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personenvervoer
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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)
DORPSPLATFORM Aarle-Rixtel Secretariaat Kannelustweg 11 5735 EJ Aarle-Rixtel
Tel. 381696. E-mail: info@dorpsplatform. Website: www.dorpsplatform.nl
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
SCHULDHULPVERLENING LAARBEEK voor hulp bij schulden: Budgetwinkel, Churchillaan 109, Helmond, aanvraagformulier opvragen tel. 0492-587878.
BLOEDAFNAME ELKERLIEK ZIEKENHUIS maandag en woensdag van 08.15 – 08.45 in
de Zonnetij (appartement 21) aan de Heindertweg.
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: 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
VIERBINDEN: 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
Dorpsservicepunt: Pastorie, Heindertweg 1, tel.383959.ma 10.00-12.00 do 13.00-15.00u.
email wmo-ar@welzijnlaarbeek.nl
MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING HELMOND DE PEELZOOM :
Centraalkantoor: 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
SAVANT ZORG voor passende zorg thuis of in één van onze woonzorgcentra,
tel. 0492 - 572000 website www.savant-zorg.nl.
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 MCD supermarkt Kerkstraat
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 24 november t/m vrijdag 30 november
Zaterdag 24 november
18.30 uur Kerk – Eucharistieviering – Samenzang
Tiny Houët – Schatorjé
par.
Tot welzijn van de parochie
Zondag 25 november – CHRISTUS, KONING VAN HET HEELAL.
34e Zondag door het jaar
10.00 uur Kerk - Eucharistieviering - Dames- en Herenkoor (Ceciliafeest)
Voor alle overleden leden van het Dames- en Herenkoor
Ouders Reniers – Franken
(sterfdag moeder)
Bernard van den Elsen
Adriaan Loomans
(sterfdag)
Overleden ouders Jeurgens – van Oekel
(verj. vader)
Overleden ouders van de Most – de Groot
Jan van Dommelen
(trouwdag)
Geert Huisman
Louis Huisman
Bijzondere intentie
Voor het welzijn van alle leden van het Dameskoor en de Cantorij
12.00 uur Kapel - Doopzondag
Noah Claessen, Klokkengieterstraat 8.
Woensdag 28 november
19.00 uur Kapel – Rozenkransgebed

Week van zaterdag 1 december t/m vrijdag 7 december
Zaterdag 1 december
18.30 uur Kerk – Eucharistieviering – Dameskoor
Tonia van Dijk
(fund./sterfdag)
Frans Vogels
(par.)
Doris Verberne
(verj.)
Zondag 2 december- 1e Zondag van de Advent
Bisschoppelijke Adventsaktie voor Latijns Amerika (Solidaridad)
10.00 uur Kerk – Eucharistieviering – Cantorij
Hanneke van Berlo
Sien Nooijen
(fund.)
Jan van Roij
(verj.)
Familie Verbakel- van der Zanden
Overleden begunstigers van het Onze Lieve Vrouwe Gilde
Willy en Martina Aarts - van der Leemputten
(Cantorij)
Overleden familie van de Kerkhoff – van Alphen
Guus Luijben
(par.)
Overleden ouders van Rixtel-Aarden en kleindochter Kelly van Rixtel
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Marij van Rixtel-van Stiphout
Overleden ouders van Bommel-Hoebergen
Overleden ouders van Alphen-Vesters
Pieter van Ganzenwinkel
Tot welzijn van de parochie
Woensdag 5 december
19.00 uur Kapel – Rozenkransgebed
Overleden
Bertus Verbakel, Dorpsstraat 88c, 76 jaar.
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.
Deken van de Laar kunt u bereiken op tijdens het spreekuur in de pastorie van de St.
Luciakerk te Mierlo-Hout op dinsdag van 09.30 – 10.00 uur en op donderdag van 18.00
tot 18.30 uur.
Telefoonnummers van de Parochie St. Lucia te Mierlo – Hout is 0492- 522930 of
mobiel 06- 50697342.

Beste Medeparochianen,
De Iaatste tijd is gebleken, dat er nogal
wat onduidelijkheid bestaat over onze
parochie.
Onze parochie is nog steeds een
zelfstandige parochie. Deze wordt geleid
door pastoor John van de Laar van de
Damiaan parochie in Mierlo-Hout.
(hieronder valt ook de parochie Stiphout)
Onze parochie is dus niet samengegaan
met de andere Laarbeek parochies. In de
uitvoering van het pastoraat zijn werkzaam voor onze parochie: Pastor Jan
Engels en Pastor Ton Hasselman en
Diaken Franklin de Coninck, die zorg
dragen voor de wekelijkse vieringen,
uitvaarten, huwelijksmissen, dopen en
alles wat daarmee samenhangt.
Daarnaast kunnen we altijd een beroep
doen op het team van de “Damiaan”
parochie. Pastoor/Deken John van de
Laar van deze parochie is al geruime tijd

waarnemend pastoor van onze parochie.
Met hem waren en zijn al verschillende
gesprekken gevoerd over het samengaan
met “Damiaan de Veuster “en de voorbereiding daarop. Daarmee zijn het bestuur
en werkgroepen aan de slag gegaan.
Dit samengaan is destijds ook schriftelijk
bevestigd door Mgr. Hurkmans.d.d. 16-22012. De werkgroepen en het bestuur van
onze parochie waren en zijn nog steeds
enthousiast over deze mogelijkheid, die
werd geboden na verschillende gesprekken met Mgr. Liessen en het bestuur.
Daaruit bleek o.m. dat toekomstgericht
de parochie Laarbeek te klein zou zijn en
er op termijn opnieuw gefuseerd zou
moeten worden.
Wat speelt er:
Degenen, die destijds niet bij de viering
zijn geweest met Mgr. Mutsaers en
aansluitend daaraan de bijeenkomst in
zaal van Bracht , zijn mogelijk minder
goed op de hoogte van datgene wat daar
besproken is. Tijdens genoemde viering
heeft Mgr. Mutsaers te kennen gegeven,
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Bericht van:
dat het Bisdom terugkomt op het reeds
eerder genomen besluit van 16 februari
2012, wat inhield dat onze parochie zich
aan kon sluiten bij parochie Damiaan de
Veuster in Mierlo-hout, wat ook mogelijk
was en is vccr de andere Laarbeek
parochies. Onze parochie zou zich weer
aan moeten sluiten bij de Laarbeek
parochies en dit is ook schriftelijk bevestigd.
U begrijpt, dat het parochiebestuur het
daarmee niet eens kon zijn en heeft zich
ook beroepen op de reeds bevestigde
afspraken van 16 februari.
Ook heeft de vicevoorzitter , Henk van
Eijndhoven, tijdens dit gesprek te kennen
gegeven, dat onze parochie verder wil
gaan op de ingeslagen weg en tot 1
januari 2015 alle moeite zal doen om de
parochies van Laarbeek te overtuigen,
dat dit de meeste kans van slagen heeft.
Dat betekent dus, dat we tot de genoemde datum verder gaan als zelfstandige
parochie.
Namens het parochiebestuur,
Sissy van de Weijer, secretaris.

MUZIEK ROND DE KERSTSTAL
2012 PAROCHIEKERK
AARLE-RIXTEL
Ook dit jaar handhaven we graag de
mooie traditie om op 26 december,
tweede kerstdag (dit jaar van 14.30
uur tot 15.45 uur), live-muziek te maken
rond de kerststal die in onze parochiekerk staat opgesteld en altijd veel
bezoekers trekt.
Wie met een muzikaal optreden invulling
wil geven aan deze middag (individuele
muzikanten, kleine ensembles en grotere muziekgroepen, vocaal en/of
instrumentaal), kan zich opgeven bij
Louis van de Weijer, telefoon 0492381888, of bij
Rob Rassaerts, telefoon 0492-342101.
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In verband met de programmering
graag vóór 10 december a.s.!!
U kunt natuurlijk altijd van tevoren bij
genoemde personen informatie inwinnen.

5-JARIG BESTAAN PRAKTIJK
DORINE VAN HORRIK
Gezond van lichaam en geest volgens de
oude Chinese filosofie
Het is alweer 5 jaar geleden dat ik met
mijn praktijk gestart ben. In die afgelopen
jaren hebben velen de weg gevonden
naar de Chinese manier van werken aan
en kijken naar je gezondheid.
Het is vooral belangrijk om gezond te
blijven en ervoor te zorgen dat je lichaam
en geest in balans zijn. De behandelmogelijkheden hiervoor in mijn praktijk
zijn zeer gevarieerd; van een intensieve
voetmassage tot aan een volledige
lichaamsbehandeling. En dit altijd op de
persoon afgestemd.
Naast deze behandelingen heb ik mijn
werkveld dit jaar uitgebreid met het geven
van Qi Gong lessen. Dit zijn de Chinese
gezondheidsoefeningen en erg goed om
je eigen energie te leren kennen en er
mee te werken.
Dit 5-jarig bestaan laat ik natuurlijk niet
zomaar voorbij gaan, maar wil ik graag
met u delen. Daarom in de maanden
november en december 2012 voor iedereen die een afspraak maakt, op één
behandeling naar keuze 10% korting. Dit
aanbod geldt ook voor de aankoop van
cadeaubonnen, met de Feestdagen in
het vooruitzicht een mooi cadeau om dan
te geven.
Voor het maken van een afspraak of
verdere informatie: telefonisch 0623180081 of via e-mail dorine@horrik.nl
Dorine van Horrik – Acupressuur Chinflex® - Qi Gong
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Bericht van:
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Collecteweek Nationaal MS
Fonds start op 19 november
Muzikale en ODE
geven een concert.
Op 24 november a.s. geven Muzikale uit
Aarle-Rixtel en ODE (OverDagEnsemble)
uit Beek en Donk een gezamenlijk concert in Muziekcentrum Het Anker in Beek
en Donk. Het concert begint om 20.00
uur.
Voor de pauze speelt ODE o.l.v. Theo
Lokin en na de pauze om ongeveer 21.
00 uur treedt Muzikale op o.l.v. Gert van
Kraay.
Beide orkesten hebben een uitgebreid,
gevarieerd repertoire voor elk wat wils
waaruit zij die avond een aantal nummers
spelen.
Wij nodigen u allen gaarne uit om naar dit
concert van ODE en Muzikale te komen.
De toegang is gratis.
Voor meer informatie over Muzikale:
www.muzikale.nl

Op maandag 19 november gaat de MS
Collecte weer van start. In deze week
gaan ca. 11.000 vrijwilligers op pad om
zoveel mogelijk geld op te halen voor
Multiple Sclerose (MS).
Het is een hele uitdaging voor de
collectanten om in dit jaargetijde, waarin
het vroeg donker is en het flink kan
regenen, langs de deuren te gaan.
MS is een slopende ziekte die niet alleen
de patiënt raakt, maar ook zijn omgeving.
Eén op de duizend Nederlanders krijgt
MS. De ziekte is de meest voorkomende
invaliderende aandoening onder jongeren
in Nederland.
Laat u de collectant niet in de kou staan!
Elke collectant kan zich legitimeren. Het
Nationaal MS Fonds is te herkennen aan
het oranje vlinderlogo. Wie de collectant
mist, kan een gift overmaken op giro
5057.
Wilt u meer informatie? Kijk op
www.nationaalmsfonds.nl

Organisatie Carnaval Ganzegat
heeft op 10 november 2012 ‘s avonds om elf over acht de bij
carnavalistisch besluit benoemde Prins Carnaval 2013 van
Ganzegat gepresenteerd. Zijne doorluchtige hoogheid Prins Riny
d’n Uurste in ‘t dagelijks leven bekend als Riny Oosthoek, zal ter
gelegenheid van zijn benoeming tot Regent van Ganzegat met zijn
Prinses , Grootvorst, Adjudant, Bestuur, Raad van Elf, Hoge Raad, Ereraad,
Hoffotograaf, Hofnarren en Dansmariekes recipiëren op zaterdag 1 december 2012 in
Multifunctioneelcentrum de Dreef, aan de Duivenakker te aarle-Rixtel, van 20:00 tot
22:00 uur. De receptie zal worden opgeluisterd door de Ganzegats Hofkapel.
Aansluitend aan de receptie wordt U een bal aangeboden, welke zal worden
opgeluisterd door onze hofdiscotheek.
Uw aanwezigheid op deze receptie zal ten zeerste
op prijs worden gesteld
Met carnavalistische groeten,
Organisatie Carnaval Ganzegar
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Bericht van:

Dorpsplatform Aarle-Rixtel houdt
openbare vergadering op 26
november 2012
Wij laten u hierbij weten dat wij op 26
november 2012 om 20.00 uur in MFA
De Dreef te Aarle-Rixtel een openbare
vergadering houden waar iedereen van
harte welkom is.
Op de agenda voor deze vergadering
staan de volgende punten:
WMO – Veranderingen en
schrappen van voorzieningen
Wat betekenen de bezuinigingen voor de
Aarlese mensen? Wat krijg ik wel gratis
en wat niet meer? Wat gaat er met de
AWBZ gebeuren en wat wordt er helemaal niet meer beschikbaar gesteld?
Kortom veel onzekerheid en vragen die
voortvloeien uit bezuinigingen en transities (overheveling) door de overheid naar
de gemeente. Wethouder Joan Briels en
Brigit van Bladel proberen antwoorden te
geven op deze brandende vragen
Een gezonder Laarbeek!
Hoe gezond is onze jeugd en waar
liggen de gevaren?
Drankgebruik, roken, drugs en andere
slechte gewoontes hebben grote invloed
op de gezondheid van de jongere generatie. Door onwetendheid over de gevaren
die roken, drinken en drugs met zich
meebrengen wordt het een grote bedreiging voor de gezondheid van de jongere
generatie. De aanslag op het lichaam en
de geest zijn angstaanjagend.
Ellen van Bree van GGD Brabant Zuidoost zal een toelichting geven op basis
van ervaring met- en cijfers over de
Laarbeekse jongeren.
Mariëngaarde een
verzorgingstehuis?
En de kapel, wat gaat daar mee
gebeuren?
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Mariëngaarde wordt volledig verbouwd en
gereed gemaakt voor 24-uurszorg. Hoe
gaat dat er dan uitzien? Wie mogen daar
gebruik van maken? Welke voorzieningen
zijn er en voor hoeveel mensen is er
plaats? De heer Ton Borghs, lid van de
Raad van Bestuur van de Zorgboog weet
hier alles van en komt het u allemaal
vertellen. Ook zal hij de toekomstplannen
van de kapel van Mariëngaarde uit de
doeken doen, wat gaat daarmee gebeuren? Allemaal vragen waar de heer Ton
Borghs antwoord op zal geven.
Passantenhaven – De Brug –
Een vernieuwde sluis 7
Waarom een nieuwe sluis? Er is toch
geen scheepvaart mogelijk!? Of misschien toch? En hoe moet dat dan met
een brug die niet open mag, de Raad van
Aarle-Rixtel heeft dat destijds zo beslist!
De passantenhaven, die zou toch uitgebreid worden en waarom is dat dan nog
niet gebeurd? Allemaal vragen bij de
Aarlese mensen maar geen antwoord en
het houdt hen wel bezig! Hebben de drie
bouwwerken iets met elkaar te maken?
Wat steekt hier achter? Wie zou beter
hierop antwoorden kunnen geven dan
wethouder Joan Briels? Hij komt naar De
Dreef om het u uit te leggen en uw
vragen te beantwoorden.
Zoals gebruikelijk sturen wij per e-mail
een uitnodiging voor deze vergadering
aan alle verenigingen en stichtingen in
Aarle-Rixtel die ons destijds hun emailadres hebben doorgegeven. Verder
worden ook B&W en alle raadsleden
uitgenodigd. Mocht u om welke reden
dan ook geen uitnodiging ontvangen
hebben beschouw dit bericht dan als een
uitnodiging aan u persoonlijk.
Op onze website www.dorpsplatform.nl
en op facebook Dorpsplatform AarleRixtel houden wij u op de hoogte van het
volledige programma voor de avond van
26 november a.s.
Heeft u vragen voor Dorpsplatform AarleRixtel, stuur dan een mailtje naar

www.autoschadeverbakel.nl
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Bericht van:
info@dorpsplatform.nl. Dit kan ook via
Contact op onze website.

Jeugd Indoor
Vendeltoernooi
In de Dreef
Op zondag 25 november a.s. wordt in de
“Dreef” in Aarle-Rixtel een jeugdindoor
vendeltoernooi georganiseerd. Het kon
ook niet uitblijven met zoveel jeugdige
gildebroeders in Aarle-Rixtel. Met trots
constateren we dat de Rooi en de Blauw
samen een kleine 20 jeugdleden in
opleiding hebben voor zowel vendelen als
trommen. Dit is dan ook reden om onze
nek uit steken en de jeugdige vendeliers
onder hen de strijd aan te laten gaan met
een kleine 50 tegenstanders uit heel
Brabant. Ze bestrijden elkaar in diverse
klasse en in groepsverband met zilveren
schildjes als prijzen. Het toernooi wordt
gehouden onder auspiciën van de NoordBrabantse federatie van Schuttersgilden
en de organisatie is handen van het gilde
Sint Margaretha en het Onze Lieve
Vrouwe gilde. Het Jeugdindoor vendeltoernooi is in 2004 gestart in Overloon en
is uitgegroeid tot een niet meer weg te
denken evenement op de kalender van de
Brabantse gilden. Het is dan ook een
prachtig gezicht om al die jeugdleden
met hun, soms te zware, vlag aan de
slag te zien. Het gezegde “wie de jeugd
heeft, heeft de toekomst” gaat hier zeker
op en deze jeugd waarborgt het voortbestaan van de gilden. Er wordt dan ook
alles aan gedaan om het hun, hoe jong
dan ook, naar de zin te maken. Na vele
maanden van voorbereiding is het dan
zover en wordt a.s. zondag het toernooi
officieel geopend door B&W van Laarbeek. De Dreef is voor het publiek
geopend vanaf 11:00 uur. Om 12:00 uur
stellen alle jeugdige deelnemers zich,
onder begeleiding van de Aarlese
jeugdtamboers, op te stellen voor de
massale opmars en vendelgroet voor alle
aanwezigen. Na de officiële opening

Pagina 17
zullen de wedstrijden om 13:00 aanvangen waarna rond de klok van 5 de
prijsuitreiking zal plaatsvinden. Enige
tegenslag hebben inmiddels moeten
verwerken doordat onze secretaris, Ed
Vincent, door ziekte langere tijd is
uitgeschakeld. Wij wensen Ed van harte
beterschap en hopen hem weer snel in
ons midden te hebben. Veel dank zijn we
verschuldigd aan onze begunstigers die
ons in staat hebben gesteld de zaak
financieel rond te krijgen. Onder meer
Rabobank Peel Noord, Stichting dorpsplatform Aarle-Rixtel, Bond van schuttersgilden Kring Peelland, Theo Leenders
R.V.S. Beek en Donk en de Gemeente
Laarbeek hebben hier aan bijgedragen.
Vanaf deze plaats nodig ik iedereen uit
om een kijkje te komen nemen in de
“Dreef”. Voor meer informatie kunt u ook
de website raadplegen: www.gilde-aarlerixtel.nl of mail naar Jos van de Ven,
Email: jhwvandeven@onsbrabantnet.nl.
Namens de organisatie, Jos van de Ven,
Voorzitter.

Beste dames
Donderdag 22 november workshop.
Voor diegene die zich op gegeven
hebben begint deze avond om 20.00 uur
in de Couwenbergh.
Meebrengen tafelmes, lijmpistool,
schaar, cadeautje, leeg doosje of fles.
Indien mogelijk een snijmat en ijzerenliniaal.
Bestuur
K.V.O.

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

Dasha Skorokhodova &
Band bij Wim Beeren Jazz
Society op 21 november
Op woensdag 21 november wordt de
avond van Wim Beeren Jazz Society in
Café Van Bracht aan de Kerksraat in
Aarle-Rixtel opgeluisterd door Dasha
Skorokhodova & Band.
Dasha is een veelbelovende jonge stem
in de Nederlandse jazzwereld. De talent-
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volle zangeres uit Oekraine studeerde
aan het conservatorium van Moskou, en
om haar muzikale horizon te verbreden
vervolgde zij haar opleiding aan het
Koninklijk Conservatorium in Den Haag.
Naast The Great American Songbook
repertoire zingt zij ook eigen composities. Haar debuut CD Quality Time (2011)
kreeg louter lovende kritieken.
Dasha’s band heeft de volgende bezetting: Simon Rigter-tenorsax, Miguel
Rodriguez-piano, Boris Oostendorp-bas
en Robbert-Jan van Straalen-drums.
Wees op tijd, zodat u verzekerd bent van
de beste plaats!
Het concert begint om 20.30 uur en de
entree is 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

Voor tegels en sanitair bezoek
onze vernieuwde showroom
of kijk op onze website:

Torenakkerweg 3a
5735 BG Aarle-Rixtel
Tel 0492-381383
mobiel 06-51162419

www.vanrooydasmooi.nl
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Openingstijden showroom
wo-do-vrij :13.30-18.00 uur
za: 09.00-16.00 uur
Of volgens afspraak

Bericht van:
ROEFELCOMITE
LAARBEEK IN HET
ZONNETJE GEZET
Op vrijdag 2 november jl. heeft
Roefelcomité Laarbeek het Laarbeeks
Compliment ontvangen. Het Laarbeeks
Compliment wordt jaarlijks uitgedeeld
aan vrijwilligers van organisaties die zich
hebben ingezet voor de Laarbeekse
gemeenschap.
Roefelcomité Laarbeek behaalde de eerst
plaats in de categorie Welzijn, op de
voet gevolgd door Stichting Vluchtelingenwerk en De Zonnebloem
Wij vinden het een enorme waardering
voor ons werk ieder jaar, maar ook wij
kunnen niet zonder de vele vrijwilligers in
Laarbeek, hierbij bedanken wij dan ook
deze personen, organisaties en bedrijven
voor de hulp die jullie aan ons bijdragen.
In 2013 vindt de Roefeldag plaats op
zaterdag 8 juni. We hopen dat er weer
veel vrijwilligers, organisaties en bedrijven
ons ook komend jaar weer ons een warm
hart toedragen om de Laarbeekse
basisschoolkinderen te laten snuffelen
aan de grote-mensen-wereld.
Namens
Roefelcomité
Laarbeek,
BEDANKT!

EHBO-CURSUS
De EHBO-vereniging start op woensdag
9 januari met een nieuwe cursus.
Iedereen kan te maken krijgen met een
ongeluk(je). Dat kan thuis zijn, maar ook
op het werk of op het sportveld. Dan is
het belangrijk te weten hoe er gehandeld
moet worden.
Naast eerste hulp bij ongelukken worden
de cursisten opgeleid in verbandleer,
reanimatie en het gebruik van de AED.
Met deze Automatische Externe Defibrillator kan bij iemand met een circulatiestand op een geautomatiseerde manier
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een elektrische schok worden toegediend
met als doel het hart weer in een normaal
ritme te brengen. Deze AED’s komen op
steeds meer openbare plaatsen te
hangen. De cursus duurt drie maanden
en wordt gegeven op woensdag van 20.00
– 22.00 uur in De Dreef.
Aanmelden kan per mail:
post@ehbo-aarle-rixtel.nl.
Bellen kan ook naar Ans Corbeij, tel.
0492 – 381596 of Anneke Giepmans, tel.
0492 – 381845.

SENIORENVERENIGING/KBO
AARLE-RIXTEL
Computerproblemen
Kunt u niet goed overweg met uw
computer?
Hebt u vragen of problemen met
bepaalde programma’s?
Is uw computer traag, start niet goed op
of heeft andere kuren?
Wij kunnen u helpen.
Kom met al uw computer vragen naar de
inloop en breng, indien nodig, uw computer mee. De computerinloop is vanaf 23
november weer op vrijdag middag
geopend van 13.30 tot 16.00 uur.
Ook zijn wij vanaf 22 november tot de
kerstdagen op donderdag avond aanwezig van 19.00 tot 21.00 uur.
Kom met uw problemen naar de
computerruimte in de Dreef en we zoeken
samen naar een oplossing.
Met vriendelijke groet
Het computer team.

K lokje
SPECIAAL VOOR DE FEESTDAGEN
VERKOOP van Parel en Halfedelstenen
Sieraden, Galakleding, Zijden Shawls en
Tassen tegen zeer aantrekkelijke prijzen.
Vrijdag 30 november, Lieshoutseweg 43
Aarle-Rixtel van 15:00 tot 19:00 uur. 0610352721.
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ReportAd:

Vera van Dijk en Jesse van der
Ligt, de jeugdprinses en prins
van Ganzegat.
Op zondag 11 november 2012 is de
onthulling van de jeugdprins en prinses
van Ganzegat. Voor de eerste keer is dit
te doen in de toneelzaal van de Dreef. Na
het optreden van diverse jonge Aarlese
talenten en de Hofkapel is de tijd aangebroken dat de nieuwe prins en prinses
worden voorgesteld. De spanning wordt
opgevoerd, daar treden ze door het papier
het podium aan de zaalzijde op. Als prins
staat daar Jesse van der Ligt uit de
Goossensstraat, zoon van Mario en
Patricia van der Ligt. Zijn broertje van 8
heet Luuk en een zus Merijn van 13.
Jeugdprinses is Vera van Dijk, dochter
van Jan-Willem van Dijk en Janine van
Stiphout. Heeft een broertje Niels van 7.
Jesse zit op school “de Heindert” in groep
7 bij meneer Bart en juffrouw Chava. Vera
zit op school “Brukelum” in groep 7 bij
meneer Joost en juffrouw Hetty. Op
maandagmorgen had meneer Joost al de
klas versierd met de tekst “Proficiat
prinses Vera”. Wel leuk als je zo de klas
binnen komt. Nee, zei Jesse, bij mij hebben ze dat niet gedaan. Aan zijn oogjes
kon je zien, had ik ook wel leuk gevonden. Reportad is in gesprek met de
jeugdprinses Vera en jeugdprins Jesse.
Hij wilde weten wanneer zij te horen
hebben gekregen dat zij de nieuwe prins
en prinses zouden zijn. In de week voor
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de herfstvakantie. Nou, dan hebben jullie
lang je mond moeten houden. En is dat
gelukt? Vera zei: dat is best lastig. Op
schoolplein vertellen ze dan wie de
nieuwe prinses is. Je weet maar al te
goed dat ze het fout hebben. Dan moet je
maken dat je weg bent. Dan hoef je
tenminste geen antwoord te geven.
Wanneer hebben jullie ingeschreven om
jeugdprins en prinses te worden? Vera
heeft dat gedaan in de Ganzenzaal met
carnaval. Jesse pas laat, net voor de
sluitingsdatum. Zijn jullie echte carnavalsvierders? Vera heeft al vier jaar in de
optocht meegedaan. Ook waren ze
beiden in de Ganzenzaal te vinden. Ja,
de Gele Kielen verzorgt voor de jeugd
diverse fijne avonden en middagen.
Reportad is benieuwd naar de hobby’s
van Vera en Jesse. Vera heeft les op de
Saxofoon bij de harmonie. Knutselt
graag, schildert en computeren. Tegenwoordig wii. Reportad wilde toch weten
wat dat is. Simulatiespel voor de TV.
Jesse is bij de scouting, doet aan streetdance, computert als de beste en
natuurlijk ook wii. En wat verwachten
jullie nu met de carnaval. Wat vinden
jullie er zo leuk aan? Boven op de
prinsenwagen staan, al die mensen van
bovenaf bekijken. Snoepjes gooien naar
al die kinderen, dat vinden wij beiden tof.
Maar ook mooi aangekleed zijn, gewoon
trots zijn met mijn outfit. Op de avonden
in de Ganzenzaal aan het dansen zijn.
Je staat toch in het middelpunt van deze
avonden. En dan ook naar de recepties
gaan in de andere dorpen van Laarbeek.
In Mariahout, Lieshout en Beek en Donk.
Op 1 december 2012 hebben we zelf een
receptie in de Dreef van 18.30 tot 19.30
uur. Wij hopen jullie daar natuurlijk allemaal te zien. Zeker onze klasgenootjes,
maar iedereen is van harte welkom. Vera
en Jesse zijn allebei uit gezinnen die de
carnaval een warm hart toe dragen. Vader
Mario van der Ligt heeft 8 jaar in de raad
van elf gezeten. En vader Jan-Willem is

voorzitter van de carnavalsclub. En speelt
trombone in de Hofkapel. Vera had een
leuke opmerking aan het adres van vader
Jan-Willem. Ik ben tenminste eerder
prinses dan dat jij ooit prins wordt. En
denk eraan: niet jaloers worden. Hij kon
er hartelijk mee lachen. Jeugdprins Jesse
en jeugdprinses Vera gaan een mooie tijd
tegemoet. Reportad wenst hun beiden
van harte proficiat, op de receptie komt
hij natuurlijk ook. Veel plezier toegewenst
en geniet er met volle teugen van. JanWillem bedankt voor de gastvrijheid, de
lekkere kersenvlaai bij de koffie.
Reportad.

Prins van Ganzegat.
Het was zaterdagavond 10 november de
perfecte ambiance bij de Couwenbergh.
De weergoden en het Aarlese publiek
waren de Ganzegatters goed gezind en
men was massaal nieuwsgierig wie dit
jaar de carnavalsheerser over het
Ganzenrijk zou worden. De carnavalsvereniging zelf was ook in opperbeste
stemming na de traditionele tour-dehoreca door Ganzegat, voorafgaande aan
de prinsenbekendmaking. Er werd eerst
ruim afscheid genomen van de prins van
vorig jaar, Toon Thijssen en diens prinses
Henriette. Buurtschap het Laar sloot de
scheidende prins daarna in hun armen
en bedankte hem voor de bewezen
diensten door hem tot koning van het Laar
te kronen. De hints voor de nieuwe hoogheid, die de afgelopen weken stukje bij
beetje bekend werden gemaakt, leverden
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geen concrete aanwijzingen op, want die
blonken uit door algemeenheid en wazigheid. Of er toch een lek bij de prinsencommissie is geweest zal wellicht nooit
worden opgehelderd, maar toen
grootvorst Celio van Gerwen vanaf het
bordes de laatste hint bekend maakte,
klonk om de hoek in de Kerstraat
tromgeroffel van de gildebroeders van het
Onze Lieve Vrouwe-gilde. De hint dat de
nieuwe prins blauw bloed zou hebben en
het optrekken van de Blauw Schut
maakten voor de aan-wezigen veel
duidelijk. Gelukkig dat vrijwel op hetzelfde
moment de nieuwe prins in vol ornaat op
het bordes verscheen, niemand minder
dan Riny Oosthoek, inderdaad lid van de
blauw Schut. De nieuwe hoogheid viel
een enthousiaste ontvangst ten deel en
hij maakte in zijn proclamatie meteen
duidelijk dat het hem serieus was, prins
te zijn van Ganzegat. Zijn motto: “We
halen eruit wat er in zit”, leverde meteen
leuke reacties op en be-looft veel voor de
komende regeerperiode. Meteen na de
bekendmaking volgde er een drukbezocht
prinsenbal in zaal van Bracht. Riny
Oosthoek is een rasechte Aarlenaar,
geboren en getogen, woon-achtig aan de
Tempelier waar hij sinds 4 jaar een
zelfstandig assurantiekantoor onder de
naam Oosthoek Financieel Advies heeft.
Hij heeft dit jaar Abraham gezien en is
getrouwd met zijn prinses Jenny
Wagemakers. Haar vader, Theo
Wagemakers, was in 1981 ook prins in
Ganzegat. Een van de hints sloeg op dat
jaartal. Ze hebben twee zonen Rolf en
Mike van 23 en 20 jaar oud. Riny is al 15
jaar lid van de carnavalsvereniging, eerst
als lid van de raad van Elf, later als lid van
de Hoge Raad, tevens bestuurslid. Hij
maakte in die jaren deel uit van diverse
commissies, jeugd, optocht en commerciële commissie. Hij is 7 jaar lid van de
Blauw Schut, waarvan 6 jaar als commandant. Zijn speciale aandacht binnen
het gilde gaat uit naar de onderlinge
verhoudingen. Riny is verder lid van de
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Bericht van:
ondernemersvereniging Aarle Onderneemt. In zijn spaarzame vrije tijd doet hij
fanatiek aan fitnes en golf. Maandagavond zit ik aan tafel met een stralende
Riny. Hij is duidelijk in zijn nopjes met
zijn nieuwe functie en ziet het helemaal
zitten. Ik heb er echt zin in, ik ben altijd
een carnavalsvierder geweest en als
rasechte Aarlenaar ben ik trots op de
vereniging die we hier hebben en waarvan
ik ook deel uitmaak. Gisteren heb ik als
nieuwe prins meteen al de eerste twee
recepties bezocht, de nieuwe prins bij de
Houtse Kluppels in Mierlo-Hout en
natuurlijk ons eigen jeugdprinsenpaar. Ik
vind het prachtig allemaal en het kan me
niet gek genoeg gaan. Ik denk dat ik
carnaval 2013 nooit zal vergeten en ik
hoop dat carnaval in Ganzegat zal
bruisen als nooit tevoren. Ik zal er in ieder
geval mijn best voor gaan doen.
Namens de redactie van het gemeenschapsblad wens ik Riny en Jennie alle
plezier en succes toe voor de komende
periode.
JWP

Uniek concert in
Kouwenbergskerkje:
Sytse Buwalda
Op zondag 25 november , 15.00 uur, vindt
er in het Kouwenbergs kerkje te AarleRixtel een uniek concert plaats: te gast
is de bekende counter tenor Sytse
Buwalda. Sytse wordt begeleid door
David van Ooijen( Lutist/gitarist).
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Sytse Buwalda begon zijn zangstudie op
vijftienjarige leeftijd. Hij studeerde bij Paul
Hameleers en aan het Sweelinck conservatorium te Amsterdam bij Cora CanneMeyer. Meestercursussen volgde hij bij
Paul Esswood, Max van Egmond en
John Shirley Quirck. Momenteel wordt hij
gecoached door Paula de Wit.
In de theaters was hij te zien in het
programma “de Virtuoos” naar het boek
van Margriet de Moor, in samenwerking
met de actrice Ina van Faassen. Tevens
was hij de muzikale leider bij het
programma “Barok” van de balletgroep
Introdans.Het zingen van liederen is één
van zijn grootste passies. Samen met
David van Ooijen, luitist/gitarist en
Vaughan Schlepp, Fortepiano, oogst hij
veel succes met zijn bijzondere recitals
in beroemde schouwburgen in binnen en
buitenland. Als solist gasteert hij bij
belangrijke internationale festivals zoals
de Händel Festspiele te Halle, Settimane
Musicale Senese te Sienna, de internationale Muziek Festwoche van Luzern,
Het Holland Festival, Festival Oude
Muziek Tochigi (Japan), Wratislavia
Cantansen het Festival Oude Muziek te
Utrecht.Hij verblijft regelmatig in Spanje
waar hij samenwerkt met de Spaanse
dirigent Angel Recassens. Onder diens
leiding werkte hij mee aan een cd met
liederen rondom “Don Quichotte” en aan
de Wereldpremière opnamen van het
“Requiem de dos bajos” van Mateo
Romero. Sytse Buwalda soleerde op
meer dan 125 cd’s, waaronder de solo
cd’s Sacred Arias enAbout Love. Zijn
cd-oeuvre omvat verder o.a. de wereldpremiere opname van de arminio van
Händel o.l.v. Alan Curtis, de Susanna en
de Theodora van Händel o.l.v. Peter
Neumann, de Stabat Mater’s van Pergolesi en Vivaldi en F. Tuma en alle
Kantates van Bach.
Kaartjes ad 10 euro kunnen worden
gereserveerd via 0492 382943 ( zie ook
www.kouwenbergskerkje,nl

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 wonen, welzijn en zorg. 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.
Bekijk Fijn!
Het digitale magazine van de Zorgboog

Vragen over zorg? Bel de Zorgcentrale 0900 - 899 8636
(€ 0,01 per minuut) of kijk op www.zorgboog.nl

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:

50-jarig jubileum Parochieel
Dameskoor.
Begin november 1962 wordt door pastoor
F. v.d. Berk een dameskoor opgericht dat
o.l.v. kapelaan Piet v.d. Ven en met
begeleiding op het orgel door Sjef Houët
opdracht krijgt de huwelijksmissen en
uitvaartdiensten te verzorgen.
Er wordt gestart met 24 dames, waarvan
alleen Dina v.d. Boogaard nu nog lid is,
die wekelijks repeteren in café Leo v.d.
Heuvel en afgesproken wordt dat iedereen een contributie moet betalen van één
kwartje per week. Het secretariaat zou
verzorgd worden door wijlen Nelly v.d.
Rijdt. Het eerste officiële optreden was
tijdens de huwelijksmis van twee leden
van Gemengd koor De Klokkengieters
waarin de Gregoriaanse gezangen gezongen werden door het nieuwe
dameskoor o.l.v. kapelaan Piet van de
Ven. Uit sympathie voor het koor werden
de dames door pastoor F. v.d. Berk uitgenodigd de IJsrevue in Eindhoven bij te
wonen. In 1964 werden er nog 45 huwelijksmissen gezongen. In 1965 vertrekt
kapelaan v.d. Ven naar Eersel en als
opvolger als dirigent van het dameskoor
wordt kapelaan Peters aangewezen. De
taken van het dameskoor breiden zich uit
want het koor gaat op zondagmorgen in
de mis van 9 uur het volk helpen om de

Pagina 29
Nederlandse gezangen beter te leren
zingen en te waarderen.
In 1965 wordt een meerstemmig Requiem
ingestudeerd. Dina van den BoogaardVerschuuren neemt het secretariaat van
Nelly v.d. Rijdt over en het koor wordt
uitgenodigd de operette: Eine Nacht in
Venedig bij te wonen. Het Caeciliafeest
wordt gehouden ten huize van Riet v.d.
Aa en is erg succesvol. In 1968 is het
aantal optredens met 43% verminderd.
Een zeer belangrijke verklaring ligt in de
vermindering van het aantal kerkelijke
huwelijken en de plechtige vieringen van
zilveren en andere huwelijksjubilea. Sjef
Houët werd ziek en Ties v.d. Weijer werd
gevraagd hem tijdelijk te vervangen. In
1965 neemt Truus Beeren de leiding van
het dameskoor op zich en de dames
Dina v.d. Boogaard en Riet v.d. Aa
vormen het bestuur. De Sinterklaasavond
werd bij Riet v.d. Aa gevierd, zij had dan
haar hele huis versierd en het was supergezellig. Dina is 25 jaar voorzitter geweest en was 30 jaar bestuurslid.
25 November 1977 vieren de dames het
15-jarig bestaan en tevens het Caeciliafeest in zaal v.d. Heuvel. Op 8 augustus
1978 ging Sjef van ons heen. Gedurende
16 jaar heeft het dameskoor in goede
verstandhouding met Sjef Houët gewerkt.
Op 5 oktober 1978 wordt Rob Rassaerts
uit Bakel aangesteld als nieuwe organist
en gaat samen met mevr. Beeren de
repetities ter hand nemen. In 1987 bestond het koor 25 jaar. Dit werd groots
gevierd met een korenmiddag op 15
november en een feestdag op 21 november. Elk koorlid kreeg ’s morgens een bos
bloemen met de tekst: De dag begint
vast goed met deze bloemengroet. Na
afloop van de feestdag ontvingen de
dames van de heren een roos. De aard
van het feest had een belangrijke bijdrage
geleverd aan de steeds verdere toenadering van de twee koren tot elkaar.
Zaterdag 21 november 1988 vieren het
dames- en herenkoor voor de eerste keer
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Bericht van:
samen het Caeciliafeest. Na meer dan 25
jaar neemt mevrouw Beeren afscheid als
dirigent en wordt opgevolgd door wijlen
Riky van de Kemenade. In 1996 wordt
Goen van Neerven tot voorzitter van het
dameskoor gekozen. Deze taak heeft zij
met volle overtuiging op zich genomen.
13 februari 1997 draagt Riky van de
Kemenade na 4 jaar de dirigeerstok over
aan de huidige dirigent Arie Ketelaars.
In 1999 won ons koor de 1e prijs op het
zangconcours dat t.g.v. het 100-jarig
bestaan van De Klokkengieters was
georganiseerd.
Er komt een nieuwe gezangenbundel
(GvL) en vóór in de kerk een bord met
nummers van de te zingen liederen. Dit
wordt nu niet meer gebruikt, voortaan
krijgt iedereen een A 4-tje met teksten en
liednummers. Op 27 en 28 september
1997 wordt herdacht dat pastoor Mundus
Tilman 25 jaar priester is, en tevens
wordt afscheid van hem genomen als
president van het koor.
Hij wordt opgevolgd door Rudy de Kruijf.
De vieringen in de kerk worden naar twee
teruggebracht. Een op zaterdagavond om
half zeven en een op zondagmorgen tien
uur. Er komt een overleg om de feestelijke afsluiting (natte repetitie) vóór de
vakantie samen met het herenkoor te
organiseren bij de familie van den HeuvelBekx. Het zijn altijd gezellige avonden.
Tegenwoordig telt het koor 22 dames, is
Arie Ketelaars dirigent en Rob Rassaerts
organist. Het koor zingt 2 zaterdagavonden in de kerk en l keer op zondagmorgen samen met De Cantorij. Voor
huwelijksmissen wordt het koor steeds
minder gevraagd alleen af en toe voor
gouden paren. De vraag om medewerking
te verlenen bij uitvaarten werd steeds
groter, (± 35 per jaar). Tegenwoordig zijn
de jongste leden tussen de 60 en 70 jaar
en is het oudste lid ruim 90 jaar.
In de loop der jaren zijn veel dames, die
vanaf het begin lid waren, helaas
overleden, maar de leden die er nu nog
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bij zijn komen door weer en wind om te
zingen, en na afloop gezellig samen een
borreltje te drinken en wat bij te kletsen.
Eenmaal bij het dameskoor betekent
meestal voor altijd, totdat het echt niet
meer gaat. Dit jaar hebben wij ook weer 3
jubilarissen in ons midden nl. Dina v.d.
Boogaard 50 jaar, Goen van Neerven en
Ingrid Kicken 25 jaar. Tijdens het feest
van 25 november worden zij in het
zonnetje gezet. Na het vertrek van pastor
Michaël Deli werkt het koor samen met
verschillende pastores uit de regio o.a.
Pastor Hasselman, Diaken de Coninck
en Pastor Jan Engels uit Beek en Donk,
die wel het meest in onze kerk aktief is.
Hij vierde zijn gouden priesterjubileum op
zondag 17 juni in onze kerk.
Anno 2012 bestaat het bestuur uit: Gerrie
Verschuuren (voorzitter),
Ingrid Kicken
Groeten
uit
(secretaris) en Ria Bekkers (penningAarle-Rixtel
meester). De contributie
is nog steeds
laag gehouden (€ 15,— per jaar) waarvan
veel leuke dingen worden georganiseerd
en de zieken niet vergeten worden.
Wij hopen met ons koor nog vele jaren
de vieringen in de kerk en vooral de
overlijdensmissen te mogen verzorgen,
wat door de familie altijd erg gewaardeerd
wordt en wij ons dienstbaar voelen voor
de parochie.
Op zondag 25 november in de plechtige
eucharistieviering van 10.00 uur wordt
aandacht geschonken aan dit heuglijke
feit. Dit als een mooie afsluiting van ons
50-jarig bestaan.
Ria Bekkers
(bronvermelding: Louis Barten).

K lokje
Aarle-Rixtel -Woning te huur:
Kerkstraat - Bovenwoning, twee
verdiepingen met 2 slaapkamers, ruime
keuken, woonkamer, tuin en berging.
Aanvaarding in overleg. Huur en duur in
overleg Contact: 06-51448064

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.twanvanhout.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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dit jaar is op zaterdag 17 november a.s.
tegen de Batavieren uit de Rips aanvang
18.00 uur op onze doel aan de Bosscheweg in Aarle Rixtel.
Op beide wedstrijden bent U van harte
welkom.

Uitslag van de 15e wedstrijd van het van
Ganzenwinkel toernooi tegen Handboogvereniging Oude Roem Handhaven uit
Someren verschoten op zaterdag 3
november j.l.
Handboogvereniging Oude Roem Handhaven uit Someren was met 8 schutters
opgekomen. Ook de Eendracht zelf was
met 8 schutters aanwezig. Het werd met
deze 16 schutters een vlot verschoten
wedstrijd.
Onze tegenstander uit Someren gaf
vooraf aan dat ze 1680 punten zouden
gaan schieten. Het werden er 1698 wat
een positief resultaat van + 18 opleverde.
Dat is gemiddeld per schutter + 2.25.
Wat dit gaat betekenen voor het klassement van het van Ganzewinkeltoernooi
zal, met nog 2 wedstrijden te gaan, snel
duidelijk worden. Eind november volgt de
prijsuitreiking van dit jaar. Exacte datum
en tijd volgen nog.
Hoogste schutter van de avond werd
Jozef Verhees van Oude Roem
Handhaven met 237 punten.
Hoogste schutter van de Eendracht werd
Toon van Hoof met 232 punten.
Uitslag van de Eendracht:
1. Toon van Hoof
232
2. Frank Schepers
211
3. Geert v Ganzewinkel
200
4. Arno Donkers
184
5. Gerrie van Hoof
176
6. Martien van de Graef
172
7. Wim van mol
162
8. Harrie Moors
78
De volgende wedstrijd (16e) in het kader
van het van Ganzewinkeltoernooi vindt
plaats op zaterdag 10 november a.s.
Deze is tegen HBV Sint Willibrordes uit
Milheeze aanvang 18.00 uur.
De laatste wedstrijd van het toernooi van

Kom Sinterklaas
uitzwaaien 6 December!!!
Al Jaren wordt Sinterklaas met veel
plezier gevierd echter voor sommige
kinderen is het moeilijk te begrijpen
waarom Sinterklaas geen afscheid neemt
en hoe hij weggaat.
Speciaal voor deze groep kinderen en
natuurlijk alle andere kinderen organiseert Sinterklaas Comité Aarle-rixtel een
uittocht.
Sint en zijn pieten vertrekken daar op 6
december met de boot naar Spanje en de
kinderen en hun ouders kunnen ze gaan
uitzwaaien.
Het programma start om 18.30!
Dit zal gebeuren vanaf de kiosk aan de
dorpsstraat in Aarle-Rixtel hier zal Sinterklaas en zijn pieten worden ontvangen
door de burgemeester en het Sinterklaascomite.
Gezamenlijk vertrekken we dan met een
lampionnen optocht naar het kanaal. Hier
ligt de boot waarmee Sinterklaas en zijn
pieten terug zullen varen naar Spanje
Neem zelf je lampion mee!
Natuurlijk hopen we iedereen te mogen
begroeten op 6 December 18.30.
Het evenement is gratis toegankelijk en
rolstoelvriendelijk.
Voor meer info
Sinterklaascomiteaarlerixtel@gmail.com

www.gemeenschapsblad.nl
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Onder ideale omstandigheden werd onze
veldtoertocht op 11-11 verreden. Helaas
waren er in het begin, nog na de controle
op zondagmorgen, diverse pijlen weggehaald. Gelukkig kon ons controle team
snel te hulp schieten. Daardoor genoten
ongeveer 425 deelnemers van een prachtige tocht. Joris Driessen heeft onderweg
een aantal foto’s gemaakt die op de site
van Aan de Wielen te bewonderen zijn.
Wij danken A.S.V.’33 voor hun gastvrijheid en we hopen dat we bij onze
tweede officiële veldtoertocht op 6 januari
weer kwaliteit kunnen bieden.
Op onze tweede rik- en jokeravond was
het gezellig druk. Bij de rikkers won Theo
Sterken en bij de jokeraars Maria
Daniëls.
Afd. publ.

Ad Verstraaten Laarbeek
kampioen en Cor v.d. Broek
winnaar bondskruis
Vogelvereniging Laarbeek
Vogelvereniging Laarbeek kan terugzien
op een zeer geslaagd Laarbeek
kampioenschap. Veel bezoekers bezochten in het weekend de prachtige show
waarmee het kampioenschap werd
afgesloten en spraken hun bewondering
uit over de getoonde vogels. De keurmeesters hebben de volgende prijzen
toegekend: Ad Verstraaten uit Beek en
Donk is Laarbeek kampioen geworden en
Cor v.d. Broek uit Lieshout winnaar van
het bondskruis. De derbyprijs en de prijs
voor de 5 beste vogels was ook voor Ad
Verstraaten. Jos van Kemenade was de
winnaar van de mevr. Van Hout v.d.
Eerenbeent bokaal. Overige kampioenen
in hun klasse waren: T. van Alem, A.
Appeldoorn, A. van Bakel, C. v.d. Broek,
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J. Brouwers, A. Driessens, R. Driessens,
T. Gruijters, Th. Hendriks, J. Janssen, J.
van Kemenade, W. Kerkhof, B. Kocken,
C. Migchels, B. Staal, R. v.d. Elsen, A.
Verhagen, A. Verstraaten.
Jeugd kampioen is Bryan Sanders
geworden. Op de volgende lotnummers
zijn prijzen gevallen: 0105- 0909- 06871405- 1322- 1254- 0102- 1230- 10180060- 0258- 1521- 1427- 0831- 07681218- 0451- 0565- 1500- 0017. Prijzen
kunnen afgehaald worden bij E. Bunthof,
vooraf bellen op nummer 0499-550778.
Op de onlangs gehouden kringwedstrijd,
waar naast Vogelvereniging Laarbeek ook
verenigingen uit Eindhoven, Geldrop,
Mierlo en Helmond zijn aangesloten,
behaalde Vogelvereniging Laarbeek een
prachtig resultaat door de prijs van de
beste vereniging te winnen. Zoals u ziet
is er bij onze vereniging zeer veel kennis
aanwezig, graag delen wij die kennis met
u. Mocht u het houden en kweken van
vogels ook een leuke hobby vinden, sluit
u dan aan bij onze vereniging. U kunt dit
doen via v.v.laarbeek@onsbrabantnet.nl
of via 0492-381909, via dit nummer kunt u
ook inlichtingen verkrijgen.
Na een Koninklijke Klokkengieterij,
heeft Aarle-Rixtel nu ook
een Koninklijke Bakkerij.
De kwaliteit van hofleverancier van Brug,
ziet Hare Majesteit
op haar keukentafel regelmatig terug.
Schijnbaar was er in den Haag al gelekt,
want in Helmond had men iets
opgevangen,
van Aarle en iets met (van) brug,
dus die m(i)auwden meteen,
ja die moet open en un bietje vlug.
Onze wethouder komt nu op 26-11 naar
de Dreef,
want ik begin te geleuven,
dè er scheepvaart kumt dur slois zeuven.
De vraag is nu,
wat krijgen wij daar voor terug???
RD

Pagina 38

Bericht van:

De bieb deelt uit: een gratis boek
met kans op een leuke prijs!
De donkere kamer van Damokles van
W.F. Hermans is het boek van Nederland
Leest 2012. Van 1 t/m 30 november deelt
Bibliotheek De Lage Beemden dit boek
gratis uit aan alle volwassen leden.
Biebpashouders kunnen in dezelfde
periode ook meedoen aan een krasactie
met aantrekkelijke prijzen.
Nederland Leest is de grootste nationale
leescampagne. Tijdens deze campagne
wordt iedereen uitgenodigd met elkaar in
discussie te gaan over één bepaald boek.
Dit jaar staat het boek ‘De donkere
kamer van Damokles’ van Willem Frederik Hermans centraal. Het boek vertelt
het verhaal van sigarenhandelaar Osewoudt die in de Tweede Wereldoorlog
voor zijn dubbelganger, de verzetsman
Dorbeck, gewillig opdrachten uitvoert. Na
de bezetting wordt hij gekwalificeerd als
landverrader, want Dorbeck lijkt niet te
bestaan. Heeft Osewoudt hem verzonnen? Het boek leest als een spannende
thriller, het staat bol van de filosofische
vraagstukken, het is één van de grootste
klassiekers uit de Nederlandse literatuur,
het is volkomen tijdloos, spraakmakend
en voor jong en oud de moeite waard. Het
boek is verschenen in een normale letter
en als grootletterboek.
Krassen voor prijzen
De Brabantse bibliotheken doen dit jaar
nog een schepje bovenop het gratis boek.
Voor biebpashouders zijn er mooie
prijzen te winnen, zoals een ballonvaart,
culturele uitjes, sportieve dagjes weg,
culinaire workshops en goedgevulde
BiebBoxen. De gratis actieboekenlegger
bevat een unieke code die tevoorschijn
gekrast wordt. Op
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voordeelmetjebiebpas.nl staat of de code
in de prijzen valt. Meedoen kan tot 30
november 2012, zolang de voorraad
strekt.
Dus snel naar de bieb voor het gratis
boek en de boekenlegger, en krassen
maar! Meer informatie is te vinden op
www.nederlandleest.nl.

BRAND! EN DAN?
Op maandag 26 november komt iemand
van de Brandwonden Stichting uit Beverwijk in De Dreef een lezing verzorgen over
brandveiligheid, brand en brandwonden.
Iedereen is hier van harte welkom.
Brandwonden kunnen veroorzaakt
worden door vuur of door een vloeistof.
Het zijn de meest ernstige verwondingen
die je kunt oplopen en je kunt er voor het
leven door getekend zijn met littekens.
Op deze avond wordt uitleg gegeven over
preventie: Hoe voorkom je risicosituaties?
Hoe neem je in huis de juiste voorzorgsmaatregelen? Wat moet je doen als er
toch brand uitbreekt?
Veel mensen denken dan de brandweer
te bellen, die zal dan komen, die redt de
mensen en die blust de brand. Maar vuur
is sneller dan de brandweer en dan? Bij
een woningbrand hebben mensen 3
minuten de tijd om zich in veiligheid te
stellen maar de brandweer heeft tenminste 8 minuten nodig om te arriveren.
Op deze avond wordt ook uitleg gegeven
over de behandeling van brandwonden.
Er wordt een film vertoond en er zijn foto’s
te bekijken. Er kunnen vragen worden
gesteld en er zijn folders verkrijgbaar.
De avond wordt georganiseerd door de
EHBO-vereniging maar iedereen is op
deze avond van harte welkom.
Dus kom op maandag 26 november naar
De Dreef, aanvang 20.00 uur.
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Jeugdprins Jesse en
jeugdprinses Vera in Ganzegat !
Wat was het gezellig en druk op het
jeugdprinsenbal in Aarle-Rixtel afgelopen
zondag 11 november in MFC De Dreef en
vooral….Wat was het spannend!
Voor de pauze een spetterend programma met geweldige playbackacts en dansen door allerlei Ganzegatse kinderen.
Aan het eind van het eerste deel van het
programma namen de oude jeugdprins
Romek, jeugdprinses Ilse en kleinvorst
Rens afscheid van alle Ganzegatterkes
en Ganzegatterinnekes.
Romek, Ilse en Rens en hun ouders
werden uitgebreid bedankt door De Gele
Kielen en door de Organisatie Carnaval
Ganzegat onder aanvoering van de
nieuwe prins Riny d’n Uurste.
Tussen het programma door werden er
hints bekend gemaakt om het raden van
het nieuwe jeugdprinsenpaar wat gemakkelijker te maken.
Na de pauze steeg de spanning ten top
toen vanachter een witte wand de
silhouetten van de nieuwe jeugdprins en
jeugdprinses zichtbaar werden. Geheimzinnige muziek, lichtflitsen en.... de
spanning was te snijden!
Op het einde van de muziek werd er
afgeteld en dwars door de papieren wand
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kwamen de nieuwe jeugdprins Jesse
van der Ligt en de nieuwe jeugdprinses
Vera van Dijk onder luid gejuich en
applaus van het publiek te voorschijn.
Een verrassing voor iedereen!
Ex-jeugdprins Romek Beniers keerde
weer terug als de nieuwe kleinvorst.
Samen met prins Jesse en prinses Vera
gaat hij er natuurlijk een supergaaf carnavalsjaar van maken!
Aan het einde van het leuke programma
na de pauze was er nog een spannend
moment toen de uitslag van de playbackwedstrijd bekend werd gemaakt. De
winnaars gingen met een geweldige
beker naar huis! Ze mogen, als ze willen,
ook nog optreden in het openluchttheater
in Mariahout.
Prinses Vera, prins Jesse en kleinvorst
Romek, heel veel succes en heel veel
plezier toegewenst in het komende
carnavalsjaar! Maak er wat moois van!
Foto’s van het jeugdprinsenbal en meer
nieuws kun je binnenkort natuurlijk
vinden als je surft naar:
http://gelekielen.ganzegat.nl
De Gele Kielen,
Organisatie Jeugdcarnaval Aarle-Rixtel

Op
woensdag 12 en dinsdag 18
december 2012 geeft St. Hart @ Aa’s,
werkgroep Laarbeek, een cursus Basale
Reanimatie (2 avonden) met AED in de
Dreef om 18.30 tot 20.30 uur. Deze wordt
gegeven door een gecertificeerde
cursusleidster. U ontvangt daarvoor een
erkend diploma van de Nederlandse
Hartstichting. Heeft u belangstelling,
meld u dan aan bij Ad Loos. 0492382034 adloos@zonnet.nl
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Herfstperikelen
De herfst is een periode waarin veel
dingen veranderen. De kleur van de
bladeren, de lengte van de dagen en
natuurlijk de temperatuur. Uw slippers of
zomerse schoenen zijn gauw verruild voor
een paar laarzen of in ieder geval dichte
schoenen. Mogelijk dat het wisselen van
Uw schoenen U ook weer even attendeert
op de stand van Uw voeten. Uw voeten
vormen immers de basis voor een
gezonde lichaamshouding en hebben in
de loop van de jaren soms wat extra
ondersteuning nodig.
Zo kan er sprake zijn van een doorgezakt
voetgewelf of bijvoorbeeld een grote teen
die meer naar binnen gaat staan. Maar
ook klachten aan de huid, eeltvorming of
nagelproblemen doen zich regelmatig
voor.
Een bezoek aan de podotherapeut kan
dan uitkomst bieden. Hij zal U adviseren
hoe om te gaan met de klachten, U een
behandeling op maat voorstellen of U
indien nodig gericht doorverwijzen.
Verschillende therapiemogelijkheden zijn
het aanmeten/aanpassen van voetzooltjes voor in Uw schoenen, het geven van
schoenadvies en instrumentale behandeling van de oorzaak voor eelt- en nagelproblemen.
Voor meer informatie of het maken van
een afspraak kunt U contact opnemen
met de Praktijk voor Podotherapie
Richard Weel, gevestigd in Beek en
Donk en binnen het Paramedisch
Centrum Laarbeek gevestigd te Aarle-
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Rixtel. Telefoonnummer: 0492-465647.
Eerste schoolperiode zit er al weer op!
Nu de herfst echt zijn intrede doet zit ook
het eerste gedeelte van het nieuwe
schooljaar er al weer op. Misschien dat U
of de leerkracht in deze periode heeft
gemerkt dat Uw kind moeite heeft met
bijvoorbeeld het onder woorden brengen
van zijn/haar gedachten. Het kan ook zijn
dat Uw kind een relatief kleine woordenschat blijkt te hebben of juist problemen
ondervindt met het horen van de juiste
klank, hetgeen belangrijk is in groep 3.
Sommige kleuters hebben op hun beurt
weer moeite met het uitspreken van
bepaalde klanken, terwijl dat al wel op die
leeftijd verwacht zou mogen worden. Met
een ouderavond of rapportbespreking in
het vooruitzicht kunt U deze zaken eens
met elkaar bespreken en bekijken of er
eventuele begeleiding gewenst is. Het is
in ieder geval fijn om te weten dat de
logopediste van het Paramedisch
Centrum Laarbeek, gevestigd in AarleRixtel, voor U klaarstaat bij eventuele
vragen, voor overleg of extra informatie. U
kunt natuurlijk ook direct een afspraak
maken. De Praktijk voor Logopedie Bibi
van der Heijden is bereikbaar via
telefoonnummer: 0492-381524. Mailen
kan ook naar
logopediepraktijkaarlerixtel@msn.com.

Bericht van: 50 jaar geleden
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godsdienstig terrein, parochieleven enz.

13 november Terug uit Nieuw Guinea
Gisteravond keerde Tiny Jansen, na een
verblijf van een half jaar in Nieuw Guinea,
weer thuis. Hij mocht bij zijn thuiskomst
veel belangstelling ondervinden, o.a. van
de buurtschappen Lieshoutseweg en
Hagelkruisweg, waarvan hij een prachtig
horloge in ontvangst mocht nemen. Het
thuisfront werd vertegenwoordigd door
kapelaan v.d. Ven en de heren J.
Gijsbers en J. Slaats. Ook het K.A.B.
bestuur was aanwezig en bood een
cadeau aan. Van de handboogschutterij
“De Eendracht”, waarvan hij voor zijn
vertrek koning was, mocht hij uit handen
van de voorzitter, v.d. Meyden, een
scheerapparaat ontvangen.
15 november Parochieraad
De Parochieraad, die hier verleden jaar
tot stand kwam, heeft zijn eerste
jaarverslag doen uitkomen. Wat het
financiële gedeelte betreft, dit maakt
geen ongunstige indruk, maar wekt
vertrouwen. Wanneer de 15 procent van
de parochianen, die tot nu toe, om welke
reden dan ook, nog niet meededen, ook
komen, zal dit voor de parochieraad
eenvoudiger worden. Het doet prettig aan
dat de raad de inwoners ook een opiniepeiling heeft doen toekomen, waarop
men o.m. aanmerkingen en voorstellen
kon maken aangaande de aanvangstijden
van de zondagsmissen, of men prijs stelt
op volkszang tijdens de hoogmis en of
men mee wil doen om van tijd tot tijd een
volksrepetitie te houden, tezamen met
het kerkkoor. Hoe zijn de gedachten rond
de bijdrage regeling, zoals de Parochieraad nu kent en of men bereid is om in
de komende winter maanden aan gespreksgroepen deel te nemen, waarop
de onderwerpen als opvoeding, verkering
en huwelijk, nieuwe opvattingen op

16
november
Jaarvergadering
kerkkoor
Op de jaarvergadering van het kerkkoor,
die woensdag avond in het patronaat
gehouden werd, mocht de president, de
heer W. Aarts, naast vele leden ook
kapelaan v.d. Ven, directeur van het koor,
verwelkomen. De voorzitter memoreerde
het, op 4 november zo plotseling overleden lid de heer A. van Roij, die gedurende 36 jaar een toegewijd en ijverig koorlid
was. Zijn plotseling overlijden was voor de
koorleden, die praktisch allen zeer met
hem bevriend waren, des te tragischer. De
president sprak de hoop uit, dat H.
Cecilia op haar naamfeest de overledene
zeer zeker zou gedenken bij God en haar
bewezen diensten. De aftredende
bestuursleden, de heren P. v.d. Ven en
W. Verschuuren, werden herkozen. De
jaarlijkse teerdag wordt woensdag 28
november gehouden. Kapelaan v.d. Ven
sprak zijn voldoening uit over de steeds
goed bezochte repetities. Het koor is
zeker op de goede weg, aldus Kapelaan
v.d. Ven, doch we zijn er nog niet.
23 november Beloning
Door de Koninklijke vereniging “Het
Nederlandse Trekpaard” werd aan
hoefsmederij G. Vriens, alhier, een
vergulde medaille toegekend voor het best
verzorgde hoefbeslag op de jl. te Den
Bosch gehouden nationale paarden
tentoonstelling.
27 november Dameskoor
De dames, die zich opgegeven hebben
voor het dameskoor, worden dinsdag
avond om 8 uur in de kleine zaal van het
patronaat verwacht, waar een bespreking
zal plaatsvinden, aangaande het nieuwe
dameskoor, dat, naar men mag
aannemen, op die avond definitief zal
worden opgericht.
HELMONDSE COURANT november 1962

