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Taxibedrijf
C. van Heijst

* personenvervoer
* rolstoelvervoer
* groepsvervoer
* ziekenvervoer
* pakketdiensten

381218
Dorpsstraat 98

Aarle-Rixtel



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

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

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

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

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

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

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

VERLOSKUNDIGEN Praktijk Natal Gemert-Bakel en Aarle-Rixtel.
Julianastraat 2-008. Gemert. Afspr. , ma t/m vr van 9.00 u tot 12:00 u. 0492-367703
Dienstdoende verloskundige:0492 — 367703

FYSIOTHERAPEUTEN  Fysiotherapie en Manuele Therapie. P. J. Groenendaal en
Mw. Groenendaal-de Waard, en  Mw. J. Strijbosch. Koude Maas 16, tel. 382156.
Fysio&Zo Aarle-Rixtel Kouwenberg 13 381288 www.fysioenzoaarlerixtel.nl

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Landelijk Politienummer 0900 - 8844 voor niet spoedeisende hulp
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Zaterdag 18 februari
18.30 uur Kerk – Eucharistieviering  - samenzang

Antoon van Berne (trouwdag/buurt)
Jan en Marc van Stiphout
Frans Vogels (verj./par.)
Marinus en Toos van Stiphout - Crooymans en kleinzoon Mart
Thieu Driessen (sterfdag)
Tot welzijn van de parochie

Zondag  19 februari–7e Zondag door het jaar – Vastenaktie
Carnaval

10.00 uur Kerk – Eucharistieviering – Carnavalskoor
Maarten Wouters (par.)
Harrie van Boxmeer
Jan van Dooren (verj./O. L. Vrouwe gilde)
Wim en Corrie v.d. Boogaard - v.d. Elsen
Frans Prinsen (bijzondere intentie)
Overleden ouders van Duppen - Sterken en Jos
Clasine van Duppen-Heijl

Woensdag 22 februari ASWOENSDAG: Dag van Vasten en onthouding
Viering met as wijding en ’t geven van een askruisje

19.00 uur Kerk – Woord- en Communiedienst - Dameskoor

Week van zaterdag 25 februari t/m vrijdag 2 maart

Zaterdag 25 februari
18.30 uur Kerk – Eucharistieviering  -Samenzang

Overleden ouders Migchels- Nooijen (verj./sterfdag)
Tot welzijn van de parochie

Zondag  26 februari – 1e Zondag van de Vasten
10.00 uur Kerk – Eucharistieviering  - Dames- en Herenkoor

Maria van Roij
Martin  Brands (par.)
Overleden ouders van Rixtel, Bertus en Frits (fund.)
Tonnie Scheepers - van Boxmeer (sterfdag)
Overleden ouders van der Most – de Groot
Miet van Boxmeer – van Duijnhoven (j. get.)
Harrie Verbakel
Harrie en Lies Sloots – Migchels
Christ en Antoine van Bommel (fam. Verbakel)
Antoon van Rooij (fam. Verbakel)
Mia Arts – Sterken
Bernard van den Elsen
Anneke Verbakel-van Dommelen

Week van zaterdag 18 februari t/m vrijdag 24  februari
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Eduard Bekx (Hakendover)
Jan Pennings en Tineke

12.00 uur Kapel – Doopviering
Sebastiaan van de Burgt, Lieshoutseweg 71.
Ties Strijbosch, Janssensstraat 33.

13.00 uur Kapel – Doopviering
Sven Dekkers, Peelstraat 44.
Elin van Falier, Janssensstraat 12.

Woensdag 29 februari
19.00 uur Kapel - Rozenkransgebed

Week van zaterdag 3 maart t/m vrijdag 9 maart

Zaterdag 3 maart
18.30 uur Kerk – Eucharistieviering  - Dameskoor

Maria Aarts – van der Linden (sterfdag)
Adriaan en Maria Donkers - Huibers

Zondag  4 maart –2e Zondag van de Vasten
10.00 uur Kerk – Eucharistieviering  -  Cantorij

Overleden ouders Reniers – Franken (verj. vader)
‘ 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
Tot welzijn van de parochie

Woensdag 7 maart
19.00 uur Kapel - Rozenkransgebed

Overleden
Francien van Boogaard-Verbakel, Keyserinnedael, 79 jaar.

Gedoopt
Mats Verhoeven, Strijpsoord 4.

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 eerstvolgende doopvoorbereidingsavond is op donderdag 29 maart a.s. van
20.00 tot 21.30 uur in de pastorie  aan de Heindertweg 1.
Deze avond is bedoeld als voorbereiding voor de gemeenschappelijke doopviering
van zondag 29 april a.s.
Ook is er de mogelijkheid om uw kind te laten dopen tijdens de gezinsviering van
Paaszaterdag 7 april om 18.30 uur.
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Voor de voorbereidingsavond en voor de doop van uw kindje  kunt u zich
opgeven tijdens de spreekuren van de pastorie: tel. 381215.
ASWOENSDAG
Woensdag 22 februari begint de vastentijd met  een dag van Vasten en onthouding.
Tijdens de Woord- en Communiedienst  die om 19.00 uur in de Kerk begint,  kunt u
een askruisje krijgen.

CARNAVAL
I.v.m. de carnaval zal de administratie op carnavalsdinsdag gesloten zijn!!

Op 2 februari j.l. is overleden:

Mevrouw Hennie van Schaik - Kamphaus,

woonachtig in verzorgingshuis Mariëngaarde te Aarle-Rixtel.
We hebben afscheid van haar genomen op 7 februari j.l. en haar te rusten gelegd
bij haar man Nico op de begraafplaats van de O.L.Vrouwe Presentatieparochie te
Aarle-Rixtel.
Een speciaal woord van dank aan Dr. Engels voor zijn goede zorgen en
medeleven. Een woord van dank gaat ook zeker uit aan het team van het
dagverblijf van Huize Mariëngaarde.

Namens Hennie: Dank je wel voor alle goede zorg!

Dankbetuiging

Wij willen iedereen bedanken voor de belangstelling, kaarten,
telefoontjes en bezoekjes bij het overlijden van Jan,
ons pap, opa en overgroot opa

Jan van der Heijden

Nellie van der Heijden, kinderen, klein- en achterkleinkinderen.

KKKKKlokje KKKKKlokje

Verloren:
Grote bos met sleutels verloren van de
Duivenakker naar de Dorpsstraat. U kunt
deze afgeven op het redactie adres:
Kerkstraat 39 of bel 382034. Alvast erg
bedankt.

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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Kennismaken met Mindfulness

Mindfulness zet je denken en voelen met
beiden benen op de grond
Tijdens de training Mindfulness leert hoe
je de “automatische piloot” kunt uitscha-
kelen en hoe je daarmee je gedachten op
een bewuste manier kunt sturen. Het
gaat het erom alle gewaarwordingen te
herkennen en accepteren zoals ze zijn,
zonder ze te willen veranderen. Dit geeft
een zekere kwaliteit van leven die rust
geeft. Je oefent in het observeren van je
eigen gedachten, deze te verwoorden,
dan bewust te handelen, zonder oordeel
over jezelf en de ander!

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

Familie, vrienden, buren, kennissen, iedereen was er.
Mede dankzij jullie aanwezigheid is het afscheid
nemen van

Frans Prinsen

een herinnering geworden die we koesteren.
Speciaal danken we de verzorgers van Keyserinnendael voor de goede
verzorging, pastor J. Engels voor de fijne afscheidsviering.

Trees van Zutphen-Wagemakers
Familie Prinsen

DANKBETUIGING

Beste vrienden en bekenden,

Langs deze weg wil ik iedereen van harte bedanken voor de vele kaarten,
telefoontjes, attenties en bezoek die ik mocht ontvangen tijdens mijn operatie,
het verblijf in ‘t ziekenhuis en de herstelperiode daarna.
Het was geweldig en nogmaals mijn dank ook namens mijn vrouw Lies

Sjef Bouwmans

De voordelen van Mindfulness zijn einde-
loos. Wil je kennismaken met deze
manier van leven? Kom dan naar de
training. Iedereen is welkom.
De Zorgboog Gezondheidsservice organi-
seert deze training, die bestaat uit 2
bijeenkomsten van 3 uur, op woensdag
21 en 28 maart 2012 van 9:00-12:00 uur
in Helmond.
Kosten
Ben je lid van PuntExtra dan betaal je €
55,00 en niet-leden betalen € 65,00.
(exclusief cursusmateriaal á € 5,00).
Je kunt je opgeven bij De Zorgboog
Gezondheidsservice via telefoonnummer
0492 – 504 821 of via de website van De
Zorgboog www.zorgboog.nl. Je kunt ons
ook mailen:
cursussendiensten@zorgboog.nl
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I.V.N. Laarbeek:

Op donderdag 16 februari hebben we
onze maandelijkse lezing in ons club-
gebouw “De Bimd”
Voor deze avond hebben we Lambert Cox
uitgenodigd.
Lambert vertoont diverse full hd. filmpjes
van o.a. de bosuil slechtvalk ijsvogel
doodaars grauwe klauwier enz. Enkele
van deze observaties zijn gemaakt in het
Grotelsbos. Uiteraard zal hij een uitleg
geven over deze dieren.
Heb je interesse! Kom dan kijken en
luisteren, om 20.00uur ben je welkom op
de Beekseweg te Aarle Rixtel

M.O.V. en
Gezondheidsteam
Aarle-Rixtel.
We hebben elkaar nodig! Dat willen we
laten zien door gezamenlijk een
wandeling te organiseren. M.O.V. Staat
voor: Missie- Ontwikkeling- Vrede. Het
doel van M.O.V. is: Eerbied voor het leven
en voor iedereen een menswaardig
bestaan. We willen de medische en
sociale omstandigheden van de gemeen-
schap Duayaw Nkwanta in Ghana
verbeteren door het werven en beheren
van financiële middelen en deze ge-
bruiken voor projecten ter plaatse. Het
project van de vastenactie 2012 is: Het
bouwen van een brug door de bevolking
van Duayaw Nkwanta. M.O.V. zorgt voor
de financiering van het materiaal. Deze
brug zal de mensen en kinderen daar de
mogelijkheid bieden om met droge voeten
naar hun akkers en b.v. school te gaan.
Voor informatie kunt u bellen naar: Marij/
Ton Schepers, tel: 382301 en/of Elly
Wijnen, tel: 383091.

Gezondheidsteam
 Aarle-Rixtel

Organiseert elke woensdagavond, vertrek
19.00 uur, een wandeling van ongeveer
een uur op de eerste zondag van de
maand een langere wandeling, vertrek
10.00 uur, beide keren starten bij
conferentiecentrum De Couwenbergh. Op
zondag 4 maart lopen we samen met de
M.O.V. Het thema die dag is:
“Pelgrimswandeling” met een knipoog
naar de landelijke wandeling die de KRO
organiseert. We gaan genieten van het
samen lopen langs de verschillende
“heilige huisjes” die Laarbeek rijk is. We
denken daarbij aan de aarde onder onze
voeten, het pad waarop we gaan en de
mensen die we ontmoeten. Iedereen is

Harmonie De Goede Hoop

Oud-ijzeractie harmonie

Op 31 maart zal door harmonie De
Goede Hoop een oud-ijzeractie worden
gehouden. De leden van de harmonie
zullen die dag door de straten van Aarle-
Rixtel rijden om het ijzer op te halen.
Bij deze verzoeken wij u om uw oud ijzer
op te sparen en ook vrienden en
kennissen te vragen dit te doen en het 31
maart aan de weg te zetten.
Deze actie wordt ook nog kenbaar
gemaakt via een huis-aan-huisfolder.

welkom, het is gratis, maar u mag het
project steunen met een vrijwillige
bijdrage aan het einde van de wandeling
of op Rabobanknummer 16.61.60.393
t.n.v. M.O.V. Aarle-Rixtel.
Gezondheidsteam en M.O.V.

www.gemeenschapsblad.nl



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

www.couwenbergh.info, info@couwenbergh.info

Conferentiecentrum de Couwenbergh

Een plek waar inspanning en ontspanning 

samengaan

Conferenties 

Vergaderingen

Trouwplechtigheden

Feesten en recepties

Diners

Catering

Condoleances
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Politie waarschuwt voor
woninginbraak door middel van
gaatjesboren
Bij drie woningen (op de Carolushof en
Clovishof) in Aarle Rixtel is zaterdag,
zondag en maandag (21, 22 en 23
januari) ingebroken door middel van de
methode van gaatjes boren. Bij een vierde
woning bleef het bij een poging inbraak.
De politie van Laarbeek waarschuwt
mensen en adviseert de sleutel niet in
het slot te laten zitten en geen waarde-
volle spullen in het zicht laten.
Manier van inbreken en buit
De inbraken zijn gepleegd door gaatjes te
boren bij de achterdeur. Bij alle woningen
zaten sleutels aan de binnenkant in het
slot. Door het boren van gaatjes kan de
sleutel van binnenuit worden omgedraaid.
Zo wordt de deur geopend. De inbrekers
nemen als buit mee wat voor de hand ligt
en waardevol is. Er zijn laptops, foto-
camera’s, contant geld en een handtas
gestolen.

Wat kan ik zelf doen aan preventie?
Als er in uw woning wordt ingebroken,
brengt dat veel teweeg. U bent niet alleen
waardevolle of dierbare spullen kwijt,
maar u voelt zich ook niet meer 100%
veilig meer in uw eigen huis. Deze
voorzorgsmaatregelen kunt u zelf nemen
om een woninginbraak zoveel mogelijk te
voorkomen:
- Haal de sleutel uit het slot
- Sluit deuren en ramen, ook de kleine
bovenraampjes! En ook als u maar even
weg bent.
- Zorg voor een speciaal slot op de
schuifpui
- Verstop geen sleutel buiten op voor de
hand liggende plaatsen als onder een
bloempot
- Geen label met adres aan de sleutelbos

- Zorg voor een bewoonde indruk, werk
met een tijdschakelaar voor verlichting in
huis
- Denk aan buitenverlichting met een
sensor, zodat de verlichting aan gaat als
er beweging is
- Plaats waardevolle spullen uit het zicht
- Maak foto’s van uw waardevolle spullen
en graveer hierop de postcode en het
huisnummer
- Noteer van waardevolle spullen het
merk, type en serienummers
- Zorg dat inklimmen door tuinmeubels of
container niet mogelijk is
Stop woninginbraak
Het WoningInbrakenTeam Peelland (WIT
Peelland) is een speciaal team wat zich
bezig houdt met het oplossen van
woninginbraken voor het gebied Deurne,
Asten, Someren, Gemert-Bakel, Laar-
beek en Helmond. Naast het oplossen
van woninginbraken vinden we het ook
belangrijk om inbraken te voorkomen. Dit
kunnen wij niet alleen. De politie zet ook
nieuwe media in bij het opsporen van
daders. Via het Twitter-account
www.twitter.com/wit_peelland is te zien
waar er is ingebroken en worden sporen
via een foto op Twitter verspreid.
Vervolgens vragen wij om herkenning en
tips. Kijk voor meer informatie op
www.stopwoninginbraak.nl
Samen werken aan een veilig Laarbeek
De politieafdeling Gemert-Laarbeek heeft
uw oren en ogen op straat hard nodig.
Wij vragen u extra alert te zijn. Ziet u
vreemde personen en/of situaties bij u in
de buurt, waarbij het mogelijk om een
woninginbraak gaat, twijfel niet en geef de
informatie door aan de politie via 0900-
8844. Let op signalementen van perso-
nen, kentekens en de kleur van een
verdachte auto. Dat kan voor ons erg
belangrijke informatie zijn. Bent u getuige
van een woninginbraak? Bel dan direct
112. Via Meld Misdaad Anoniem kunt u
informatie anoniem doorgeven op 0800-
7000.



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

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

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

Zorg voor alle generaties!

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

 of kijk op www.zorgboog.nl
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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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Tweede
Ganzekwekavond.

De tweede Ganzekwekavond, zaterdag
28 januari jl., leverde het bewijs. Het
Aarlese publiek sluit zowel de oude als
de nieuwe artiesten in hun armen, ook al
is de prestatie even wat minder, het mag
de pret niet drukken. Je mag toch wel
spreken van eerbied en waardering voor
de artiesten als zowel bij binnenkomst
als bij het verlaten van het podium, het
publiek massaal gaat staan en applaudis-
seert. En ze hadden het verdiend, de
meiden van The Leathergirls, de meiden
van Drie keer niks,de mannen van Dik vur
Mekaar, de Dörpels en Quatre Mens, de
mannen in de ton, Job van Rooij, Frans
van Zeeland en Jan van Doren. Natuurlijk
vergeten we de meiden van Velvet Rouge
en het gezelschap Dé Velt Op niet. De
laatsten zijn ze niet meer weg te denken
van het carnavalspodium, altijd mooie
melodieën, meezingers en dolle fratsen.
De dansgroep Velvet Rouge, jaren
geleden begonnen als dansmarietjes, zijn
die status al lang ontstegen. Een lust
voor het oog en laat ze maar dansen op
’s werelds beste melodieën, ze hebben
er de grootste lol in en dat straalt op het
publiek af. Het 55-jarig jubileum van
carnaval Ganzegat inspireerde de
deelnemers, mede daarom stonden ze
vanavond ook op het podium, ze wilden

nog een keer schitteren en het applaus in
ontvangst nemen. Dat lukte met de
zusjes Swinkels die hun verleden lieten
opleven met De weg, Jantje en het
Gemeenschapsblad. Hun carnavalslied
:De kater is voor later, kwam nog een
keer voorbij en de zaal kwam los bij het
pakkende nummer: Ik zou zo graag met
jou door de straat willen dansen. De
dames van Drie keer niks bouwden een
muzikaal fistje in de zaal, bekeken hun
eigen  kledingmaten met “XXL-veul te
klein-dacht ik wel” en gingen met prins
Toon d’n Urste in  de polonaise over de
catwalk. Zeer verdienstelijk was de
jeugdige Job de Rooij als Cor Crimi in de
ton. Hij hield telefonisch contact met z’n
maat Harrie , op inbrekerspad in Ale. Hij
stond op het Laar bij een huis met een
rood busje. Toen ging bij prins Toon ook
een lichtje branden. De Dörpels hadden
hun dag niet echt wat hun zang betreft, je
kunt ook beter bekende melodieën in het
repertoire opnemen en dan klinkt de
parkiet of de derde helft stukken beter.
Live muziek spreekt altijd aan en dat was
ook het geval bij Dik vur Mekaar, die zich
hadden versterkt met Bobby van de Graef
op accordeon. Gevoelige muziek en
goede zang van Bartje Kersten en Geert
van Ganzenwinkel. Een aanwinst voor
carnaval Ganzegat. Frans van  Zeeland
uit Mariahout bracht een perfecte persi-
flage op Sinterklaas als de babbelzieke
Achmed Klaas  die de zaal steeds maar
probeerde te overtuigen (echt waar,
mense) dat de Sint uit Turkije afkomstig
was. Hij had nog een vacature voor Fons
Jacobs als Zeurpiet en wij weten
inmiddels het verschil tussen een kameel
en een Helmonder. De kameel hoeft
maar een keer te drinken en kan dan drie
weken werken. Wat hebben ze hem
gemist, Jan van Doren, oftewel Koie Kis.
Onnavolgbare slappe humor en op de
hem bekende wijze alles en iedereen op
de korrel nemend. Altijd ruzie met
Hellemonders hoewel hijzelf ook Hel-
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monds bloed had…in zijn beste T-shirt
nog wel. Zelfs het nieuwe etalagetoilet
van de Dreef kon niet op zijn  sympathie
rekenen want daar keek iedereen vanaf
de straat tegen zijne Pontius Pilatus aan.
Dertien jaar getrouwd, maar al veertien
jaar spijt, zo vertrok Jan onder daverende
applaus uit de ton. De vijf heren van
Quatre Mens zogen een grote punt aan
de avond in hun dokterspraktijk “Wat
denkte zelf.”bekend uit vervlogen tijden
en altijd goed voor een gesprek met een
bekende dorpsgenoot. En de zaal deinde
mee op hun lied Hoe kleiner de balle, de
grote de kwalle. Prins Toon d’n Urste,
vergezeld van jeugdprins Romek en
jeugdprinses Ilse kweten zich van hun
taak en deelden volop onderscheidingen
uit. De 3e ganzekwekavond op zaterdag
11 februari a.s.

Het Kouwenbergs
kerkje presenteert:
Carnaval in de
poppenkast

Poppentheater Kris-Kras houdt op
woensdagmiddag 15 februari weer een
poppenkastvoorstelling in het Kouwen-
bergs kerkje.
Deze voorstelling is met name bedoeld
voor kinderen vanaf 4 jaar en ouder en
natuurlijk ook hun vaders, moeders, oom,
tantes opa’s oma;s enz. enz.
Deze keer is er carnaval in de poppen-
kast. Het carnavalsbal dreigt niet door te
kunnen gaan want prins Carnaval is zijn
mantel  en steek kwijt. Hij heeft overal
gezocht maar heeft hem niet kunnen
vinden. Ten einde raad schakelt hij Jan
Klaassen en Katrijn in om te helpen de
mantel en de steek  te vinden.
Dat gaat niet zomaar, want het wordt

allemaal erg spannend. Of de prins zijn
mantel en steek op tijd terugkrijgt
kunnen we zien tijdens de voorstelling.
Deze voorstelling begint om 15.00 uur.
De entree bedraagt 4 euro.

Boerenbal in de Couwenbergh
op carnavalsmaandag

Op carnavalsmaandag 20 februari wordt
erin De Couwenbergh weer het boerenbal
gehouden. Het vorig jaar werd deze
gezellige carnavalsavond voor de eerste
keer gehouden en niet zonder succes.
Alle bezoekers waren razend enthousiast
over de ontvangst, de muziek en de
aankleding.Jelle de Jong liet zich- zoals
gebruikelijk- van de beste kant zien en
serveerde tussen de bedrijven door –
lekkere hapjes.
De dansmuziek van discjockey Bèr
Jacobs werd ook met smaak verorberd
terwijl de gastoptredens voor grote
hilariteit zorgen Kortom, het werd een
uiterst gezellige happening.
Vandaar dat er ook dit jaar weer het
boerenbal gehouden met gezellige
dansmuziek en leuke verrassingen.
De entree bedraagt 2 euro inclusief
consumptie en zijn van te voren te ver-
krijgen aan de receptie van de
Couwenbergh of op bij aanvang van het
boerenbal aan de kassa.
Aanvang: 20,00 uur



Dorpscafé de Vrienden 

Dorpsstraat 18 

5735 ED Aarle-Rixtel 

Telefoon: 0623902810 

E-mail: info@dorpscafedevrienden.nl 

Internet: www.dorpscafedevrienden.nl 

 

 

 

Carnaval 2012!! 

 

Zaterdagavond 

BitterballenBAL 

Heerlijk ouderwets carnaval vieren met gratis Bitterballen ! 

 

Zondag 

Rémon!!  

Maandag 

Ameezing Monday!!  

Feest mee in n uiteraard is de 

alom bekende Snaps bar weer aanwezig !  

Dinsdagavond 

 

DJ Carlos Trevez!!  

Pagina 22



Pagina 23BBBBBericht van:

2012 is het Jaar van de Bij

Imkersvereniging Helmond e.o. organi-
seert dit jaar zowel een beginnerscursus
imkeren als een imkercursus voor
gevorderden om extra aandacht te geven
aan het “Jaar van de Bij. De begin-
nerscursus start in februari ën eindigt in
september, de cursus voor gevorderden
start in september en loopt door tot
september 2013.
Op 1 januari 2012 ging in de uitzending
van Vara Vroege Vogels het “Jaar van de
Bij” officieel van start. Vijf organisaties:
KNNV, Bijenstichting, EIS Nederland,
NBV en IVN hebben de handen ineen-
geslagen. Een heel jaar is er aandacht
voor wilde- en honingbijen. Publiek en
overheden krijgen via de nieuwe website
www.jaarvandebij.nl volop informatie,
handreikingen en goede voorbeelden om
bijvriendelijk te handelen.
Bijen zijn zeer nuttige insecten. Zij zijn
de belangrijkste schakel in het proces
van bestuiven. Bijen leveren daarmee een
essentiële bijdrage aan onze wereldwijde
voedselproductie en biodiversiteit. Een
gezonde bijenstand is daarom van
cruciaal belang voor het voortbestaan van
de mens. Wereldwijd en ook in Nederland
zijn er zorgen over de bijenstand. De
aantallen en vitaliteit van bijenvolken,
zowel de honingbij als de wilde bij, is de
afgelopen jaren met 30% achteruit
gegaan. Door een combinatie van achter-
uitgang van biotopen, eenzijdig voedsel-
aanbod, minder nestgelegenheid en
gebruik van bestrijdingsmiddelen kunnen
ziekteverwekkers onherstelbare schade
aanrichten aan de bijenstand.

Motto van het Jaar van de Bij is:
“Help de bij te( over)leven”

Het Jaar van de Bij heeft als doel de
leefomstandigheden van bijen te
verbeteren. Dat kan door tuinen, groen-

stroken en landschap beter in te richten
en het bestrijdingsmiddelen gebruik sterk
te verminderen.
Diverse materialen worden in het jaar van
de Bij ontwikkeld:
€ Bijenkrant, met een activiteitenkalender
voor het hele jaar en veel tips voor eigen
tuin en
bedrijf.
€ Op de Floriade in Venlo heeft de Neder-
landse Bijenhoudersvereniging een
bijenpaviljoen.
€ Bijen herkennen en tellen kan op 12 en
13 mei of bezoek de open imkerijdagen
op 14 en 15 juli 2012.
€ Voor scholen is er vanaf april een
schoolkrant over het leven van bijen en de
betekenis van de bij voor ons voedsel.
€ Met de Bijenzoekkaart kan je gemak-
kelijk een aantal bijensoorten herkennen
en een eigen
bijenhotel maken.
€ Een nieuw boekje “Bijen in Beeld” geeft
meer achtergrondinformatie.
€ Aan bedrijven en gemeenten wordt in
2012 gevraagd een Bijenconvenant te
ondertekenen.
Daarmee spreken zij af bij-vriendelijk te
handelen en geen gif te gebruiken bij het
groenbeheer.
namens Imkersvereniging Helmond e.o.
Ad van Grinsven,
ad.van.grinsven@imkersvereniginghelmond.nl
www.imkersvereniginghelmond.nl

Gemeentehuis
gesloten tijdens carnaval

LAARBEEK - Tijdens de carnavalsdagen,
op maandag 20 februari en op dinsdag 21
februari 2012, is het gemeentehuis
Laarbeek gesloten. Op maandagochtend
20 februari is de balie van Burgerzaken
tussen 9.00 en 10.00 uur wel geopend,
maar alléén voor de aangifte van geboorte
of overlijden.



Op een goed 2012?

Allereerst wil ik namens ons jongeren-
centrum iedereen een goed 2012 toe-
wensen. Deze wens geldt ook dubbel en
dik ook voor onszelf, want zoals het de
meeste niet ontgaan zal zijn, is 2011 een
bewogen jaar geweest voor OJA. Daar-
mee bedoel ik natuurlijk de onzekerheid
rond het voortbestaan van de door ons zo
geliefde blokhut aan de Schoolstraat. De
situatie heeft kortgeleden enigszins iets
meer licht gebracht in onze ogen. Tegen
het eind van 2011 heeft het parochie-
bestuur de grond formeel aangeboden
aan de gemeente. In de daaropvolgende
gesprekken heeft de gemeente ons
aangegeven in het beginsel niet negatief
tegenover de overname te staan. Daar
vanuit gaande is ons gevraagd met een
goed en haalbaar renovatieplan te komen
voor het pand. OJA zou OJA niet zijn als
we daar niet meteen vol mee aan de slag
zouden gaan. Aan initiatief zal het dus
niet liggen, maar we hopen wel na eerder
al twee zeer professionele nieuwbouw-
plannen gepresenteerd te hebben, dit
nieuwe plan ons eindelijk van onze
zorgen gaat verlossen. Wij zijn namelijk
wel toe aan wat meer zekerheid en
veiligheid als het over het voortbestaan
van onze mooie vereniging gaat. Al meer
dan 30 jaar wordt er door onze jeugd
geknokt voor een ruimte waar we met
een gerust hart onszelf kunnen ont-
plooien zonder het risico dat het weleens
niet lang meer zou kunnen duren. En dat
we dit ruim 30 jaar hebben volgehouden
zonder enige financiële hulp van buitenaf
duidt toch wel op zelfredzaamheid en
daadkracht. Daar hoeven ze bij gemeente
Laarbeek dus niet over te twijfelen! Nú
hebben we een eenmalige financiële
impuls nodig om op dezelfde wijze als
alle voorgaande jaren weer door te gaan
met waar we goed in zijn. Op korte
termijn zal er door ons een eerste

renovatieplan worden gepresenteerd aan
de gemeente en daarover houden we u
uiteraard op de hoogte.
Afscheid Pastoor Deli
Ook wij als nauw verwante met de kerk
en haar bestuur hebben pastoor Deli
moeten laten gaan. Spijtig was het zeker
en daarom hadden wij medio november
dan ook een mooi afscheidsfeest voor
hem georganiseerd. Hij kwam binnen in
zijn OJA shirt en was blij verrast dat er
wel 30 voor hem bekende jongeren
speciaal waren gekomen om nog eens
goede dag te zeggen en samen met hem
een lekker Belgisch pintje te pakken.
Normaal schenken wij dat niet, maar voor
zo’n gelegenheid maken wij graag een
uitzondering. Al met al was het een
bijzondere avond en is er een hele gave
groepsfoto gemaakt die wij binnenkort
aan hem gaan geven om in zijn nieuw
onderkomen ergens richting Son en
Breugel nog eens regelmatig terug te
denken aan de jeugd uit Aarle-Rixtel. Wij
wensen hem daar dan ook het allerbeste
en zien hem ongetwijfeld weer eens terug
in het OJA en anders gaan we hem
gewoon een keer halen. “Pastor Deli be-
dankt, het was ons een groot genoegen.”
Kampioenen!!!
Dat er talent voortvloeit uit ons jongeren-
centrum wisten we al, maar dat er ook
echte kampioenen ontstaan is nieuw.
Tafelvoetbal is een zeer geliefd spel in ons
jongerencentrum en word al sinds OJA
heugenis volop gespeeld. Sinds septem-
ber vorig jaar zijn er een 12tal, waaronder
ikzelf, de wat serieuzere kant van het
spel gaan opzoeken. Opgesplitst in 2
teams van 6 personen, Team OJA1 en
Team OJA2 hadden we ons ingeschreven
bij de bond en zijn competitie gaan
spelen. We vonden namelijk dat het
weleens tijd werd voor een krachtmeting
met de rest van Brabant en zelfs
Nederland. Het resultaat was al snel
merkbaar. Na goede voorrondes gespeeld
te hebben waren we geplaatst voor het
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Brabantse Robertosport Tafelvoetbal-
kampioenschap. Na een dag fantastisch
voetbal gespeeld te hebben kwamen de
beide OJA teams elkaar tegen in de
finale. OJA2 werd Brabants Kampioen en
OJA1 is op de tweede plaats geëindigd.
Dit betekende dat we twee weken later
(29 januari) zouden gaan spelen om de
nationale titel.  Ook hier hebben we alles
gegeven en moesten het opnemen tegen
de kersverse wereldkampioenen. Eerlijk
is eerlijk; dit was een graadje te moeilijk
maar onze vrienden Peer Verhallen en
Cai van der Loo hebben maar nipt hun
potje verloren tegen “the worldchamps”.
Dit gaf toch wel een bevestiging dat wij
als OJA best mee kunnen draaien in dit
wereldje. Afgezien daarvan vinden wij een
potje spelen in OJA of in de kroeg toch
veel leuker i.p.v. dat hele officiële. Aan
het eind van de dag gingen we toch weer
mooi naar huis met de 3de en 4de plek op
het Nederlands kampioenschap. De 4
nieuwe bekers staan erg mooi bij de rest
van de collectie uit het OJA verleden.
Nieuwe aanwas:
Graag wil ik ook nog vermelden dat er
sinds kort maar liefst 9 nieuwe (bar)vrij-
willigers actief zijn gaan deelnemen aan
onze club. Wij zijn er dan ook erg trots
op dat er nieuwe aanwas blijft komen.
Dat is ook nodig gezien het feit dat het
huidig bestuur over enkele jaren ook
langzaam en vertrouwd vervangen zou
kunnen worden. Zij worden dan ook zo
breed mogelijk betrokken bij alles wat er
reilt en zeilt in en om OJA. Binnenkort
wordt er voor hen dan ook een door
Novadic Kentron cursus IVA ( Instructie
Verantwoord Alcoholgebruik) gegeven in
het OJA gebouw. Een toekomstige bar-
vrijwilliger leert hier dan hoe om te gaan
met alle ins en outs van het alcohol
gebruik voor en achter de bar. Hier
hechten wij dan ook zeer veel waarde
aan. Als gevolg hierop stellen wij de
nieuwe aanwas in staat om nog een
stapje verder te gaan en kunnen bij OJA

is samenwerking met Stichting Welzijn
Laarbeek een officieel certificaat SVH
(sociale Hygiëne) halen. Dit papiertje kan
toegang geven tot sneller een baan in de
horeca e.d. Ook op deze manier draagt
OJA een steentje bij aan de toekomst van
onze jeugd.
Programma
Uiteraard gaan we in 2012 weer lekker
verder met evenementen en activiteiten
organiseren. Met als belangrijkste de
ALV (algemene leden vergadering) en de
grote OJA Open Dag om nu iedereen
eens binnen te krijgen bij OJA. Tal van
activiteiten zullen die dag te beleven zijn
en onze vrijwilligers zullen u een speciale
rondleiding geven door het OJA en u wat
geschiedenis meegeven. Ons doel is
namelijk ook om zo transparant mogelijk
te zijn naar de buitenwereld zodat de
vooroordelen langzaam verdwijnen en
mensen inzien dat wij een doodnormale
club zijn die dezelfde maatschappelijke
problemen kent als iedere andere
jongerenvereniging in Nederland. Wij
hopen u dan ook snel eens te zien bij
OJA. Dus schroom niet en waag gerust
eens een stap binnen. Tot snel, Tot OJA!!
Namens het OJA bestuur,
Leroy Keunen
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KKKKKlokje

Dovens Meubelen Milheeze:
Ook eigen meubelfabriek voor meubelen
op maat en model en kleur. Ontwerp
samen met ons uw eigen meubel. De
meest complete meubelzaak in uw regio.
Huiskamer, keuken en slaapkamers.
Vloerbedekking, laminaat en PVC
vloeren, gordijnen, vitrage en binnen
zonwering + slaapkamertextiel. Klokken
en schilderijen, antiek en inruil meubelen.
Inruil mogelijk. Kerkeind 38. Tel: 0492-
341553 www.dovens.nl Met carnaval van
zaterdag 1 uur tot woensdag winkel
gesloten. Tot ziens bij Dovens meubel.
Wij meten, maken, hangen en leggen.
Vraag vrijblijvend offerte.
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Carnaval
in Ganzegat.

We zitten nu nog midden in het voorpro-
gramma van Carnaval 2012 in ganzegat.
De Ganzekwekavonden draaien op volle
toeren, de recepties zijn bezocht.
De vier doldwaze dagen staan voor de
deur. Naast de bekende items als het
gekostumeerd bal en de optocht zal ook
dit jaar weer de carnavalsmis plaats-
vinden mmv het gelegenheidskoor.
Nieuw in het programma is A MEEZING
MONDAY op carnavalsmaandag. De
stichting organisatie carnaval wordt op
maandag bij haar bezoek aan de diverse
horeca vergeld door Maurice Habraken,
die samen met onze Ganzegatse
Hofkapel de sfeer nog extra zal proberen
te verhogen. Samen meezingen met de
hofkapel en met Maurice, zo maken we
er samen een prachtige dag van.
Op dinsdag vindt, net als vorig jaar, het
Oitbloaze plaats in de Dreef. Ook dit jaar
is de commissie er in geslaagd een heel
mooi programma samen te stellen. Naast
de zangers Albert van Benthem en Roy
Raymonds treden de Ganzegatse Hof-
kapel, Nummerke 3, de Spurriezeiers en
de Boemelaars voor de u op.  Ook is er
een spetterend optreden van sambaband
Batadeira, compleet met danseressen.
Ook willen wij u er op wijzen dat op deze
middag de veiling plaatsvindt van een
bijzonder schilderij, een echt jubileum-
schilderij gemaakt door Ria Nooijsen en
Sjan de Jong. Een echte Must Have voor
de liefhebbers.  De entree is geheel
gratis.

Fotowedstrijd.
Evenals vorig jaar houden we foto-
wedstrijd. U wordt in de gelegenheid
gesteld om uw zelf gemaakte foto’s op te

sturen naar ganzegat@hotmail.com.
Tijdens het halfvastenbal wordt bekend
gemaakt wie de winnaar wordt van deze
wedstrijd. De winnende foto wordt
geplaatst in de Ganzegatter van volgend
seizoen en tevens ontvangt de winnaar
een gratis vergroting. Doe mee en stuur
uw foto in.

Ziekenbezoek.
Zoals gebruikelijk brengt de prins met
een klein gevolg een bezoek aan alle
zieke inwoners van Aarle-Rixtel. Ook dit
jaar zal prins Toon den Uurste met een
klein gevolg op vrijdag voor carnaval een
bezoekje brengen aan hen die door
ziekte carnaval niet mee kunnen vieren.
Een bezoek aan de zieken in het Elker-
liek ziekenhuis, de Jan de Wit kliniek, St
Jozefheil, de Regt en Keyserinnedaal
kan echter niet vrijblijvend. Vriendelijk
willen wij u dan ook verzoeken om indien
u het op prijs stelt dat de stichting
Organisatie Carnaval een bezoekje
brengt ons op de hoogte brengt. Dit kan
door u aan te melden via de website
Ganzegat@hotmail.com of door een
berichtje te sturen  naar het secretariaat,
postbus 24 ,  5735 ZG Aarle-Rixtel.
Tevens maken wij u er op attent dat er bij
een bezoek altijd 1 familielid aanwezig
dient te zijn.

Oîtbloaze! 2012 in Ganzegat
Beste Ganzegatters en Ganzegatterinne-
kes,
Aanstaand weekend is het dan zover:
Carnaval in Ganzegat barst weer los. En
ook wij hebben ons programma voor de
2e editie van Oîtbloaze! rond. Het beloofd
een muzikale dinsdagmiddag te worden
met een vette klodder gezelligheid.
Wederom hebben we een aantal dweil-
kapellen gevonden die – naast onze
eigen Ganzegatse Hofkapel – het dak
eraf willen spelen met hun blaasmuziek.
We krijgen bezoek van Nummerke 3 uit
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Beau Schoonheidssalon (Kitty van de Kerkhof-Linders) Laarweg 18, 5735 BR Aarle-Rixtel, [T] 0492 383 103

Ook cadeaubonnen verkrijgbaar

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

 hypotheken

 pensioenen

 verzekeringen

 sparen

bekend terre in . . .

info@oosthoekfi nancieeladvies.nl

www.oosthoekfi nancieeladvies.nl
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Joukje Pezie,
Laarbeekkampioen 2012.

Tijdens de Laarbeekkampioenschappen
Jeu de Boules die 24 januari in het
Boulodrôme van Littie of Littienie in
Helmond werden gehouden is van de 84
deelnemers ons lid Joukje Pezie Laar-
beekkampioen 2012 geworden.

ASV’33 ZOEKT DAMES.

Voetbalvereniging ASV’33 uit Aarle-Rixtel
zoekt naar versterking  voor haar beide
dames-elftallen.
Wil je gezellig en toch ook prestatie-
gericht voetballen, met de mogelijkheid
tot een gezellige derde helft,  meld je dan
aan , ASV’33 zal je met open armen ont-
vangen.
Meer dan welkom ben je ook nog eens
als je Keepers-kwaliteiten hebt.
Schroom niet en reageer, wij kijken naar
je uit.
Voor meer informatie kun je terecht bij
Pieter van Brug tel: 06-50217973  of per
e-mail pietervanbrug@hotmail.com

Beek en Donk, De Boemelaars uit
Zijtaart en De Spurriezeiers uit Stiphout.
Verder vond “onze Fons” het vorig jaar zo
gezellig dat hij nie thuisblieve nie kon.
We hebben ook sambaband Batedeira
inclusief danseressen weten te strikken
voor een swingend en spectaculair
optreden. Het bekende schilderij,
gemaakt door Ria en Sjan, zal op deze
middag geveild worden. En als klap op
de vuurpeil zal niemand minder dan Roy
Raymonds (bekend van het vliegerlied) de
middag afsluiten. De entree is gratis; dus
wat let je om a.s. dinsdagmiddag naar
Residentie De Dreef te komen!

Ze begonnen zo, de kinderen van Kiko,
afgelopen dinsdag in het mooie Kouwen-
bergse kerkje:
Dames en heren, hooggeeerd publiek,
Stilte in het circus, even geen muziek
Wij gaan beginnen ,fijn dat u er bent
Want er staan nog mensen, buiten voor
de tent,
Nou dat laatste was gelukkig niet zo,
maar het kerkje zat met zo’n 75 mensen
publiek wel aardig vol. Met een mooi
programma vol met liedjes en een mooi
midwinterverhaal hebben de kinderen van
het koor weer laten horen wat ze konden.
Zowel gezamenlijk als beide leergroepen
apart lieten ze zich van hun beste kant
zien. Leuk om ook zo veel kinderen als
publiek te zien. Mocht je het ook eens
willen proberen? Kom dan eens lekker
meezingen op dinsdagavond 18.00 uur in
de dreef.
Aan het einde werd er afgesloten met een
gezellig kopje koffie, thee en heerlijke
warme chocomelk. Al met al een
geslaagde avond!

KKKKKlokje

Nanny gezocht:
Vanaf ‘t nieuwe schooljaar (13 augustus)
zoeken wij voor onze 3 kinderen (5, 4 en
0) een nanny op maandagen en
dinsdagen (hele dagen van ong 8-18u).
Wij wonen in de wijk Strijp. 
Graag referenties. 0492-780972



BIJ AANKOOP MONTUUR + GLAZEN
10 % KORTING

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

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

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

www.kapsalonastrid.nl
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Reumafonds zoekt
collectanten in Aarle -Rixtel

In Aarle-Rixtel zijn al jaren ongeveer 30
collectanten actief voor het Reumafonds.
Maar onze collectanten worden ook
ouder. We zoeken collectanten die nog
goed ter been zijn en het kost u maar 1
avond per jaar. Op dit moment zoeken
we heel hard naar collectanten in de
wijken Duivenakker/Eslorst/Zitter/Tempe-
lier en de wijk Nachtegaalstraat/Maria-
straat/Wielewaal. Wilt u ons helpen?
Neem alstublieft contact op met Nicole
van Hooy (06-24848080 of
nicole@vanhooy.nl)

Basiscursus
Leren Masseren
Voor rust en ontspanning!

Wil je leren hoe je een goede verant-
woorde en ontspannende massage kunt
geven? Met de cursus Leren masseren
van De Zorgboog Gezondheidservice krijg
je de massagetechnieken snel en
eenvoudig onder de knie. Als je een
massage geeft, merk je zelf hoe aange-
naam en verzorgend het aanraken werkt.
Bovendien heeft een goede massage een
ontspannende uitwerking na een drukke
dag. Je kunt meteen beginnen en ieder-
een kan het leren!
De basiscursus is geschikt voor iedereen
die wil leren hoe je een ontspannende,
verantwoorde massage kunt geven. De
cursus is niet bedoeld om mensen met
specifieke gezondheidsproblemen te
behandelen.
De basiscursus wordt gegeven op don-
derdag 1 maart 2012 om 20:00 uur in
Helmond.  De cursus bestaat uit 8
bijeenkomsten van 2 uur. Na de basis-
cursus kun je doorgaan met de Vervolg-
cursus Leren Masseren.
Wilt u meer informatie of wilt u zich
opgeven neem dan contact op met De
Zorgboog Gezondheidsservice via
telefoonnummer 0492- 504 821 of via de
website van De Zorgboog
www.zorgboog.nl (klik op cursussen). U
kunt ons ook mailen:
cursussendiensten@zorgboog.nl

OBS De Driehoek
traint de
weerbaarheid van de kinderen.

De kinderen van de groepen 7/8 van OBS
De Driehoek zijn aan hun jaarlijkse
weerbaarheidtraining begonnen. Dit jaar
wordt de training verzorgd door Ernst-
Casimir Ernsten, ouder van onze school
en ervaren trainer.
Hoe ga je om met maatschappelijke
druk, met intimidatie, met verbaal en fy-
siek geweld? Wat zijn de effecten van
mijn gedrag? De basis van de training
zijn 12 elementen die invloed hebben op
mentale en fysieke beweging. Wils-
kracht, bewustzijn, zelfvertrouwen en
incasseren zijn hier enkele voorbeelden
van. Tijdens de training worden de
elementen besproken en gekoppeld aan
fysieke oefeningen. Ontwikkelen via
ervaren, denken, begrijpen en doen.
Ernst-Casimir  geeft deze training nu voor
de derde keer en de evaringen zijn zeer
positief.

Meer over onze school weten? Op maan-
dagavond 27 februari ‘12 is er een
informatieavond om 20.00 en op
woensdagochtend 29 februari een
inloopochtend van 9.00 – 11.00. Meer
informatie vindt u op de website.
OBS De Driehoek – Jan van Rixtelstraat
26 – 5735 GA Aarle-Rixtel – 0492-383003
- www.3hoek.nl
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Aannemingsbedrijf - Machineverhuur
Sloop & Grondwerken

Handelsonderneming & Recycling
Groene woudseweg 2   -   Beek en Donk   -   Tel. 0492 - 46 59 42
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De laatste cross van het winterseizoen
moesten we helaas vanwege de weers-
omstandigheden schrappen. We hebben
daarom het eindklassement samenge-
steld na drie crossen, waardoor een
enkeling niet opgenomen is in die
rangschikking door te weinig deelnames.
De eindstanden waren bij de 50-minners:
1. Piet Rooijakkers, 2. Henk van Riet, 3.
Leon Rooijakkers, 4. Maarten de Louw,
5. Karel Madou, 6. Jean Pierre Vreugde,
7. Marijn Minten, 8. Carlo van Hoof, 9.
Harrie Scheepers, 10. Bram Swinkels,
11. Lud Antonie. Bij de 50+ers: 1. Jef van
Dijk, 2. Peter Raaijmakers, 3. Jan
Schalks, 4. Theo Kemps, 5. Theo Ster-
ken, 6. Henk Ceelen.
Als de weergoden het toelaten gaan wij
ons nu opmaken voor het wegseizoen
2012, traditioneel doen we dat meestal
op dinsdag met Carnaval en fietsen dan
naar d’n Bockenreyder bij Esbeek,
afstand 80 km. en het vertrek is om 10.00
uur op het kerkplein. Op 26-2 fietsen we
naar Jan van Tieskes, 60 km.  , vertrek
om 09.30 uur en op zondag 4 maart

Kijkend naar de achtergrond,
bij het N.K. Schaatsen op natuurijs,
leek het of de camera,
langs de baan bij ons op Strijp stond.
Huizen van het zelfde soort,
wat riet langs de waterkant,
toch was het geen Brabants,
maar Drents achterland.
Op d’n Heikant een goed initiatief,
met een mooie baan,
zorgt men op het Landgoed,
voor prima schaatsgerief.
Ook voor soep en zopie is gezorgd,
zodat plezier voor het hele gezin is
geborgd.
Ook op de Croyse gracht,
ligt ijs van goede kwaliteit,
als de zon daarop schijnt,
waant men zich in een lang vervlogen
tijd.
RD

staat Rondje Koks op het programma,
start 09.00 uur met keuze uit de
afstanden 58 en 75 km.
Voor ons volledige programma en actuele
mededelingen kunt u terecht op
www.aandewielen.nl.
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4 DAGEN
JEUGDCARNAVAL IN GANZEGAT

Tijdens de carnavalsdagen kan de jeugd
van Aarle-Rixtel tussen de 9 en de 15
jaar weer 4 dagen terecht in hun eigen
onderkomen ‘De Ganzezaal’ aan de Jan
van Rixtelstraat. Ook dit jaar wordt de
gymzaal daar verbouwd tot een fantas-
tische jeugdresidentie met een eigen
discotheek en een te gekke licht-
installatie. Zaterdag, zondag, maandag
en dinsdag tussen 19.00 uur en 22.30
gaan we er onder leiding van jeugdprins
Romek, jeugdprinses Ilse en kleinvorst
Rens weer stevig tegenaan.

Hieronder een greep uit het jeugdcarna-
valsprogramma in de Ganzezaal:
zaterdag 18 februari : Vanaf 19.00 uur
is er een spetterend openingsbal tot
22.30 uur.
zondag 19 februari : 19.00 uur: Start
van een grandioos gekostumeerd bal met
leuke prijzen voor de mooist verklede
kinderen. Dit spektakel duurt tot 22.30
uur.
maandag 20 februari :Grote Blacklight-
Schmink-Disco van 19.00 tot 22.30 uur.
Wie wil kan gratis geschminkt worden
zodat je discokleuren nog mooier uit-
komen,
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dinsdag 21 februari : Vanaf 19.00 uur
gaan we er voor de laatste avond nog
eens stevig tegenaan met een groots
slotcarnavalsbal waarna we weer af-
scheid nemen van Carnaval 2012.
Sluiting om 22.30 uur.
Gele consumptiepenningen voor kinderen
kosten tijdens de carnavalsavonden €
0,60. Deze zijn alleen ‘s avonds geldig.
De toegang is natuurlijk gratis.
Op al deze avonden wordt de muziek
verzorgd door onze DJ’s Remco en
Robin, al meer dan 11 jaar lang!
De toegang is voor kinderen vanaf 9 jaar
(of groep 5).
Ook tijdens de carnavalsmiddagen is
er van alles in Ganzegat te doen voor de
jeugd, zeker ook voor de kleinere
kinderen onder de 9 jaar:
Maandag- en dinsdagmiddag zijn de
kindermiddagen in De Ganzezaal. Ook
aan de papa’s, mama’s, opa’s, oma’s
enz. is gedacht; die kunnen in de kantine
van ATTC of in de Ganzezaal terecht.
Tijdens de kindermiddagen kosten de
rode consumptiemunten voor iedereen
€ 1,50. Gele consumptiepenningen zijn
dan niet geldig! Ook dan is de toegang
gratis.

zondag 19 februari : Grote Ganze-
gatse Carnavalsoptocht vanaf 12.30
uur met om 16.30 uur prijsuitreiking van
de kinderoptocht in Residentie De Dreef
aan de Duivenakker.
maandag 20 februari : 14.00 uur
Kindermiddag m.m.v. Mr Diamond in de
Ganzezaal aan de Jan van
Rixtelstraat.
dinsdag 21 februari : 14.00 uur
Kindermiddag met Rinaldo’s Jeugd-
show in de Ganzezaal aan de Jan
van Rixtelstraat.
Alle activiteiten in De Ganzezaal worden
begeleid door De Gele Kielen, dus er is
altijd voldoende toezicht aanwezig.
Samen met jeugdprins Romek, jeugd-
prinses Ilse en kleinvorst Rens gaan we
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KBO Aarle-Rixtel 60 jaar jong

Op donderdag 2 februari vierde
seniorenvereniging / KBO Aarle-Rixtel
haar zestig jarig bestaan in de
vernieuwde Dreef.  Het programma van de
dag bestond in hoofdlijnen uit een mooie
gebedsviering, enkele sprekers van
gemeente en Kbo Brabant met aan-
sluitend een prachtige carnaval getinte
voorstelling van Jan van Doren over Ale
toen. Na een gezamenlijke lunch werd
het middag- programma voortgezet door
de zanggroep Toffel Vier uit Asten. Het
organiserend team  had hiermee voor de
ruim tweehonderd zestig aanwezigen een
dag vullend programma gepresenteerd
naar ieders tevredenheid. Door de
verbouwing van De Dreef waardoor het
mogelijk is geworden om ook de ruimte
tot aan de bar bij de festiviteiten te
betrekken kon de zaal ruim met tafels en
stoelen ingedeeld worden. Hierdoor

KKKKKlokje

ontstond een gezellige  sfeer waardoor
de aanwezigen direct betrokken werden
bij de  gebeurtenissen  die op het toneel
plaats vonden. Dit was zeker merkbaar
bij de gebedsdienst, de voorstelling van
Jan van Doren en  na de pauze het
optreden van Toffel Vier.  Als verbeterpunt
aan de nieuw verbouwde Dreef  mag wel
genoemd worden het automatisch
openen van de deuren. De wijze waarop
dit gebeurt brengt zoveel kou mee dat
aanwezigen toch dichter bij elkaar kropen
om in het zaalgedeelte te kunnen zitten.
Tegenover dit minpuntje stond het
pluspuntje dat de gemeente  een bedrag
schonk en kan de seniorenvereniging/
KBO terugkijken op een geslaagde
viering die toekomst biedt voor de
volgende zestig jaar.

B.L.

van Carnaval 2012 in Ganzegat de meest
spetterende, fantastische carnaval
maken die er ooit geweest is.
Tot ziens in De Ganzezaal aan de Jan
van Rixtelstraat !
De Gele Kielen,
Organisatie Jeugdcarnaval Aarle-Rixtel

Woonhuis te koop:
Molenstraat 37 te Aarle-Rixtel. Twee
onder een kap, perc. Opp 324m2, inhoud
500 m3. Grote woonkamer met hout-
kachel, dubbele beglazing en openslaan-
de 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 buiten-
werk onlangs professioneel geschilderd.
Grote oprit met carpoort. Prijs: notk. Tel:
0492-382201. A. Hendriks

www.gemeenschapsblad.nl
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Liber amicorum

Een slotakkoord
voor het
rijke roomse leven

Notitie rond leven en werk
van Frans van den Berk

geboren: 22 december 1903 te Sint -
Oedenrode
overleden: 10 september 1992 te
Helmond

Beste lezer,
Van 1952 tot aan zijn overlijden in 1992 is
Frans van den Berk werkzaam geweest
in de zielzorg in Aarle-Rixtel. Van die 40
jaren was hij de eerste twintig jaren
pastoor van de parochie, daarop aanslui-
tend gedurende een zelfde periode rector
van Huize Mariëngaarde in die plaats.
Deze activiteiten alleen al zouden het
waard zijn in een geschrift vastgelegd te
worden ter ondersteuning van de herin-
nering aan deze geestelijke leidsman.
Pastoor van den Berk stond bekend om
zijn vooruitziende opvattingen en hij wist
die overtuigend en in duidelijke bewoor-
dingen over te brengen. De leidraad, die
hij anderen voorhield was, om zijn eigen
woorden te gebruiken, de mensen te
leren godsdienstig op eigen benen te
staan. Deze pastor heeft aldus een
belangrijke bijdrage geleverd aan de
geestelijke ontwikkeling van de parochie
en ook velen daar buiten de weg
gewezen naar een nieuwe, eigentijdse
godsdienstige en sociaal-
maatschappelijke structuur.
De samenstellers van deze uitgave
beogen er toe bij te dragen, enerzijds de
persoon van de priester Frans van den
Berk een bijzondere plaats te geven in de
geschiedenis van de parochie Aarle-

Rixtel, anderzijds onder de aandacht te
brengen dat zijn inzichten over geloofs-
beleving hun weerklank mochten vinden
in veranderingen, die gedurende zijn
leven in de rooms-katholieke kerk plaats-
vonden. Zijn pastorale zorg en de kracht
van zijn eerlijke overtuiging kunnen ook
nu en voor de toekomst inspireren.
Wij sluiten ons aan bij hetgeen
Monseigneur J.W.M.Bluyssen, emeritus-
bisschop van ‘s –Hertogenbosch op 20
september 1992 over hem schreef:‘Hij
was een uitzonderlijk toegewijd priester,
die zijnzielzorgelijke taken zeer serieus
nam. Door zijn grote levenswijsheid en
zijn mild,bezonken oordeel heeft hij zeer
veel mensen geholpen. Vanuit zijn evan-
gelische inspiratie was hij een wijze
raadsman, niet in de laatste plaats voor
priester collega’s. Hij is dit tot het eind
van zijn leven gebleven. Tallozen zullen
met diepe dankbaarheid aan hem
terugdenken.’ Wij brengen onze notitie
rond leven en werk van pastoor Frans van
den Berk uit in een boek van het formaat
van 17 x 24 cm en ongeveer 180
pagina’s. Het boek bevat een groot
aantal zwartwit foto’s en afbeeldingen en
zal ongeveer 1 maart 2012 uitkomen.
De aanschafprijs is € 20,-en de oplage is
beperkt.U kunt de uitgave bestellen door
onderstaande strook in te sturen aan een
van beide na genoemde samenstellers-
A.Barten, Dorpsstraat 63, 5735 EB,
Aarle-Rixtel ofJ.Swinkels, Dorpsstraat
69, 5735 EC, Aarle-Rixtel

Ondergetekende:
Naam:………………………………
Woonplaats:………………………………
bestelt  ………… exempl. van het boek :
Een slotakkoord voor het rijke roomse
leven.
Na ontvangst van het bestelde zal ik
………x € 20,-overmaken op rekening
1203712 t.n.v. A.A.Barten
D a t u m : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Handtekening:……………………….......
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De Meikever

Nog even terugkomen op die “koi
mennekes”van Fons .Ons beschuldigen
maar sinds vorige week weet ik waar er
een staat. Als je wat enthousiast over de
Aarle-Rixtelseweg naar de stad rijdt dan
staat hij rechts van de weg. Als er een
valse grijns op zijn gezicht staat, dan kijk
maar uit want je bent geboekt voor je het
weet voor een flink bedrag. Zelfs als hij
minzaam lacht dan haal ik de voet nog
van het gaspedaal want ze zijn niet te
vertrouwen. Gelukkig dat rampenFons dit
jaar afscheid neemt dan hoeven we ons
daar ook niet meer druk om te maken.
De hofkapel van de Keiebijters heeft hem
trouwens monddood gemaakt door hem
achter de bekkens te zetten. Kan hij
niets meer kapot maken en mauwen zo
hard hij wil. Ze horen hem achterin toch
niet meer. Ik hoop ook dat hij zijn con-
necties in Den Bosch niet meer heeft
want het kan toch geen toeval zijn.
Roepen wij een keer iets terug naar
Helmond, meteen gaat Rijkswaterstaat
dwars liggen en ziet de uitbreiding van
onze prachtige jachthaven niet meer
zitten. Ik denk daar het mijne van.
Gelukkig hebben we hier een heel
verstandige burgemeester en nog een
paar heel verstandige wethouders en ik
verwacht dat die de zaak in Den Bosch
wel even recht gaan zetten. We zijn niet
voor niets Waterpoort van de Peel. Bij
een waterpoort hoort op zijn  minst een
fatsoenlijke jachthaven. En ook nog een
mooi camperveldje want ik ben nogal een
reislustig type en dan hoef ik tenminste
niet meer zo ver weg om op een mooi
plekje te staan. Want zeg nou zelf,
uitzicht op het oude, neie en neiste
knaal, daar doe je het toch voor. Wie had
dat gedacht, nog zo’n winter in februari
en volop schaatsplezier voor de jong en
oud. De gracht bij kasteel Croij heeft het

af moeten leggen tegen de vijver op Strijp.
Op Croij waren er afgelopen week op een
middag precies 4, op de vijver bij Strijp
zeker 200. Zouden de oude tijden dan
toch voorbij zijn. Het ijs bij Croij lag er
anders prachtig bij en de baan was mooi
geveegd. Denkt U nog aan de vogeltjes.
Ze krijgen het langzamerhand een beetje
benauwd, want voedsel en water in de
natuur worden schaars. Dus mogen de
voederhuisje weer gevuld worden en
geniet vooral van al dat vogelgedoe in de
tuin. Vorige week viel mij een soort dood-
se stilte in de buurt van d’n Opstal op.
Jarenlang konden we in de wintermaan-
den een schouwspel van honderden of
misschien wel duizenden kraaien en
kauwen zien. Tegen zonsondergang
kwam het van heinde en ver aanvliegen
in kolossale zwermen om na enkele
ererondjes boven de bosjes daar een
plekje voor de nachtrust uit te zoeken. Ik
vroeg me al af waar ze gebleven waren.
Vorige week zag ik ze toen we langs het
kanaal richting Veghel reden. Bij
Boerdonk werd het donker en daar vloog
het spul om vervolgens neer te strijken in
de bosjes langs het kanaal. Misschien
dat een vogeldeskundige kan verklaren
waarom ze verkast zijn. Ik ben me gees-
telijk aan het voorbereiden op carnaval.
Zoals U weet staat carnaval dit jaar
helemaal in het teken van de gezondheid,
namelijk bewegen. Prins Toon heeft er
zelfs  een motto op gemaakt. Het lupt zo
het lupt, dus dat wordt lopen. Veel
polonaise hoop ik maar,  dan lijkt het niet
zo ver. En weinig sneeuw want drank en
ijs gaat niet goed, ja in het glas wel.
Onze hond heeft trouwens het motto niet
helemaal begrepen want die is lups.
Daardoor lupt er wel veel mansvolk bij
ons rond het huis en dan  klopt het motto
wel weer. Ik moet trouwens deze week
nog even naar Helmond naar een
voorstelling in het speelhuis. Ik weet niet
precies wat er te doen is, Helmond Open
Air of zoiets. Ik kijk wel als ik er ben.
De meikever.
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Openingstijden showroom
wo-do-vrij  :13.30-18.00 uur

za: 09.00-16.00 uur
Of volgens afspraak

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

onze vernieuwde showroom
of kijk op ons nieuwe website:

www.vanrooydasmooi.nl
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GGZ start met
cursus voor partners
en familieleden
Leven met iemand met
psychische problemen

De afdeling Preventie van de GGZ Oost
Brabant organiseert in Helmond en om-
streken weer de cursus ‘Psychische
problemen in de familie’. De cursus is
bedoeld voor partners en familieleden van
mensen met psychische problemen.
Leven met iemand met psychische pro-
blemen is zwaar. Iedereen die dit mee-
maakt kan meepraten over de machte-
loosheid, de conflicten, de overbelasting
en de eenzaamheid die dit met zich mee
kan brengen. Voor degene zelf én voor
familieleden levert dat veel spanning op.
Veel familieleden weten dan ook niet
meer hoe ze het beste kunnen reageren.
Anders leren reageren
Herkent u uw eigen situatie in deze
omschrijving? Dan kunt u baat hebben bij
de cursus ‘Psychische problemen in de
familie’. In deze cursus leert u over de
achtergrond van de problemen en oefent
u met andere manieren van reageren. Het
doel is dat u zich minder belast gaat
voelen. Uit ervaring weten we dat anders
reageren vaak een positieve invloed heeft
op het gedrag van degene met de
psychische problemen. Daarnaast
ervaren deelnemers veel steun van het
contact met lotgenoten.
Praktisch
De cursus bestaat uit tien bijeen-
komsten, kost 15 euro en vindt plaats op
de dinsdag. Bij voldoende deelnemers
start de cursus op dinsdag 28 februari
2012. Locatie is ‘t Warant, Wessel-
manlaan 25a in Helmond (op het terrein
van het Elkerliek Ziekenhuis).
Alle deelnemers krijgen voorafgaand aan

de cursus een kennismakingsgesprek
met de begeleiders aangeboden.
Aanmelding en meer informatie
Neem voor meer informatie en/of aan-
melding contact op met Astrid van den
Heuvel (telefoon 0492 – 84 80 03) of
Hanny van Aaken (telefoon 0413 – 29 80
00), afdeling Preventie van GGZ Oost
Brabant. E-mail:
preventie@ggzoostbrabant.nl .

Politie constateert positieve
verandering in parkeergedrag

De politie van Laarbeek constateert dat
inwoners en bezoekers van Aarle Rixtel
hun auto’s steeds vaker op de juiste
manier parkeren. Burgers gaven eerder
aan dat het vele foutparkeren voor
overlast zorgde. Zo konden mensen vaak
niet fatsoenlijk over de stoep lopen.
Flyer als waarschuwing
In december is de politie van Laarbeek
gestart met een flyer-actie. Foutparkeer-
ders kregen de flyer als waarschuwing
achter de ruitenwisser. Overtreders
kregen soms ook mondeling uitleg over
dit probleem. Sinds 1 januari is deze flyer
vervangen door een bekeuring.
Positief
De politie ziet een positieve gedrags-
verandering in het parkeren en ontvangt
hierover ook positieve reacties. Er zijn
inmiddels tien bekeuringen uitgeschreven
tussen 1 januari en 2 februari. Nog
steeds hoopt de Laarbeekse politie dat
de bekeuring van 85 euro voldoende
motivatie is de auto op de juiste manier
te parkeren. Samen met de inwoners van
Aarle Rixtel streeft de politie naar een
veilige woon- en leefomgeving.
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1 februari  Brandweer
Dinsdag hebben de leden van de plaatse-
lijke vrijwillige brandweer de jaarlijks
terugkerende feestdag gevierd.
’s Morgens werd een bezoek gebracht
aan de DAF fabriek te Eindhoven. In
Aarle-Rixtel teruggekeerd verbleef men
enkele uurtjes in café van den Elzen,
waarna men aan een diner aanschoof in
café van Roij, waar het bestuur de
mededeling deed dat kapelaan van de
Ven benoemd was tot aalmoezenier van
de brandweer. ‘s Avonds om half acht
waren allen weer verzameld, ditmaal met
hun dames in café van Roij, om de
feestdag plezierig te besluiten. Aanwezig
waren ook burgemeester Janssens,
secretaris van Roij en wethouder
Gijssels.

3 februari Koperen priesterfeest
Op 18 maart zal Pater W. Barten de dag
herdenken waarop hij 12 ½ jaar geleden
de heilige Priesterwijding ontving uit
handen van Mgr. Deernstra z.g. Aan-
gezien pater Barten thans in Brazilië zijn
missiewerk verricht, zal dit heuglijk feit in
familiekring gevierd worden, als pater
Barten, naar verwacht wordt, in de loop
van dit jaar met vacantie in Nederland
terug zal zijn.

5 februari  Harmonie De Goede Hoop
Zaterdagmiddag hield Harmonie De
Goede Hoop haar jaarvergadering in het
patronaat. Om half vijf opende voorzitter
J. Prinsen de vergadering. In zijn
beschouwing over 1961 was het hem
opgevallen dat geen noemenswaardige
successen waren behaald. Dit lag
volgens hem hoofdzakelijk aan het
gebrek aan ambitie van de leden van de
harmonie. Wat betreft het nieuwe instru-
mentarium vroeg spreker de grootste
voorzichtigheid in acht te nemen. Het
solistenconcours zal gehouden worden
op zaterdag 17 februari. Vervolgens

verwelkomde hij burgemeester Janssens
en dankte hem voor hetgeen hij had
bijgedragen voor de aanschaf van de
nieuwe instrumenten. “Het ligt in de be-
doeling:, aldus spreker, “om in de
zomermaanden zondags na de laatste H.
Mis kleine concerten te geven op de
kiosk bij van den Heuvel”. Secretaris H.
van Vijfeiken memoreerde in zijn jaar-
verslag de diverse concerten, uitvoeringen
en serenades, diverse acties en de
aanschaf van nieuwe instrumentarium
enz. Penningmeester J. Meulendijks gaf
een overzicht van de voornaamste
inkomsten en uitgaven van het afgelopen
jaar. Er was een batig saldo. Vervolgens
werd het huishoudelijk reglement aange-
nomen. Voor de bestuursverkiezing
waren geen kandidaten gekomen, zodat
de beide aftredende bestuursleden, J.
Gijsbers en H. van Vijfeiken werden her-
kozen. ’s Avonds waren de leden van de
“Harmonie” en de “Drumband” bij elkaar
om de jaarlijkse feestavond te vieren. Er
zouden tien leden worden gehuldigd in
verband met hun veertig of vijfentwintig
jarig lidmaatschap. Veertig jaar lid waren
de heren P. van Deursen en P. Verschuu-
ren, terwijl de volgende personen vijfen-
twintig jaar lid waren: K. Jeurgens, T.
Martens, G. van Wetten, J. Houët, K. van
Deursen, H. van Vijfeiken, J. van Wetten
en H. v.d. Kerkhof. Zij ontvingen allen van
de voorzitter een herinneringsspeld. Als
besluit van de avond werd door de heer I.
Rooijakkers enkele voordrachten en
conferences voorgedragen.

5 februari Geslaagd
In ’s-Gravenhage slaagde voor het
examen Staatspraktijk diploma voor
bedrijfsadministratie de heer Ant. Van
Baal, wonende alhier.
Dertig leerlingen van de vierde klas van
de R.K. Uloschool te Aarle-Rixtel hebben
onlangs deelgenomen aan het
Godsdienstexamen, waarvoor allen het
diploma behaalden.






