kinderarbeid in het algemeen en
aan kinderarbeid in de goudmijnen in het
bijzonder. En verder om deze kinderen
een betere toekomst te bieden door
goede huisvesting en gepaste scholing.
Voor ons is dat allemaal heel gewoon
maar voor ontelbare kinderen nog steeds
niet weggelegd.
Voor U is een statiegeldbonnetje waarschijnlijk maar een luttel bedrag, maar
veel bonnetjes maken voor die kinderen
misschien net het verschil. Dus zou ik
zeggen. Sta er even bij stil als U de lege
flessen inlevert en stop het bonnetje
gewoon in de bus.
Namens UNICEF hartelijk dank.
Wilna Kuijpers,Blauwe Schutplein 9,
Aarle-Rixtel.

K lokje
Taxatierapport:
U wilt een taxatierapport van uw woning
en daar echt niet te veel voor betalen?
Bel Gerard Roefs Taxaties tel: 383566,
ook buiten kantoortijden.
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:
Beste dames
Hierbij nodigen wij jullie uit voor onze
jaarvergadering op donderdag 26 januari
20.00 uur in zaal de Couwenbergh.
Kegelen dinsdag 7 februari bij De “Bosparel” in Bakel. Vertrek om 19.30 uur
vanaf het Heuveltje.
Lezing “Neurofeedback” woensdag 8
februari. U kunt zich nog opgeven bij
Christine Nooijen of Jos Aarts.
Laarbeekse vrouwendag donderdag 8
maart 20.00 uur. Buurthuis Mariahout.
U kunt zich nog opgeven tijdens de
jaarvergadering.
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ken over het veilig deelnemen aan het
drukke verkeer.
De informatie bijeenkomst voor AarleRixtel vindt plaats op ; donderdag 1
maart van 10-12 uur in de mooi
verbouwde Dreef.
De presentatie wordt gegeven door een
ervaren instructeur.
U bent van harte welkom. De koffie met
iets lekkers staat voor u klaar.
Opgave voor 25 februari bij Jose
Zwanenberg tel 382947
of bij Cor van den Berk tel 383669

Bestuur KVO
Tot ziens op de jaarvergadering

Theorieles voor
scootmobielers,rolstoelers,rollators
en belangstellenden.
Stichting Scootmobielpark Laarbeek
biedt de gebruikers van genoemde voertuigen de mogelijkheid deel te nemen
aan cursussen zowel in theorie als in
praktijk om ervaring op te doen en
daarmee op verantwoorde wijze deel te
nemen aan het verkeer. De oefenbaan
van de stichting wordt dit jaar verplaatst
van kanaaldijk 4 naar “Zonnetij” in AarleRixtel. Deze oefenbaan biedt de mogelijkheid praktijkervaring op te doen. Door
ervaren leerkrachten wordt u op een
eenvoudige manier ( voor iedereen om te
doen) wegwijs gemaakt in de wereld van
hindernissen bij het besturen van uw
voertuig.
Veilig op weg.
In de wintermaanden wil Stichting Scootmobielpark Laarbeek graag in elke kern
van Laarbeek gratis informatie verstrek-

Concert Gioia-kwartet in Het
Kouwenbergs kerkje.
Zondag 29 januari
Het Gioia-kwartet geeft op zondag 29
januari 2012 een concert in het Kouwenbergs kerkje te Aarle-Rixtel.
Het strijkkwartet wordt gevormd door vier
muziekliefhebbers, allen amateurs en
afkomstig uit de omgeving van Eindhoven. Het Gioia Kwartet treedt slechts
enkele malen per jaar op, en uitsluitend
voor een luisterend publiek.
Het kwartet wordt gevormd door Eefje
Shkulipa - van Huijkelom, viool Adeline
Marinelli - van Campen, viool Jan de Wit,
altviool en Ulrich Mangold, cello.
Op het programma staan Schubert
kwartet nr 9, D 173 en Antonin Dvoøák
kwartet nr 5 opus 9
Het concert begint om 15.00 uur.
Kaartjes ad € 5,- zijn ook te reserveren
via 0492382943

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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Bericht van:
Wie wordt
opvolger
van KUUB
Op 12 februari wordt in De Dreef in AarleRixtel
het
achtste
Laarbeeks
Liedjesfestival gehouden. Ook deze
middag, van 14.00 uur tot 18.00 uur,
treden Laarbeekse groepen voor het
voetlicht. Al jaren is de kwaliteit van het
festival hoog te noemen. KUUB uit Beek
en Donk won in 2011 met Snertpolonaise
maar doet door omstandigheden niet
mee dit jaar. Dat betekent dat een nieuwe
winnaar met de wisselbeker aan de haal
gaat. Een jury zal de artiesten en
groepen deskundig beoordelen. Het
publiek kan zijn of haar stem laten horen
in de publieksprijs. Voor diegene die het
juist heeft geraden hebben we ook een
leuke prijs.
Kaarten voor het evenement zijn in de
voorverkoop
verkrijgbaar
bij:
Bloemsierkunst Bloom Dorpstraat Aarle
– Rixtel, Top 1 Toys Dorpstraat Lieshout,
Jumbo in Mariahout, Drogisterij Ceelen
Heuvelplein Beek en Donk en de studio
van Radio Kontakt Otterweg Beek en
Donk en kosten drie euro.

Midwinterconcert KiKo in
Kouwenbergs kerkje
Op dinsdag 31 januari geeft kinderkoor
KiKo een midwinterconcert in het Kouwenbergs kerkje in Aarle-Rixtel. Het
concert begint om 18.30 uur en duurt
ongeveer een uur. De entree is gratis.
De afgelopen weken zijn de kinderen van
het KiKo druk bezig geweest met het
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instuderen van liedjes rond het thema
Winter. In het midwinterconcert vertellen
ze het verhaal “Blauwe bloempjes uit het
ijspaleis” waarin deze liedjes een plaats
krijgen. Het KiKo staat onder leiding van
Neeltje van Doore. Kom gezellig met uw
kinderen luisteren naar het KiKo in het
sfeervolle Kouwenbergs kerkje.

PASSIECONCERT
STABAT MATER
Gemengd Koor De Klokkengieters AarleRixtel en Kamerkoor Sine Nomine AarleRixtel hebben in 2011 het STABAT
MATER in g, opus 138, van Josef Gabriel
Rheinberger op hun repertoirelijst geplaatst en in studie genomen. De vrucht
van deze (en andere) muzikale
inspanning is te horen tijdens een
Passieconcert op zondag 25 maart
2012 om 15.00 uur in de kapel van de
Missiezusters van het Kostbaar Bloed,
Kloosterdreef 7, Aarle-Rixtel.
In de passietijd is Maria, de Moeder van
God, de Moeder van Smarten (Mater
Dolorosa), uitdrukkelijk aanwezig. Zij
beleefde op haar manier de kruisweg van
haar Zoon. Jaarlijks wordt op Goede
Vrijdag tijdens het bidden van de
Kruisweg bij elke statie een gedeelte van
het Stabat Mater gezongen. Ook werd
deze ‘Lijdensweg van Maria’ gebeden/
gezongen in de liturgie van het feest van
Maria, Moeder van Zeven Smarten, op 15
september. Veel componisten hebben
zich laten inspireren door de tekst en
vervolgens prachtige muzikale werkstukken afgeleverd. Een van hen is Josef
Gabriel Rheinberger. Graag nodigen we
iedereen uit deze meditatieve muziek te
komen beluisteren op genoemde datum.

Zorg voor alle generaties!

Bij De Zorgboog staan we klaar voor alle generaties. Iedereen, ongeacht welke leeftijd, kan bij ons
terecht voor een breed pakket aan diensten in zorg, wonen en welzijn. Van zwangerschapsbegeleiding,
kraamzorg en jeugdgezondheidszorg tot gemaksdiensten, cursussen en verpleging en verzorging.
U vindt ons in een Zorgboogcentrum bij u in de buurt, in een van onze
thuiszorgwinkels of we komen bij u aan huis. Zo krijgt u altijd de beste zorg.

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

Harmonie De Goede Hoop
Manon van Overdijk
wint
The Voice Of Laarbeek
Zaterdag 7 januari. De grote dag van de
ontknoping van The Voice Of Laarbeek.
’s Avonds om acht uur barstte het
spektakel in De Dreef los. Je merkte aan
alle kandidaten dat ze hier een jaar naar
toe hadden gewerkt en dat ze blij waren
dat de finale daar was. Aan het eind van
deze zinderende finale stond Manon van
Overdijk als winnares op het podium. Op
1 juli zal zij te zien zijn op het hoofdpodium van Wish Outdoor in Beek en
Donk.
Jolanda Derks, Loren Geerts Lonneke
Kops, Sander Neilen, Manon van Overdijk
en Timo Weijers gingen de strijd met
elkaar aan voor de titel The Voice Of
Laarbeek en het optreden op Wish. Alle
zes zongen zij een nummer samen met
harmonie De Goede Hoop en een nummer met een muziekband. Hierna vond de
eerste schifting plaats. Iedere coach
moest een van zijn of haar pupillen laten
gaan. Met de ander gingen zij de grote
finale in.
De drie die overbleven waren Loren
Geerts, Manon van Overdijk en Timo
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Weijers. Zij mochten nog een laatste
keer alles uit de kast halen, met een lied
begeleid door de harmonie, om de
coaches te overtuigen. Na deze drie
nummers was het dan de belangrijke en
moeilijke taak voor de coaches om de
winnaar te kiezen van The Voice Of
Laarbeek. Apart van elkaar brachten zij
hun stem uit. Toen uiteindelijk de enveloppen met de uitslag aan de presentatoren overhandigd werden, was de
spanning om te snijden. Uiteindelijk het
verlossende woord. Loren Geerst werd
derde, Timo Weijers werd tweede en
winnares werd Manon van Overdijk.
Een dag later had harmonie De Goede
Hoop ook meteen een primeur. Want
Manon van Overdijk trad ook nog eens
op tijdens het traditionele nieuwjaarsconcert. Haar eerste optreden als ‘Voice
Of Laarbeek’.

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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behaalde 2 x goud en 1 x zilver, Anton
Verhagen 2 x goud, Jos van Kemenade 1
x goud en 1 keer brons, Ad Verstraaten 1
x goud en Gerard v.d. Akker 2 x zilver.
Langs deze weg wil Vogelvereniging
Laarbeek deze leden van harte feliciteren
met deze mooie resultaten.

Expositie van
Peter Hoeben met schilderijen.
Johan Verschuuren 40 jaar lid
van Vogelvereniging Laarbeek
Tijdens de druk bezochte jaarvergadering
van Vogelvereniging Laarbeek is Johan
Verschuuren gehuldigd i.v.m. zijn 40 jarig
lidmaatschap. De jubileumspeld werd
uitgereikt door een afgevaardigde van de
Nederlandse Bond, de heer Peter Verkuilen. Johan is een trouw lid en is bijna
altijd aanwezig op de ledenavonden en is
ook een hele tijd bestuurslid geweest. Na
de huldiging kon Johan het toch niet
laten, en voorspelde hij het weer wat we
het komende jaar nog kunnen verwachten. Hij mocht vele felicitaties in ontvangst
nemen
Bij de bestuursverkiezing zijn voorzitter
Hans Verbakel en de bestuursleden
Tonny van Alem en Anton Verhagen voor
een periode van 3 jaar herkozen.
Vogelvereniging Laarbeek is nog steeds
groeiende en heeft inmiddels 72 leden.
Vanaf nu is het clubhuis in de zaal van
Dorpscafé De Vrienden in de Dorpsstraat
18 te Aarle-Rixtel en de ledenavonden
zijn voortaan op een donderdagavond.
Nieuwe leden kunnen zich opgeven via
het secretariaat 0492-381909 of via
v.v.laarbeek@onsbrabantnet.nl
Op de Nederlandse kampioenschappen
waar ruim 12000 vogels aanwezig waren
behaalden leden van Vogelvereniging
Laarbeek in hun specifieke klasse wederom goede resultaten. Tonny van Alem

Van zondag 5 februari 2012 tot en met
zondag 26 februari in ‘t Oude Raadhuis
Beek en Donk
Peter Hoeben is als autodidact begonnen
met schilderen, ging eerst aquarelleren
en stapte naar enkele jaren over op acryl.
Hij heeft het schilderen verder eigen
gemaakt door het volgen van cursussen
bij diverse docenten.
In zijn werk zul je meestal iets ontdekken
wat te maken heeft met de natuur,
waarbij hij op zijn eigen wijze kleur en
vorm aan de schilderijen wil geven. Hij
gebruikt hiervoor diverse technieken.
Aard van zijn werk is het impressionisme
van landschappen, natuurelementen en
menselijke
figuren.
De expositie zal samengesteld worden
met zeer divers werk.
Openingstijden:
Zondag van 11.00 uur tot 17.00 uur
U bent van harte welkom
‘t Oude Raadhuis, Heuvelplein 8
Beek en Donk. www.oudraadhuis.nl

K lokje
Meubelmakerij Dovens Milheeze:
Voor betaalbare meubelen, op maat en
model samen met u ontworpen. Dus uw
eigen model voor betaalbare (kwaliteitprijs) meubel. 0492-344817
www.dovens.nl

Voor uw schilderwerk, binnen en buiten
A DV I S E R I N G
SERVICE
ONDERHOUD
RINI VAN BERLO Mob. 06 48 867 753
www.vanberlo-woonservice.nl, info@vanberlo-woonservice.nl
Molenstraat 32, 5735 BM Aarle-Rixtel, tel. 0492 - 38 35 68

De kaaskoning
“kaas met een
vorstelijke smaak”

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

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

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

www.autoschadeverbakel.nl

www.twanvanhout.nl
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Honderd jaar.
Haar gezicht straalt vriendelijkheid en
optimisme uit, ondanks het feit dat haar
leven niet altijd makkelijk was en ze de
nodige tegenslagen te verwerken kreeg.
Haar levensverhaal begint al heel
bijzonder bij de eerste vraag”Hoe kan een
mens honderd worden”. Het antwoord is
op z’n minst verbazend .”Geen fruit en
geen melk en op z’n tijd een sigaretje.”
Dat strookt natuurlijk geheel niet met de
medische opvattingen, is mijn mening,
maar voegt ze eraan toe. “Ik heb in mijn
leven meer gelachen dan gehuild en het
belangrijkste, elke dag een advocaatje
met slagroom.” En dat is geen melkproduct, denk ik bij mezelf. Vervolgens kijkt
ze mij met pretoogjes aan en zegt: “Maar
jij ziet er ook nog goed uit”Dat beaam ik
natuurlijk, maar ik heb nog 35 jaar te
gaan voor ik deze mijlpaal heb bereikt.
Mijn gesprekspartner is mevrouw JansenHeijligers, geboren op 10 februari 1912 in
Zandvoort. Ik tref haar bij haar dochter
Anneke Rijf aan de Heindertweg, waar
ze op bezoek was. Want mamma verblijft
al een paar jaar in het verzorgingshuis
Peppelrode in Eindhoven. Daarvoor
verbleef ze 6 jaar in het Franciscushof in
Lieshout waar ze op een dag ongelukkig
ten val kwam en haar heup brak. Toen
kon ze daar niet meer blijven. In Lieshout
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kwam ze terecht toen in Aarle-Rixtel
geen plaats meer voor haar was, omdat
de Witte Poort werd afgebroken, alweer
bijna acht jaar geleden. Zodra ze deze
naam hoort, verschijnt er weer een lach
op haar gezicht. “De mooiste tijd van
mijn leven.” Dat is voor het gemeenschapsblad ook de aanleiding geweest
om voor haar plaats in dit blad te maken.
Want hoewel ze geen inwoonster meer
van Aarle-Rixtel is, heeft ze in die tijd wel
een stempel gedrukt op de factor
gezelligheid en muzikaliteit in de Witte
Poort. Niet voor niets stond er een piano
op haar kamer en nodigde ze de
bewoners uit voor gezellige muzikale
uurtjes. Altijd paraat met liedjes, van alles
wat, Ave Maria en liedjes van Boel Nölle,
vooral die over Aarle-Rixtel. En voordrachtjes houden als er iets te vieren
was in het bejaardenhuis en natuurlijk
carnaval, vooral toen haar schoonzoon
Cees Rijf in 1990 prins carnaval werd. Ze
lacht: “Ook een lieve man en gezellig. En
bekend was ze in het dorp, als eerste
met een scootmobiel, een rode nog wel.
Herinneringen komen kennelijk weer
boven want ze lacht. “Ik ben nooit uit de
bocht gevlogen.”Schoonzoon Cees kijkt
daarbij bedenkelijk en zegt: “Gelukkig
niet, maar ze reed wel heel enthousiast”.
Ze was heel sociaal want ze deed altijd
boodschappen voor de andere bewoners.
Dochter Anneke herinnert zich dat haar
moeder vroeger al zeer optimistisch
tegen het leven aankeek. Ik ben in 1936
getrouwd met mijn Tinus en dat was ook
een schat van een man, merkt ze fijntjes
op. Van de eerste wereldoorlog kan ze
zich niets herinneren, maar van de
tweede des te meer. In de hongerwinter
van 1944 helemaal vanuit Haarlem op de
fiets over de Afsluitdijk naar Friesland om
voedsel te zoeken voor het gezin. Ze
kwam wel met twee konijnen terug. In de
tijd had haar man een fietsenzaak in
Haarlem. Die zaak is er nog steeds, zelfs
onder de naam Jansen, maar wel een
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andere eigenaar. Er werden vijf kinderen
geboren. Vier jongens en een meisje en
dat meisje kennen we. Ik was gek op
muziek en ik zong in die tijd zoveel
mogelijk in het kerkkoor in Haarlem. Veel
rouwtje en trouwtje noemde ik dat altijd.
In 1967 was ze betrokken bij een ernstig
auto-ongeluk en zou ze volgens de artsen
nooit meer kunnen lopen. Maar toen
verscheen er een jonge fysiotherapeut uit
Beverwijk in haar leven en na een tijdje
ook in het leven van haar dochterAnneke.
In 1982 overleed haar man, nog maar 68
jaar oud, aan de gevolgen van kanker. Hij
was toen al jaren nierpatiënt. Omdat de
kinderen uit huis waren en de zaak was
overgedragen bleef ze alleen. Na een
paar jaar, 73 jaar oud, volgde ze haar
dochter naar Aarle-Rixtel waar haar man
zich inmiddels definitief had gevestigd.
Zondag 12 februari is groot feest in
Peppelrode. Zelfs de burgemeester van
Eindhoven komt haar die dag feliciteren.
Als die maar niet met een fruitmand komt
aanzetten. Namens de redactie van het
gemeenschapsblad heb ik haar een heel
plezierige verjaardag toegewenst.
JWP.

Afscheid
Mevrouw Ingeborg Westerbeek
Per 1 februari neemt Mevrouw Ingeborg
Westerbeek afscheid van basisschool
Brukelum en De Heindert in Aarle-Rixtel.
Zij is ruim 8 jaar directeur geweest van
beide scholen. Zij gaat haar loopbaan
vervolgen op Basisschool ’t Vijfblad in
Geldrop, eveneens een school van
Stichting De Eenbes.
Beide scholen hebben een programma
waarin kinderen, ouders en collega’s
afscheid kunnen nemen. Voor Basisschool Brukelum is dat op 27 januari,
voor Basisschool De Heindert is dat op
30 januari.
Voor Basisschool Brukelum zal een
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nieuwe directeur gezocht worden.
Op Basisschool De Heindert is Mevrouw
Marie-Louise Stevens benoemd tot
waarnemend directeur.

V.l.n.r. Karen van der Muuren, Moniek
Spierings, Judith van Asten en Bibi van der
Heijden

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.

Voor tegels en sanitair bezoek
onze vernieuwde showroom
of kijk op ons nieuwe website:
www.vanrooydasmooi.nl
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Torenakkerweg 3a
5735 BG Aarle-Rixtel
Tel 0492-381383
mobiel 06-51162419
Openingstijden showroom
wo-do-vrij :13.30-18.00 uur
za: 09.00-16.00 uur
Of volgens afspraak
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Voor Uw
gehoord:
KBO afdeling
Aarle-Rixtel
60 jaar jong
Een reden om een praatje te gaan
maken met de voorzitter. Gastvrij werd ik
door Betsy Bakkers ontvangen. Eerst
even bijpraten ging vooraf aan het
beoogde gesprek. Heel prettig om elkaar
na zoveel jaren weer eens echt te
ontmoeten. Echter U zit hier niet op te
wachten, het gesprek zou gaan over het
60 jarig bestaan van de KBO afdeling
Aarle-Rixtel. Sinds maart 2011 heeft
Betsy Bakkers, 73 jaar, het stokje overgenomen van Cor Verschuuren. Ruim 8
jaar geleden trad zij, overgehaald door
Nellie Swinkels, toe tot de KBO AarleRixtel. Als lid van het bestuur organiseerde Betsy samen met Hetty Lemmens
vele activiteiten voor de KBO-ers. Ze
denkt daarbij aan ontspanningsmiddagen
/avonden, excursies, dagreizen, vakanties, stedentrips enz. De vereniging zet
zich zoveel als mogelijk in naar de
wensen en belangen van hun senioren
leden. Het woord senioren geeft al aan
dat we met de tijd zijn meegegaan. Een
en ander is duidelijk te merken in het
aanbod van activiteiten. Onze senioren,
gezien de uiteenlopende leeftijd van 50ers, 60-ers, 70-ers, 80-ers en zelfs 90ers, vragen een diversiteit aan activiteiten. Activiteiten die gericht zijn om
elkaar te ontmoeten, samen bezig zijn
met sport, ontspanning, kennisverwerving, p.c. gebruik en genieten van
culturele thema’s. Ook belangenbehar-
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tiging voor de leden behoort daarbij. U
snapt het wel, dat wij dat alleen kunnen
verwezenlijken met steun van onze leden.
We zijn dan ook heel blij en zeer tevreden
met de vele vrijwilliger(s)ters. Zij zetten
zich middels verschillende werk-groepen
belangeloos in voor onze leden. Hetgeen
onze vereniging doet blijven groeien en
bloeien. Ook trachten wij de positieve rol
die ouderen, zeg liever senioren, hebben
te stimuleren ten goede voor onze
samenleving. Hiertoe wordt gezocht naar
ontwikkelingen om de vergrijzing te
verzilveren. Senioren zijn onmisbaar voor
onze gemeenschap. Wat dacht u van
ervaring, kennis en kunde die zij in huis
hebben. We vinden het prettig dat we met
anderen daaraan invulling kunnen geven.
In de KBO Brabant, Kring De Peelkant en
de seniorenraad hebben we prima
partners. Zo hebben we via de
seniorenraad goede kontakten en overleg
met de Gemeente Laarbeek en de
Woningstichting. Graag willen wij met
onze leden dit heuglijk feit, het 60-jarig
bestaan, vieren. Wel wat later dan
gepland was. De reden daarvan is u
inmiddels wel bekend. Wij en onze leden
kijken daar reikhalzend naar uit. We
vertrouwen erop dat onze jubileumcommissie haar werk goed heeft gedaan.
Donderdag 2 februari a.s. is de grote
dag. Vanaf half tien zijn onze leden,
gasten en genodigden welkom in De
Dreef alwaar we rond half zes de
feestelijkheden afsluiten. Graag zou ik
nog een persoonlijke wens willen uitspreken; “Van harte hoop ik dat onze
Seniorenvereniging/K.B.O. Aarle-Rixtel
nog een actieve, vooruitstrevende en
inspirerende toekomst tegemoet mag
gaan.
Nobis

www.gemeenschapsblad.nl
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Het Gezondheidsteam
organiseert op zondag 5 februari
Narrenwandeling
,,Ut lupt zoals ut lupt’’.
Wij nodigen de Prinses, Prins en zijn
gevolg , de Gele kielen met vooral veel
kinderen, alle wandelaars uit, om deel te
nemen aan een narrenwandeling.
Deze wandeling zo vlak voor het
carnavalsseizoen laat zien dat we ipv de
gebruikelijke optocht in de kern ,
RONDOM de kern een mooie optocht
kunnen vormen.
En inderdaad UT LUPT zoals UT LUPT.
Trek wel goeie wandelschoenen aan want
we gaan ook over zandpaden.
We starten om 10 uur bij Conference
Centrum de Couwenbergh. Na afloop
hebben we nog een verrassing in petto!
DUS LOOP MET ONS MEE!

Gezondheidsrace
Team Aarle Rixtel
Het jaar is alweer vier weken oud en
waarschijnlijk zijn bij vele de goede
voornemens wegeëbt. Gezond eten is
geslonken tot het nemen van een halve
zak chips ipv één hele en in plaats van
15 kilo afvallen is het streven nu 7 ½ kilo.
Ach, het is voor vele herkenbaar evenals
de frustratie waarom het ‘gezonde leven’
niet lukt.
Ook binnen ons team zijn dergelijke
frustraties aan de orde en ook mij lukt
het niet om de gewenste kilo’s te verliezen.
Maar we moedigen elkaar aan op de
sportschool en of bij het volgen van een
dieet. Het saamhorigheidsgevoel is
groot. Dus uiteindelijk moet het ook met
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mij goed komen.
Overigens, u kunt deze saamhorigheid
ook ervaren en deelnemen aan onze
activiteiten. Iedere woensdagavond om
19.00 uur lopen we een klein rondje Aarle
Rixtel, waarbij we vertrekken vanaf
conference centrum de Couwenbergh.
Dat is als snel 60 minuten bewegen!
En als u meer wilt wandelen; hierbij nog
een extra datum welke u in uw agenda
kunt noteren. 4 maart een themawandeling
Verders bruist het team van enthousiasme en worden er voor dit tweede blok
met als thema ‘Eten en Drinken’ vele
activiteiten voorbereid. Bijvoorbeeld;
Nederland Doet Dag, Een kookwedstrijd
voor kinderen, een avond voor jonge
chronische zieken, etc.
Het is voor u dus belangrijk om regelmatig het gemeenschapsblad te raadplegen, maar bovengenoemde wandelingen
kunt u alvast vermelden op uw kalender.
Doen!
En terwijl u dit leest ben ik waarschijnlijk
mijn eerste rondje aan het hardlopen.
Want zoals velen moet ook ik een keer
beginnen en dat is vaak met de eerste
stap. Welke stap zet u? Tot ziens.
Oja en kijk ook eens op de website
www.gezondheidsrace.nl. Kunt u de sfeer
proeven.
De Team captain van Aarle Rixtel

K lokje
SCHILDEREN.
Heb je zin om eens flink te keer te gaan
met acryl of olie op groot of klein doek. Ik
heb nog enkele plaatsen in mijn atelier
vrij voor de donderdagochtend van 9.30
uur tot 12.30 uur. Je kunt in de maanden
Februari Maart en April met ons mee te
schilderen.
Geef je op via tel:06-36498595.
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"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
Pagina 30

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:
Commotie om OJA
Na de hele commotie om OJA te verplaatsen hebben we er een nieuw fenomeen
bij. De scateramp en pannakooi voor de
Dreef zou verplaatst moeten worden. Zijn
we met zijn allen zo diep gezonken dat
we onze kinderen uit ons midden verjagen omdat één man vindt dat hij overlast heeft door kinderen bij het door onze
burgers gefinancierde gemeenschapshuis. Ik dacht dat onze kinderen ook bij
onze gemeenschap horen en ik zie niet
in waarom de jeugd niet de zelfde
rechten hebben als de ouderen om zich
vrij te bewegen op de gemeenschappelijke ruimtes die ingericht zijn voor alle
bewoners. Deze scateramp stond eerst
in een woonwijk waar er overlast was en
geen sociale controle, derhalve werd
deze verplaatst naar ons gemeenschapshuis waar hij ruim in het zicht ligt en
waar de jeugd ook aangesproken kan
worden. En ingeval van verwondingen is
er eigenlijk altijd iemand in de buurt. Er
wordt als argument gebruikt dat de
tuinarchitect het geen fraai gezicht vindt
recht voor de Dreef. Wat ik heel vreemd
vind. Want hij stond er al voor de
verbouwing en ik zie niet in waarom dit
niet ingepland had kunnen worden. Er
komt bij dat er een grote verbondenheid
is met het om de hoek gelegen jeugdgebouw waar de jeugd wel welkom is. De
laatste jaren is de overlast drastisch
verminderd. Voor de pannakooi geld
hetzelfde, alleen licht hij er nog maar een
paar maanden. En ja, jeugd is wat luidruchtiger en ja, jeugd fietst ook wel eens
op de stoep, maar ik zie niet in, waar
andere gemeentes dezelfde accommodatie voor de deur van het gemeentehuis
hebben staan, wij ze van hun honk
moeten verjagen. Laatste argument is
dat er geluidsoverlast zou zijn wat ik heel
bijzonder vind met de dubbele beglazing
van het multifunctioneel gebouw. De
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bewoners van Aarle moeten zich er eens
op beramen of ze terug willen naar
enkele jaren geleden en onze jeugd weer
aan hun lot over willen laten.
WATJE

Naar Lourdes….Maar hoe?
In uw omgeving zijn er meerdere mensen
als pelgrim naar Lourdes geweest. Dan
hoor je vaak zeggen: ja, daar wil ik ook
graag eens naar toe. Zou er een mooier
cadeau zijn voor je ouders of voor je zelf
om zo’n mooie droomreis cadeau te
kunnen doen. Dan is vaak de vraag, wat
past het beste bij ons en hoe en wanneer. Zo ga ik al meer dan 40 jaar mee
als vrijwilliger groepsleider met de
Limburgse Bedevaarten, waarvan de
laatste 15 jaar met de bus. En kan zeker
uit ervaring vertellen welke reis bij u het
beste past, trein, vliegtuig of bus. Of u nu
gezond, ziek of gehandicapt bent, er is
altijd een oplossing voor een aangepaste
reis. En dus met vol pension inclusief
verzekering en geheel verzorgd. Ook is er
de mogelijkheid om in Accueil
(ziekenverzorging) of in een zorghotel te
verblijven.
Samen komen we er wel uit. Dus als u
belangstelling heeft om te gaan, bel mij
gerust even en ik zal u helpen bij al uw
vragen en inschrijving. Ook kan ik u door
verwijzen naar het Lourdescomité Weert.
De 1e reis is van 1 juni t / m 9 juni 2012.
2e reis is van 30 augustus t / m 7 september 2012. 3e reis is van 14 september
t / m 22 september 2012. In uw hotel is
altijd een Nederlands sprekende hotelleider, die u alle dagen bijstaat en weg wijs
maakt. Bel me gerust voor informatie:
Theu van Meijl 06.51.12.27.11 of 0495521988. Theu van Meijl, Wollekamer 3,
6006 LA Weert of J.Senders, Frans
Halslaan 20, 5702 XH Helmond 0492537.331.
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1e Ganzekwekavond
Carnaval Ganzegat 55 jaar en springlevend. Dat bewees de eerste in een
serie van drie kletsavonden in een
bomvolle zaal van MFC de Dreef. Nog
niet zo oude tijden herleefden met tal van
artiesten en groepen uit de recente
historie en dat was een schot in de
carnavalsroos, want juweeltjes uit het
verleden vermengden zich moeiteloos
met vers talent, en dat allemaal van eigen
bodem. Dat belooft nog wat voor de
volgende twee avonden, die inmiddels al
lang en breed uitverkocht zijn. De Stichting Organisatie Carnaval Ganzegat
ontving van een enthousiaste groep
vrijwilligers een geschenk in de vorm van
een splinternieuw fraai gekleurd prinsenpodium, compleet met ledverlichting en
geluidboxen. Nadat good old Karel van
de Graef was benoemd tot opperganzentrekker van carnaval 2012 en oudbestuurslid en regelneef Stan Hagelaar
vanwege zijn vele verdiensten voor carnaval Ganzegat werd benoemd tot ridder in
de orde van de Zilveren Ganzenveer, was
het tijd voor echt amusement. De
Heikantzangers behoren in hun derde
jaar tot de gevestigde carnavalsorde en
bewezen dat door een sportief optreden
met wederom een echte carnavalskraker
met de simpele tekst “ Een ei hoort
erbij”. Leuk, vlot melodietje en een refrein
dat iedereen kan meezingen en daar gaat
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het bij carnaval wel om. Een kanshebber
op het komende liedjesfestival. Het
publiek verkoos duidelijk de onbekende
maar fraaigevormde buikdanseres(waar
woont die op den Heikant? ) boven het
enge fietsbroekje en witte benen van
Peter Verschuuren, die ook wel heel erg
afstaken bij zijn rode fietsje. Marlon
Kicken behoeft geen introductie meer en
hij stapte de ton in als oud-prins,
compleet met grote steek en gekleurde
veren. Hij deed zijn seizoen van vorig jaar
nog eens dunnetjes over met smakelijke
anekdotes. “Ik ben nog kei kapot, gelukkig niet van het werken” Zijn kwinkslagen
richting regerend prins Toon d’n Urste
werden onmiddellijk beantwoord. “Wat
zie jij eruit, kom je van een ponyconcours” Charmante dansmarietjes passen
altijd in een carnavalsavond en die van
Ale vooral, voor het tweede jaar alweer.
De muzikale potpourri bij de showdans
mocht er zijn. De groep Gans Anders
had (gemaakte) haast, maar zag kans
een vermakelijke show te presenteren
met halve liedjes uit de afgelopen jaren
en daarom kwamen boer Peter, Croy
bier en de Weg nog eens voorbij. De
afsluiter ´We vatten er nog ein” was een
dankbare meezinger voor de zeer
muzikale groep. Ben Stoter (Erik van
Duppen) in de ton had erg veel stoten
onder de gordel en die kwamen bij het
publiek soms ook hard aan. De kogels
bleken voor Ben iets te zwaar. Elf jaar
weg maar de kwaliteit en muzikaliteit
hadden ze bewaard. De groep GADZ(Ger
an de zwier) pakte ouderwets uit met
reisleider Frank van Bokhoven en natuurtalent Franka van der Linden. Prachtige
liederen, emoties kwamen boven en met
de toegift “Wilde ganzen vliegen laag”
voldeden ze aan het uitbundige verzoek
van het publiek. Ontelbare malen stond
ze al in de ton in de gekste creaties,
altijd oog voor de mensen en de dingen
in Ale. Annie Jacobs-Heesakkers ,alsof
ze nooit weg was geweest. Ook een
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natuurtalent, ditmaal als Mientje de Vertellerd . De dorpsfiguren kwamen allemaal
weer aan de beurt en het bakoventje dat
ze langs de weg had gevonden moest ze
van “den auwen Mulder” terugzetten,
want die was daar bezig met snelheidscontrole. De grootse finale met staande
ovaties en aan het eind zelfs polonaise
werd geregeld door het duo Henk van
Beek en Celio van Gerwen met liedjes
van Boel Nölle. Er zijn mensen die het
niet droog houden bij Het Pumpke en De
Vendelier, om maar te zwijgen van : Ik
hou van Ganzegat en de kraker: Platvoetindianen. Daarvoor moet je de
geschiedenis ook een beetje kennen.
Prins Toon den Urste zag het welwillend
vanaf zijn troon toe en bedankte de
artiesten uitvoerig. Grootvorst Celio
tekende na jaren weer voor de presentatie
en De Hofkapel onder leiding van Dirk
Verhoeven zorgde voor een enthousiaste
muzikale omlijsting.
Vervolg op 28 januari.
JWP,

K lokje
Woonhuis te koop:
Molenstraat 37 te Aarle-Rixtel. Twee
onder een kap, perc. Opp 324m2, inhoud
500 m3. Grote woonkamer met houtkachel, dubbele beglazing en openslaande deuren naar de tuin. De tuin is recent
gemoderniseerd met ruim afdak en
berging. Tuinkamer (voorheen garage) te
gebruiken als hobby ruimte, kinderkamer,
dan wel kantoor met openslaande deuren
naar de tuin. Boven drie slaapkamers.
Ruime badkamer met ligbad en douche.
Grote zolder met dakkapel en groot
raam, ideaal voor studerende kinderen.
Combiketel 5 jaar oud. Binnen en buitenwerk onlangs professioneel geschilderd.
Grote oprit met carpoort. Prijs: notk. Tel:
0492-382201. A. Hendriks
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AAN DE WIELEN
Na een geslaagd en druk begin van
2012, gaan onze winteractiviteiten de
komende weken gewoon door. Allereerst
is er de wandeltocht op zondag 29
januari, waarvan het vertrek om 10.00 uur
is vanaf het kerkplein. Vervolgens wordt
op zondag 5 februari de finale van onze
crosskompetitie gehouden. De start vindt
om 10.30 uur plaats op het parkoers nabij
d’n Duvelsberg. Omstreeks 12.15 uur is
de prijsuitreiking bij de Vrienden.
De vierde kaartavond werd bij de
jokeraars gewonnen door Annemarie
Otten en bij de rikkers door Theo Relou.
Afd. publ.
Hebt u ook zo genoten van enkele frisse,
zonnige dagen,
waarop plotseling iedereen aan de
wandel ging,
ik ook en toch zit ik met wat vragen.
Waarom wordt er meteen overvloedig
gestrooid,
zodat wegen wit zien van het zout,
volgens mij wordt het niet meteen glad,
al is het ‘n bietje koud.
Ik heb het geweten,
want na een uurtje fietsen,
had ik zoveel zout in mijn mond,
dat ik tegen mijn vrouw zei,
strooi maar niet meer op het avondeten.
RD

K lokje
Te koop:
Koelvriescombinatie (inbouw-Liebherr)
300 euro. Vaatwasmachine (inbouwBosch) 150 euro. Beide in goede staat. ±
5 jaar oud. Tel: 06.10.54.64.69
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Beste mensen na lange tijd weer
een bericht van CENDRA.

Deborah J. Carter Quartet
bij Wim Beeren Jazz Society
op 25 januari
Op woensdag 25 januari a.s. betreedt de
fameuze zangeres Deborah J. Carter
met haar quartet het podium van Wim
Beeren Jazz Society in café Van Bracht
aan de Kerkstraat in Aarle-Rixtel.
Deborah, die wordt gezien als een van de
meest dynamische vocalisten in de
internationale jazz scene, wordt vergezeld
door pianist Thijs Cuppen, bassist Mark
Zandveld en drummer Gunnar Graafmans.
Deborah J. Carter werd geboren in de
U.S.A. en groeide op in Hawaii en Japan.
Zij geeft concerten op jazz festivals en in
jazz clubs, doet seminars, en verschijnt
in radio- en TV shows in Europa en Azië.
Zij toert met haar eigen trio, of als gaste
bij diverse formaties variërend van solo
pianist tot orkest. Ook geeft zij masterclasses over de hele wereld. Tevens is
Deborah de vaste zangeres van The
Timeless Big Band o.l.v. Jos Beeren.
Aanvang 20.30 uur, toegang gratis.
Wim Beeren Jazz Society: een bruisend en inspirerend jazzpodium, waarbij
je in een ongedwongen en gezellige sfeer
oude bekenden en nieuwe vrienden
ontmoet !
www.wimbeerenjazzsociety.nl

Afgelopen jaar was een druk en bewogen
jaar voor ons. Met veel plezier hebben we
kunnen genieten van de aarlese jeugd die
in grote betalen naar CENDRA kwamen.
Ze hebben zich bij ons goed vermaakt en
hebben ook meegedaan aan goede
doelen. Met trots kunnen we zeggen dat
mede daardoor weinig of eigenlijk niets
door onze jeugd is vernield. Rond kerst
en nieuwjaar is het wat minder druk
geweest, wat niet inhield dat we gezellig
de jaarwisseling hebben gevierd.
Waarvoor we Kitty Schuurman hartelijk
willen bedanken voor de sponsoring van
de kerst attributen. Ook hebben we
enkele tegenslagen, zoals het uitvallen
van de jongerenwerkers, wegens werkzaamheden door enkele vernielingen aan
onze buitenplaats. Ondanks het uitblijven
van goede opslag voor ons materieel, als
gevolg van de maatschappelijke desinteresse van onze bestuurders, viel ons
dit jaar wat tegen. Met veel animo gaan
onze vrijwilligers het nieuwe jaar in en
kunnen onze jongeren zich bij ons het
komende jaar weer verheugen op veel
spannende en gezellige uren. Op dit
moment zijn we nog volop bezig met de
planning voor de disco‘s en knutselmiddagen. Ook zien we hoopvol uit naar
onze schoolverlaters die bezig zijn om
hun eigen ding te doen bij CENDRA. We
gaan nu van start met de voorbereiding
van carnaval en zullen u op de hoogte
houden van de ontwikkelingen bij jullie
jeugdcentrum.
Bestuur CENDRA

Halfvrijstaand uitgebouwd
woonhuis met 3 slaapkamers,
vrijstaande garage en vrije achterom.
Gesitueerd op loopafstand van dorpscentrum in een kindvriendelijke
omgeving met naastgelegen speelterrein.
Huurprijs € 800,= per mnd.
Bel voor meer info 0622230896.
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Bericht van: 50 jaar geleden
15 januari. Memisa
De open schaal collecte, welke zondag
tijdens de H.H. Missen gehouden werd,
waarvan de opbrengst bestemd is voor de
Memisa, heeft ruim f 600,- opgebracht.
17 januari Riolering Aarle-Rixtel voor
grootste gedeelte in 1962 gereed
Burgemeester E. Janssens uit AarleRixtel heeft op de gisteravond gehouden
eerste raadsvergadering van 1962 zijn
nieuwjaarsboodschap uitgesproken tot de
gemeenteraad. Hieraan is het volgende
ontleend: Wanneer ik uw aandacht vraag
voor de meest belangrijke zaken, waarmede wij in het voorbije jaar werden
geconfronteerd, dan zult u met mij wel
allereerst denken aan de riolering, welke
ons zoveel zorgen heeft gebaard en met
de uitvoering waarvan wij wel bijster
ongelukkig zijn gevaren. Bracht de stagnatie, zoals u bekend is, tal van perikelen met zich, de gang van zake valt
echter nog meer te betreuren, omdat bij
de aanvang van 1961 niet ten onrechte
verwacht mocht worden dat een groot
aantal van onze woningen, waarvan de
bewoners door het ontbreken van enige
riolering zich al vele jaren de grootste
ongemakken hadden moeten getroosten,
reeds in de loop van het thans voorbije
jaar op de riolering zouden aangesloten
kunnen worden. Voor alle ingezetenen en
met name voor de bewoners van de
Mariastraat en omgeving betekende deze
stagnatie bovendien speciale overlast en
ongerief. Alleen de riolering in de Albers
Pistoriusstraat kwam in de loop van het
voorbije jaar. Burgemeester en wethouders hebben goede hoop dat een groot
gedeelte van de huizen in Aarle-Rixtel in
de loop van dit jaar op de riolering zullen
worden aangesloten.
17 januari. Verloop van de bevolking
Aantal inwoners op 1 januari 1961 3851
personen. Geboortes waren er 74 en er
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vestigden zich 239 personen in AarleRixtel. Er vertrokken 231 personen en er
overleden 36 ingezetenen. De gemeente
telt dus op 1 januari 1962 3897 inwoners.
18 januari. Bond van Bejaarden
De leden van de Bond van Bejaarden
wordt verzocht vrijdag om half tien aan de
kerk aanwezig te zijn voor de uitvaart van
medelid M. van de Putten.
18 januari. EHBO
Door zich veertien dagen geleden in
Asten als eerste van ons district te
plaatsen, mag de ploeg van de plaatselijke EHBO, bestaande uit de heren P.
Oosthoek, F. Vlamings en A. van Berne,
het district vertegenwoordigen en
deelnemen aan het kampioenschap van
Noord Brabant. Deze kampioenswedstrijden zullen plaatsvinden zaterdag in
Oosterhout. Of deze heren het zo
begeerde kampioenschap zullen behalen,
zoals enkele jaren geleden het geval
was, zal men moeten afwachten.
22 januari. Brand in de puddingfabriek te Aarle-Rixtel
Zaterdagmiddag om half zes brak brand
uit in de puddingfabriek “Thermos” van de
heer J. Prinsen in de Dorpsstraat te
Aarle-Rixtel. De brandweer was zeer
spoedig precent, maar kon aanvankelijk
wegens een hevige rookontwikkeling
weinig uitrichtten. De brand was ontstaan
in het magazijn en werd gelukkig heel
spoedig ontdekt door de heer J. Prinsen
jr., die daar even moest zijn toevallig. De
brandweer sloeg aan de achterzijde van
de fabriek een stel ruiten in en bestreed
toen het vuur. In korte tijd was men de
brand dan ook meester. Er ontstond een
vrij aanzienlijke waterschade. De heer
Prinsen heeft medegedeeld dat door de
brand geen stagnatie in het bedrijf zal
optreden. Het werk wordt vandaag
gewoon voortgezet.
Helmondse Courant januari 1962

