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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 26 januari t/m vrijdag 1 februari
Zaterdag 26 januari
18.30 uur Kerk – Eucharistieviering - Dameskoor
Overleden ouders Steenbekkers-van Alem
Tot welzijn van de parochie
Zondag 27 januari – 3e Zondag door het jaar
10.00 uur Kerk – Eucharistieviering – Cantorij
Overleden ouders van de Graef - Fleskens
Overleden ouders van Boheemen – van Grieken
Theo Vereijken
Dora Rovers-Maas
Annie Aretz
Marinus van den Heuvel
Dinsdag 29 januari
11.00 uur Kerk – Eucharistieviering
ZLTO

(verj.)
(buurt)

Week van zaterdag 2 februari t/m vrijdag 8 februari
Zaterdag 2 februari
18.30 uur Kerk – Eucharistieviering - Samenzang
Tot welzijn van de parochie
Zondag 3 februari – 5e Zondag door het jaar
10.00 uur Kerk – Eucharistieviering – Dames- en Herenkoor
Overleden begunstigers van het Onze Lieve Vrouwe Gilde
Hanneke van Berlo
(fund.)
Sien Nooijen
(fund.)
Jan van Dommelen
(sterfdag)
Truus van Dijk-de Vries
(verj.)
Overleden ouders Vereijken-Verhagen
(j.get.)
Overleden
Riny van de Ven, Jan van Rixtelstraat 38, 70 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 MierloHout 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

Pagina 7
mobiel 06- 50697342.
Doopvieringen
De eerstvolgende doopvoorbereidingsavond is op donderdag 24 januari 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 17 februari a.s. Voor deze avond en voor de doop van uw kindje kunt u zich
opgeven tijdens de spreekuren van de pastorie:tel. 381215.
De daarop volgende voorbereiding is op 21 februari en de gemeenschappelijke
doop is op 17 maart.

SENIORENVERENIGING/KBO
AARLE-RIXTEL
DORPSPLATFORM
PARTICIPATIE
Zoals u allen weet proberen wij met het
Dorpsplatform Aarle-Rixtel de leefbaarheid en levendigheid in ons dorp te
behouden en te verbeteren.
Daarnaast zetten wij ons ook in om een
schakel te vormen tussen de gemeente
en de inwoners van Aarle-Rixtel zowel
voor de verenigingen als voor individuele
initiatieven.
Wij zoeken al langer naar een mogelijkheid om iedereen die dat wil te betrekken
bij een breed gedragen besluitvorming in
het Dorpsplatform. Wij denken dat wij
daar nu een aanzet toe hebben gegeven
door geïnteresseerden uit te nodigen om
zich aan te melden als DorpsplatformParticipant: DPPer.
Door uw e-mail adres en uw gegevens op
te geven bij het secretariaat kunnen wij u
bereiken om op gezette tijden
vraagstukken voor te leggen waarover wij
dan uw mening willen horen.
Als
u
naar
onze
website
www.dorpsplatform.nl gaat ziet u de
oproep die wij daartoe geplaatst hebben.
Wij stellen het zeer op prijs als u zich
als participant van het Dorpsplatform
Aarle-Rixtel aanmeldt en zien uw bericht
dan ook met belangstelling tegemoet. Dit
kan per e-mail aan
info@dorpsplatform.nl

Themamiddag
Seniorenvereniging/KBO AarleRixtel
Op woensdag 30 januari om 11.30 in
gemeenschapshuis “De Dreef “ geeft de
Maaltijdservice een demonstratie en
Proeverij en kunt U genieten van een
heerlijk 3 gangen menu met ook nog een
drankje .
Wat U kunt verwachten is een gezellige
informatieve maar vooral zeer smakelijke
maaltijd. U wordt ontvangen met een
kopje koffie. Daarna d.m.v. een Power
Pointpresentatie informatie over
·
Soort Bedrijf
·
Wat De Maaltijdservice zoal doet
·
Wat voor soort maaltijden U kunt
bestellen
·
Wat de kosten zijn
Ook krijgt U antwoord op al Uw vragen
De maaltijden komen warm mee naar de
locatie en worden in buffetvorm aangeboden. Dit alles wordt U aangeboden
voor slechts € 3,Aanmelden op dinsdag 22 januari van
10.00 – 11.30 in de Pastorie Heindertweg 1 Aarle –Rixtel of envelop met
naam en € 3,- bezorgen bij: Nelleke
Biemans De Elshorst 12 Aarle-Rixtel
Ook niet leden zijn welkom!
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Bericht van:
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Gemengd Koor De
Klokkengieters Aarle-Rixtel zoekt
nieuwe leden.
Gemengd Koor De Klokkengieters is na
de succesvolle kerstconcerten en hoogmis met Kerstmis in het nieuwe jaar weer
begonnen met de repetities voor de
komende concerten.
De volgende activiteiten staan op het
programma.
Op 17 maart 2013 zullen we een Passieconcert geven in het Klooster Kostbaar
Bloed in Aarle-Rixtel.
Vervolgens volgt op 29 maart een Passieconcert in de kapel van het Elkerliek
Ziekenhuis in Helmond.
Beide concerten worden gegeven samen
met kamerkoor Sine Nomine en staan in
het teken van het Stabat Mater van Josef
Gabriel Rheinberger (Opus 138). Vorig
jaar werd het Stabat Mater in het
Klooster Kostbaar Bloed in Aarle-Rixtel
reeds uitgevoerd onder een zeer grote
belangstelling en werd met enthousiasme
door de toehoorders geluisterd.
Op 31 maart zal Gemengd Koor De
Klokkengieters de Hoogmis van Pasen
zingen in de Parochiekerk van AarleRixtel.

Traditiegetrouw zullen De Klokkengieters
de eucharistieviering met de opening van
de meimaand muzikaal opluisteren
samen met harmonie De Goede Hoop uit
Aarle-Rixtel. Ook de beide Aarlese gildes
zullen hier hun medewerking aan
verlenen. Dit zal plaatsvinden in de
Parochiekerk in Aarle-Rixtel op 5 mei
a.s.
Op 15 juni zal het koor de eucharistieviering bij een 50-jarig huwelijk muzikaal
opluisteren.
Op 6 oktober volgt het jaarlijkse najaarsconcert in onze Parochiekerk.
Vervolgens zal het koor op 15 december
een kerstconcert verzorgen in de kapel
van het klooster van de Zusters
Franciscanessen in Veghel, waarna op
22 december het kerstconcert in onze
Parochiekerk volgt.
Het jaar 2013 sluiten we af met de Hoogmis van Kerstmis in onze Parochiekerk.
Gemengd Koor De Klokkengieters is nog
steeds op zoek naar nieuwe leden.
Welke alt, bas, tenor of sopraan wil het
koor komen versterken? Als u interesse
hebt, dan bent u van harte welkom om
eens vrijblijvend te komen luisteren op
onze repetitieavond die gehouden wordt
op maandagavond van 20.00 uur tot 22.15
uur in Conferentiecentrum De Couwenbergh in Aarle-Rixtel.
Voor inlichtingen kunt u telefonisch
terecht bij onze secretaris Sabina
Gijsbers-van Zantvliet, 0492-382170.

Dankbetuiging
Wij danken u hartelijk voor uw steun en betrokkenheid bij zijn
ziekte en het overlijden van mijn man, ons pap en opa

Riny van de Ven
Ook de huisartsen en medewerkers van de Zorgboog bedankt voor alle goede
zorgen.
Annie van de Ven-Driessen, kinderen en kleinkinderen.
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Bericht van:

Stephanie Francke
Quartet bij Wim Beeren Jazz
Society op 23 januari
Op woensdag 23 januari maakt het
podium van Wim Beeren Jazz Society
ruimte voor aanstormend jong talent van
het Rotterdams Conservatorium. Het
quartet van saxofoniste Stephanie
Francke speelt dan in café Van Bracht
aan de Kerkstraat in Aarle-Rixtel.
Stephanie (alt- en sopraansax) is
winnares van de Erasmus Jazzprijs en de
Univé publieksprijs 2012.
Op het repertoire staan melodieuze eigen
composities alsook standards, die
gekenmerkt worden door een verbluffend
eigen stijl.
Zij laat zich begeleiden door Koen
Schalkwijk op piano, Thomas Pol op
contrabas en Niek de Bruijn op drums,
die ook meespelen op de CD die
Stephanie een week voorafgaand aan dit
concert gaat opnemen.
Kom op tijd, dan verzekert u zich van een
goede plaats.
Aanvang 20.30 uur, toegang gratis.
Wim Beeren Jazz Society: een
bruisend en inspirerend jazzpodium,
waarbij je in een ongedwongen en
gezellige sfeer oude bekenden en nieuwe
vrienden ontmoet !
Nadere info vind je op onderstaande
websites.
www.wimbeerenjazzsociety.nl
www.stephaniefrancke.nl
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Koninklijke onderscheiding
voor Hans Verbakel.
Tijdens de jaarvergadering op vrijdag 18
januari 2013 van Vogelvereniging Laarbeek werd Hans Verbakel verrast met
een koninklijke onderscheiding. Hans is
al veertig jaar voorzitter van de vogelvereniging, eerst in Aarle-Rixtel en sinds
de fusie in 2007 Laarbeeks voorzitter. In
het verleden heeft Hans zijn sporen
verdiend als kringleider Helmond van de
KPJ (1962-1969). Sportleider van Gym
club NAS (Na Arbeid Sporten) van 1968
tot 1979. Van 1976 tot 1978 raadslid in
de gemeente Aarle-Rixtel. Lid van
Gemengd koor De Klokkengieters van
1997 tot 2012. En vanaf 2010 lid van RK
Koor De Cantorij in Aarle-Rixtel. Burgemeester Hans Ubachs roemde de
verdiensten van Hans Verbakel, een
echte vogelkenner en vogelvriend. Maar
ook zijn maatschappelijke betrokkenheid
met de Aarlese en Laarbeekse gemeenschap. Het heeft hare majesteit behaagd
om hem te benoemen als Lid in de Orde
van Oranje Nassau. Hans, hartelijk gefeliciteerd met je onderscheiding namens de
Aarle-Rixtelse gemeenschap. Reportad

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:
Drie ‘Krachtige Vrouwen’ uit
Aarle-Rixtel op veelzijdig event
Happy New You!
Heb je zin in een heerlijke middag met
vriendinnen, je moeder of je dochter
waarbij je inspiratie kunt opdoen op het
gebied van lifestyle, gezondheid,
interieur, beauty, mode, persoonlijke
ontwikkeling, mindfulness, fotografie en
spiritualiteit? Kom dan op zondag 27
januari naar Happy New You, het eerste
event voor en door vrouwen van 2013 in
Helmond!
Dit event wordt georganiseerd door het
netwerk ‘Krachtige Vrouwen’, een groep
ondernemende vrouwen uit de regio
Helmond. Drie van die vrouwen komen uit
Aarle-Rixtel. Heleen van Asten van
Voedingsadvies Heleen van Asten, MarieLouise Magis van Flow Laarbeek (mindfulness en psychosociale hulpverlening)
en Wieneke Prinsen van Puur Genieten
Massages (ontspanningsmassages en
voetreflextherapie) zijn die dag van 11.00
tot 17.00 uur te vinden op Happy New
You.
Bij Heleen van Asten kun je die dag
terecht met vragen over gezonde voeding
of voor adviezen als je wilt afvallen,
aankomen of wilt overstappen op een
gezondere levenstijl. Marie-Louise Magis
geeft op twee momenten tijdens het
event een workshop over Mindfulness
(yoga). Ze geeft je tips waardoor je
concentratie kan verbeteren, meer rust in
je hoofd zult krijgen en beter kan leren
omgaan met chronische pijnklachten.
Wieneke Prinsen wil vrouwen kennis
laten maken met voetreflextherapie, een
natuurgeneeskundige therapie die zeer
effectief is bij de behandeling van tal van
klachten en erg ontspannend is. Ze geeft
deze dag hoofd/voetmassages. Zowel
voor de workshops van Marie-Louise als
voor de massages kun je je via de site
aanmelden.
Dus heb je goede voornemens voor 2013
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en wil je inspiratie opdoen voor het
nieuwe jaar? Kom dan met je moeder,
dochter of vriendinnen naar Happy New
You en geniet van leuke activiteiten,
workshops, lekkere hapjes, en nog veel
meer!
Dit event vindt plaats in Bedrijvencentrum
Traverse in Helmond, Kasteeltraverse 100
in Helmond.
De entree voor Happy New You is
helemaal gratis! Maar als je wilt komen,
moet je je wel aanmelden maar daardoor
maak je meteen kans op prachtige
prijzen. Dus meld je snel aan op:
www.bedrijvencentrumtraverse.nl/
happynewyou. Ook voor meer info.

UNICEF STATIEGELDBUS
Lieve mensen uit Aarle-Rixtel,
De opbrengst van de statiegeldbus bij de
MCD was het afgelopen jaar € 875,75.
Mede namens UNICEF bedanken wij alle
mensen voor hun bijdrage. Met dat bedrag kan UNICEF vele kinderen schoolspullen, inentingen enz. enz. geven. Zo
zie je maar weer dat vele kleintjes één
groot maken. Zo danken wij ook de MCD
dat wij daar de bus hebben mogen
plaatsen. De bus hangt, voor de mensen
die het nog niet hebben gezien, pal naast
de lege flessen automaat.
Wij hopen in 2013 weer zo’n mooi bedrag
te kunnen melden, dus: ga zo door, er is
voor UNICEF nog veel werk te doen!
Namens UNICEF,
Wilna Kuijpers

K lokje
Cursus schilderen:
Er start weer een cursus schilderen met
acrylverf voor beginners. De lessen zijn
om de veertien dagen op donderdagavond
van 19.00 tot 21.00 uur. Inlichtingen tel:
0492-525451 of zie
www.atelier-overhorst.nl
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Bericht van:
De Meikever
Ik heb van nature een sterke drang om
soortgenoten te ontmoeten en over het
algemeen zijn er in het dagelijkse leven
geen belemmeringen om dat te doen en
daar aangenaam mee te verpozen. Toch
zijn die belemmeringen er wel voor een
groep dorpsgenoten waartoe ik nog niet
behoor. In Zonnetij is het nog steeds niet
koek en ei, zou zomaar een spreuk
kunnen zijn. In Zonnetij is het ontmoeten
nog steeds beperkt, of je moet dat willen
doen in een holle ruimte waar volgens mij
de echo volledig tot zijn recht komt. Hoe
is het mogelijk dat volwassen mensen
niet in staat zijn om dit probleem op te
lossen. Ze zijn wel in staat om met het
volle verstand een probleem te creëren,
dat noemen ze dan een verschil van
inzicht, een onvoorziene scheiding van
woon en zorg of wat wilt U nog meer voor
excuses horen. Gelukkig dat we een
beroep kunnen doen op de welzijnsorganisatie Vierbinden die het konijn wel
uit de hoge hoed kan toveren. Gewoon
inrichten die handel en ontmoeten maar.
Daar hoeven we ons niet meer druk over
te maken. Ik werd wel ernstig in verwarring gebracht door de jeugdprinsen Jelle
en Jesse. Eerst dacht ik dat de Gele
Kielen wel heel erg actief waren geworden maar het was slechts een
drukfout in de carnavalskrant. Er is maar
een jeugdprins en dat is Jesse. Over de
grote prins Riny d’n Uurste bestaat er
geen misverstand. We halen er uit wat er
in zit. Dat is een motto waar ik wel iets
mee kan. En ze hebben ook meteen de
daad bij het woord gevoegd. De
opperganzentrekster hebben ze gewoon
uit Helmond gehaald. Jazeker, Kitty
Schuurmans van de Scheepstal. Die
woont gewoon in de gemeente Helmond.
Ik denk dat dat een soort wraak op de
Keiebijters is, want die schijnen alle
goede kletsers ingepikt te hebben voor
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hun toernooi. En dat bracht mij meteen
weer op een idee. We halen er uit wat
erin zit. Ik denk dat ik Elly van den
Heuvel eens ga benaderen, U weet wel,
de nieuwe burgemeester van Helmond.
Vriendelijk doch dringend zal ik haar
vragen gewoon burgemeester van Aarle
te worden. Ik heb namelijk gelezen dat
die aardig wat durft te roepen tegen de
grote jongens in Den Haag. Die moeten
we hier hebben want die durft dan ook
gewoon tegen Helmond wat te roepen
over de brug en de nieuwe weg. Als dat
niet helpt kunnen we altijd nog het water
uit het kanaal halen, alles wat er in zit.
Dat is een dubbelslag. Geen bootjes
meer naar Helmond en dus…. hoeft de
brug niet meer omhoog. Goed idee van
mij, ik zie het al helemaal zitten. Och,
politiek, laat ze maar roepen en regelen,
als ze het maar goed doen. Ik had meer
behoefte aan een stevige winterwandeling
en dat heb ik vorige week gedaan. In de
verse sneeuw, in het donker, helemaal
over Croij. Ik had wel wat meer volk
verwacht, maar geen hond gezien
onderweg. Door de sneeuw was het wel
betoverend stil op de wereld, wat een
rust. Zelfs de auto’s reden langzaam, je
hoorde ze bijna niet. Kon het maar altijd
winter zijn. De andere dag was er weer
volop herrie bij ons in de tuin. Een hele
kolonie huismussen heeft zich al weken
in de metershoge bamboe gevestigd, op
korte afstand van de voederhuisjes. Zeker
30 of 40 stuks. Buikje vol en maar ruziën.
Totdat er een zwarte schaduw langs
kwam scheren. Als een blok lieten ze
zich bliksemsnel tussen de stengels
naar beneden vallen. Doodse stilte. De
aanval van de sperwer was mislukt maar
zijn kans komt nog wel. Minutenlang
bleef het muisstil. Daarna kwam het ene
na het andere mussenkopje weer uit het
groen tevoorschijn. En het geruzie ging
weer vrolijk verder. De natuur dicht bij
huis kan ook heel boeiend zijn.
De meikever.

www.autoschadeverbakel.nl
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Bericht van:
Harmonie De Goede Hoop

Geslaagd Nieuwjaarsconcert van
harmonie De Goede Hoop.
Ook dit jaar is harmonie De Goede Hoop
er weer in geslaagd om een zeer aantrekkelijk concert te geven.
In een tot de laatste stoel bezette, tot
concertzaal omgetoverde sporthal in De
Dreef werd zondag 6 januari het programma geopend door de slagwerkgroep o.l.v.
Anthony Vogels. Deze verraste met een
zeer eigentijds optreden met moderne
stukken.
Het harmonieorkest o.l.v. Gerrit de Weerd
opende met Riverdance, een stuk waarbij
de afwisseling van het slagwerk en het
instrumentale gedeelte erg prettig
overkwam.
Daarna was het de beurt aan de solisten
Valérie Vervoort en Máté Fülep die, samen
met het orkest, het publiek lieten genieten van aria’s uit Le Nozze di Figaro en
Die Zauberflöte. Ze sloten af met een duet
uit Don Giovanni.
Het gemak waarmee sopraan Valérie zong
en de warme klankkleur van bariton Máté
oogstten veel waardering.
Het deel voor de pauze werd afgesloten
door het harmonieorkest met de Armeense dansen. Door de verschillende tempi
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werd het een belevenis om naar te
luisteren. De concerthal werd tot in alle
hoeken gevuld met het geluid van de
prachtige uitvoering door het harmonieorkest.
Na de pauze ging het concert verder op
de Amerikaanse tour.
Geopend werd met The Symphonic
Gershwin in een arrangement van Warren Barker.
Daarna was het weer de beurt aan de
solisten die drie liederen uit Porgy and
Bess ten gehore brachten. Ook hierbij
zorgde het harmonieorkest voor een
zeer verzorgde begeleiding. Eén van de
hoogtepunten van het concert was de
uitvoering van Saxpack, waarbij orkestlid Thijs Derks zijn virtuositeit op zowel
altsax als sopraansax demonstreerde.
Met de Benny Goodman Goodies,
waarin de afzonderlijke instrumentgroepen de kans kregen te excelleren, werd
het concert afgesloten.
Het enthousiaste publiek werd beloond
met als toegift La Mer, een mooie,
rustige afsluiter van deze zeer aangename middag.

Hersenstichting Nederland.
In week 6 van 4 t/m 9 februari wordt de
jaarlijkse, landelijke collecte van de
hersenstichting gehouden.
Van de opbrengst wordt onderzoek gedaan naar al de verschillende hersenafwijkingen. Heel belangrijk dus.
We kunnen in ons dorp nog enkele collectanten gebruiken. Met meer mensen
worden de looproutes kleiner.
Iets voor u?...... Neem dan contact op
met Hanny Schooneveld.
Telefoonnr. 0492 382141

ReportAd:

1e Ganzekwekavond.
Prins Riny d’n Uurste heeft vorige week
zaterdag met eigen ogen kunnen
aanschouwen dat zijn onderdanen nog
altijd warm lopen voor de kletsavonden in
Ganzegat. En terecht want er was de
eerste aflevering best wel wat te genieten. Zoals bijvoorbeeld de doldwaze
typetjes van Hers en Dwers uit Helmond,
die met hun alternatieve carnavalsclubje
van drie, een originele act op de planken
wisten te zetten. De “nieuwe hofkapel”
vond ik zelf de beste act. Niet beter van
toepassing kon de verkiezing van hun
carnavalsschlager zijn “D’r zakt bij mij de
boks van af”. Ze vonden geen nieuwe leden voor hun raad van elf maar het lied
over hun in elkaar gezakte carnavalswagen van papier-maché, op de melodie
van verdronken vlinder van Boudewijn de
Groot, was een muzikaal hoogtepunt.
Een punt extra voor de mooie zang en
eigen begeleiding. Het zijn vaak dezelfde
types in de ton en ook die avond kwam
er een bokser voorbij in de persoon van
Marco van Leuken uit Erp. Hij viel in de
categorie “tezwaargewicht” en had regelmatig veel kans op “slagen”als hij in de
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familie weer iets verkeerd had gezegd.
Zijn schoonmoeder woonde op een
steenworp afstand en die “trof” hij regelmatig. Hij nam ons mee naar diverse
internationale toernooien met zijn
Belgische maat d’n Dolle Bolle uit
Knokke. Gelukkig dat er plaats was voor
eigen talent want zonder Gans Anders
zou Ale er inderdaad anders uitzien.
Dankzij uitstekende muzikale begeleiding
en mooie stemmen stond er weer een
groep waarvoor het publiek na afloop ook
ging staan. Uitstekende teksten over
actuele zaken en we kennen de gevatte
en scherpe tong van Hans van Asten en
zijn gevreesde “diepte-interviews”. Het
motto van dit jaar “we halen eruit wat er
in zit”, kwam helemaal uit de verf bij hun
afsluitende lied. En natuurlijk kreeg
Helmond in het lied over een eventuele
gemeentelijke herindeling, op voorhand
een stevige waarschuwing en nog een
flinke veeg uit de pan en zo hoort het
ook, zeker in carnavalstijd. Boeren zijn
helemaal in en daar profiteerde kletser
Frans Bevers uit Oirschot van. De
manier waarop hij dat deed was zijn
eigen verdienste want als gepimpte boer
ging hij als een trein over alles en
iedereen heen. Eerst naar Eindhoven met

zijn vrouw om zich in het nieuw te steken
en dat leverde een ongekende paskamerproblematiek met “ boksen en bh’s” op
waar de verkoopsters geen brood meer
van lustten, maar het Aarlese publiek
wel. Toen hij op de terugweg met zijn
voeten op bank ging liggen kreeg hij van
de conducteur de vraag of hij dat thuis
ook deed. Nee, natuurlijk niet, stommerik, want ik heb thuis helemaal geen
trein. Een nieuw Aarles duo, bestaande
uit Peter Verschuuren(van de Heikantzangers) en Thea Verbruggen (van het
Boekels kwartierke) brachten een paar
mooie nummers over een nieuw kuuroord
in Mariëngaarde, een echte dierentuin in
het hertenkampje en het ontbreken van
een Gasthuis. Ze hadden ideeën te over
om de crisis te lijf te gaan en ons dorp
wat op te pimpen. De verbindende
teksten hadden ze wat bondiger en
minder rommelig moeten maken, dan
was het een gaaf optreden geweest.
Richard de Benis uit Best kwam als skifanaat in de ton wat sneeuw te kort om
met zijn uitglijers het publiek te boeien.
Hij had wat harder de berg af moeten
gaan om Ganzegat te vermaken maar dat
kon niet vanwege de vele Duitsers op de
piste. Die groeven daar namelijk ook
“kuilen” in de sneeuw. Het slotoptreden
van de avond werd verzorgd door de
groep Hu’hum, in de persoon van
Rosemarie Seuntiëns op piano, en de
zangers Joost Manders en Stan
Lambregts. Hun optreden laat zich het
beste omschrijven als een rits humoristisch gezongen opera-aria’s met een
hoog hoge-noot gehalte, waarbij de heren
zich bedienen van een mimiek die buitengewoon op de lachspieren werkt. Ze
geven de klassieke muziek een heel
andere dimensie en dat past perfect bij
carnaval, op elk podium en ook in Ganzegat. Een daverend en oorverdovend
applaus van het dankbare publiek was
hun deel en natuurlijk een “zugabe”. Een
betere afsluiting hadden we niet kunnen
wensen. De intermezzo’s van de avond
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werden door grootvorst Celio en prins
Riny ingevuld met het onderscheiden van
de huppeldepupkes, oftewel de dansmarietjes. Zij kregen het eervolle zilveren
ganzenei, de beloning voor drie jaar
dansen en begeleiding en iedereen vond
het jammer dat ze al weer worden
vervangen door een nieuwe generatie.
Maar ze zijn de hele carnaval 2013 nog
actief. Totaal verrast was ze toen haar
naam werd voorgelezen en dat was ook
de bedoeling. De nieuwe opperganzentrekster werd Kitty Schuurmans, de
Aarlese koningin van het kerstbomenbos
op den Heikant, al jaren verantwoordelijk
voor de groene aankleding van de zaal.
Een terechte beloning voor sponsorschap
en enthousiaste deelname aan het
carnaval. Zij mag op carnavalszaterdag
ons ganzentrio ontkurken. We kijken uit
naar de 2e kletsavond, zaterdag 26 januari
a.s.
JWP.

Vrijwilligers gezocht voor
dierenpark ’t Regter Eind
ViERBINDEN Vrijwilligerswerk Laarbeek
is voor dierenpark ‘t Regter Eind in Beek
en Donk op zoek naar vrijwilligers die
ondersteuning willen bieden bij diverse
werkzaamheden, zoals het voeren van de
dieren, het schoonhouden van de weide
en stallen en het onderhoud aan terrein
en gebouwen. De vrijwilliger wordt ingezet
op vrijdag of zaterdag of 1 à 2 ochtenden
per week van 8.30 tot 12.00 uur. Alles in
overleg te regelen.
Voor meer informatie over vrijwilligersvacatures, graag contact opnemen met:
ViERBINDEN Vrijwilligerswerk Laarbeek,
Otterweg 27, 5741 BC Beek en Donk.
Telefoon: 0492-328807 of mailen naar:
vrijwilligerswerk@vierbinden.nl De vacatures zijn ook te bekijken op onze
website: www.vierbinden.nl of te vinden in
de vacaturemappen van de dorpsservicepunten.

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

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

www.twanvanhout.nl
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Bericht van:

Afscheid en feest vrijwilligers
ViERBINDEN!!
Afgelopen vrijdag 4 januari waren maar
liefst 150 vrijwilligers van ViERBINDEN te
gast in het Ontmoetingscentrum van
Laarbeek. Daar werd de jaarlijkse vrijwilligerdag voor de vrijwilligers gehouden.
Deze dag werd oorspronkelijk alleen
georganiseerd voor vrijwilligers van het
Ouderenwerk maar dit jaar zijn andere
“groepen” van ViERBINDEN hieraan
toegevoegd. Zo waren er dit jaar o.a.
Buurtbemiddelaars, vrijwilligers van de
Laarbikker, van de WMO Servicepunten,
van Vrijwilligerswerk (medewerkers
vacaturebank),van het Vluchtelingenwerk
maar ook maatjes vanuit het maatjesproject en vrijwilligers van Geld in Eigen
Beheer. Bij binnenkomst konden vrijwilligers genieten van gebak gemaakt door
collega vrijwilligers die ook in de zaal
zaten. Na een openingspeech van Johan
van der Heijden de voorzitter van ViERBINDEN kregen de vrijwilligers een pittige
kwis voorgeschoteld met o.a. vragen over
vogels, Laarbeek en muzikale fragmenten. Daarna is informatie verstrekt over de
website en na een heerlijk warm en koud
buffet zorgde Tonny Wijnands met een
prachtig optreden voor een extra toetje.
Bij het naar huis gaan ontvingen alle
vrijwilligers nog een Vierbinden paraplu
die komende week ook nog thuis bezorgd zal worden bij degene die er
afgelopen vrijdag niet bij waren.
Voor de kerst werd eind vorig jaar op
gepaste afscheid genomen van een viertal
vrijwilligers van Sociale Alarmering. Zelfs
de Kerstman was uitgenodigd om Ad van
Berloo en Frits Raaijmakers uit AarleRixtel, Hilly Buter uit Beek en Donk en
Herman Segboer uit Mariahout na vele
jaar trouwe dienst te bedanken voor hun
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inzet.
Door een mogelijke samensmelting van
de projecten Sociale Alarmering en
Slimme Zorg besloten deze vrijwilligers
om te stoppen. Zij verdienen respect en
bewondering en werden dan ook dubbel
culinair beloond.

Buurtbus Laarbeek
is officieel gaan rijden!!!
Afgelopen zaterdag hebben wethouder
van Zeeland, voorzitter Harry de Groof en
zijn bestuursleden Cees Dekker, Willem
de Koning, Rini Daniels en Broer Jansen
de start gegeven voor de Laarbeekse
Buurtbus. De bus gaat elke 26 minuten
rijden door alle kernen van Laarbeek met
aansluiting op het Ziekenhuis in Helmond.
Voor routeschema en rijtijden verwijzen
we naar www.buurtbuslaarbeek.nl
Tijdens de opening waren 75 personen
aanwezig die chauffeuze Trudie van
Kempen met 8 kinderen uit Mariahout
een spandoek, gemaakt door deze
kinderen, op het startpunt van de route
bij het gemeentehuis doormidden zagen
rijden. (zie foto!).
Wethouder van Zeeland bedankte het
SRE, de Hermesgroep, Vierbinden, de
vele sponsoren maar vooral de vrijwillige
chauffeurs van de Buurtbus Stichting die
dit mogelijk gemaakt hebben. Hij maar
ook anderen spraken de hoop uit dat
“velen” gebruik zullen maken van deze
prachtige voorziening in Laarbeek!

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

Bericht van:
Bedplassen,
daar wil je toch vanaf!
‘s Ochtends of ‘s nachts natte lakens,
niet durven logeren bij vriendjes, de
vakantie of een schoolkamp dat in het
water belandt. Daar wil je toch vanaf, als
kind én als ouder!
Daarom organiseert GGD BrabantZuidoost op dinsdag 22 januari een
informatieavond voor ouders van kinderen
in de basisschoolleeftijd die regelmatig in
bed plassen.
Zindelijk worden is een leer- en rijpingsproces, dat bij ieder kind in zijn eigen
tempo plaatsvindt. De meeste kinderen
zijn tussen twee en vijf jaar zindelijk.
Ongeveer honderdduizend kinderen in
Nederland plassen nog in bed. Deze
kinderen doen dit niet met opzet. Ze
vinden het zelf meestal verschrikkelijk en
schamen zich ervoor. Heel vaak is een
kind moeilijk wakker te krijgen.
Bedplassen is een onbewust verkeerd
aangeleerde gewoonte, die u samen met
uw kind kunt veranderen.
De GGD Brabant-Zuidoost organiseert in
samenwerking met gastsprekers van
gespecialiseerde ziekenhuispoli’s een
aantal informatieavonden over bedplassen. Op deze avond krijgt u achtergrondinformatie over dit probleem. Ook
bespreken we uitgebreid de verschillende
manieren en praktische tips om het
bedplassen aan te pakken.
U bent van harte welkom op dinsdag 22
januari in het Catharinaziekenhuis,
Michelangelolaan 2 in Eindhoven. Vanaf
19.45 uur is de inloop en om 20.00 uur
start de avond, die tot ongeveer 22.00 uur
duurt. De kosten voor deze avond,
inclusief het informatiemateriaal, zijn 3
euro.
Aanmelden
Wilt u een informatieavond bijwonen?
Meldt u dan aan via onze website
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www.ggdbzo.nl. Hier vindt u ook meer
informatie over bedplassen en de datum
en locatie van de andere informatieavonden. Voor vragen kunt u terecht bij
de sector Jeugdgezondheidszorg van de
GGD Brabant-Zuidoost via
telefoonnummer 088 0031 422.
GGD Brabant Zuidoost, partner Centrum
voor Jeugd en Gezin

GEZOCHT
ORANISATIE
JEUGD3DAAGSE!
Wij zijn op zoek naar vooral mannen
maar ook vrouwen die samen met ons de
Jeugd3daagse willen gaan organiseren.
Om onze groep fris leven in te blazen
zijn wij op zoek naar mensen met veel
organisatietalent, fanatisme, creativiteit,
enthousiasme en flexibiliteit. Ben je
geïnteresseerd om mee te doen met het
organiseren van de jeugd3daagse of wil
je meer informatie vraag het gerust aan
een van de leden van onze club! Wie dat
zijn staat op www.jeugd3daagse.nl Het is
echt leuk om te doen! Alle kinderen van
Aarle-Rixtel kunnen je vertellen hoe leuk
ze het hebben in de laatste week van de
schoolvakantie! Voor meer informatie kun
je bellen met Hans Schepers tel. 383758
of naar Petra Suurs 381328.

Beste dames
Donderdag 24 januari jaarvergadering
20.00 uur in de Couwenbergh.
Deze avond komt Chris Paulussen
journalist bij het Eindhovens Dagblad.
Woensdag 30 januari lezing Social Media
20.00 uur in de Ruchte in Someren.
U heeft zich hiervoor opgegeven.
Bestuur
KVO
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Bericht van:
Carnaval 2013 in
Ganzegat, nieuws.
Ziekenbezoek.
Traditioneel brengen we
met een klein gezelschap op de vrijdag
voor carnaval een bezoek aan onze
dorpsgenoten die in het ziekenhuis of
verzorgingshuis ver-blijven. Ook kunnen
we natuurlijk een bezoek brengen aan
iemand die ernstig ziek is, maar gewoon
thuis verblijft. Voor een bezoek aan het
ziekenhuis of verzorgingshuis geldt de
regel dat er altijd iemand van de naaste
familie aanwezig moet zijn. Stelt u een
bezoek op prijs? Mail dan naar
Ganzegat@hotmail.nl of stuur een briefje
naar postbus 24, 5735 ZG in Aarle-Rixtel.
Stuur dit bericht uiterlijk 4 februari 2013
op.
Geen avond
voor de bond van ouderen.
Door allerlei omstandigheden, waaronder
het korte seizoen en het afzeggen van
groepen en kletsers, heeft het bestuur
van de KBO besloten om dit jaar geen
Ganzekwekavond te organiseren. In
onderling overleg met de stichting
organisatie carnaval Ganzegat is besloten om volgend jaar deze activiteit
zeker weer op gaan pakken.
Loterij schilderij.
In het verleden is er tijdens de brunch
altijd een schilderij gemaakt en geveild.
Dit jaar gaan we het net even iets anders
doen. Om iedereen in staat te stellen om
in het bezit te komen van zo’n uniek
schilderij, wat geschilderd wordt door
Rianne Verschuuren, kunt u voor slechts
€1,00 een lot kopen bij MDC de Dreef,
Bakkerij van Brug, Slagerij Hegeman,
conferentiecentrum de Couwenbergh en
fruitteelt en streekwinkel familie Biemans. Op carnavalsdinsdagavond zal de
loterij plaatsvinden in MFC de Dreef. Zorg
wel dat u er dan bent. (er worden
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overigens meerder prijzen verloot.
Carnavalsmaandagavond,
BESSERBALLENAVOND
Op carnavalsmaandag zal ’s avonds een
besserballenavond
georganiseerd
worden. Een duits getinte avond met
naast het traditionele houtzagen en
bierpullengames, zal er ook een HEINO
LOOK A LIKE wedstrijd gehouden,
waarbij naast het uiterlijk, ook geheel in
de kleur van prins Riny den Uurste het
lied blauw blauw blauw wie der Enzian
gezongen dan wel geplaybackt dient te
worden. Aanmelden hiervoor kan op de
maandagavond zelf in MFC de Dreef.
Optocht
Inschrijven voor de optocht kan via de site
www.ganzegat.nl . Na inschrijving krijgt
u een melding dat uw inschrijving goed is
verlopen. Is dit niet het geval, neemt u
dan contact op met Theo de Jong,
telefoonnummer 06-20444601. Ook doen
wij een oproep aan eenieder die langs de
route woont om indien mogelijk voor wat
muziek te zorgen zodat alles een nog
feestelijker geheel krijgt. Let op: de route
eindigt bij MFC de Dreef en gaat dus niet
door de Mariastraat naar ’t Heuvelplein.
Rectificatie
In carnavalskrant de Ganzegatter is de
naam van Ad Tempelaars helaas
weggevallen onder de kop Ridders in de
orde van de Zilveren Ganzeveer. Onze
excuses hiervoor.
Nieuws van de begeleiding van de
dansmariekes.
Hallo dames,
Carnavalsseizoen2012/2013 is het laatste
jaar van de huidige groep dansmariekes
en daarom gaan we weer op zoek naar
nieuwe dansmariekes. Zit je in groep 8 of
in de 1e van de middelbare school en heb
je zin om dansmarieke te zijn (voor 3
jaar) , schrijf dan een brief en vertel daarin
waarom wij juist jou moeten uitnodigen
voor de audities.
De oefentijden zijn vanaf begin september
van 10.30 tot 12.00 uur op zondagmorgen
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Bericht van:
bij Cendra. Lever de brief met je
persoonlijke gegevens voor 8-2-2013 in
op Terlingenplein 15, 5735 BS AarleRixtel. Je hoort snel van ons of en
wanneer je auditie kunt doen.
De audities vinden plaats op 15-2-2013
Groetjes van Regina, Leontien, Elle en
Marlijn.

Concert La Banda en
De Wanhoop in
De Couwenbergh in Aarle-Rixtel.
Vrijdag 25 januari om 20.00 uur.
La Banda bestaat inmiddels vier jaar en
is een onderdeel van harmonie De Goede
Hoop. Het orkest, dat bestaat uit 20
leden, heeft onder leiding van Paul van
de Veerdonk vorderingen gemaakt en wil
dat graag laten horen. De leden van La
Banda zijn erg enthousiast en kijken
elke keer weer uit naar hun wekelijkse
repetitieavond op dinsdag.
De optredens van het orkest blijven op dit
moment nog beperkt tot het afsluitingsconcert van harmonie De Goede Hoop in
juni. Men wil echter ook op andere
plaatsen de muziek ten gehore brengen
en daarom dit optreden.
La Banda speelt een zeer gevarieerd
repertoire. Zo wordt er onder meer
marsmuziek ten gehore gebracht en
worden er delen gespeeld uit Let’s
Dance. Ook staan er een koraal van
Bruckner en een Keltische dans op het
programma.
Overigens is er in het orkest nog ruimte
voor liefhebbers die trompet, bastuba of
slagwerk willen spelen en de basisvaardigheden hiervoor beheersen. Als u
belangstelling hebt, kunt u eens op
dinsdagavond tussen 20.15 en 21.45 uur
in De Couwenbergh komen luisteren.
De Wanhoop is eind 2004 opgericht door
een aantal enthousiaste muzikanten die
naast het serieuze repertoire ook
populaire muziek wilden maken.
Ofschoon De Wanhoop bekend staat
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als smartlappenorkest, bestaat het
repertoire zeker niet alleen uit smartlappen. Toppers uit de jaren vijftig, zestig, zeventig en zelfs nog later, zijn geen
uitzondering. Het enthousiaste orkest
bestaat (bij een voltallige bezetting) uit 24
leden die veelal ook lid zijn van harmonie
De Goede Hoop. Een aantal van hen
maakt zelfs al tientallen jaren deel uit van
deze harmonie. Het orkest staat onder
de bezielende leiding van dirigent Toon
Derks en treedt regelmatig op bij gelegenheden als carnaval, het afsluitingsconcert van harmonie De Goede Hoop en
het jaarlijkse Kikkerconcert in Laarbeek.
Verder krijgt het regelmatig verzoeken
van ouderen (onder andere verzorgingstehuizen) om voor hen te spelen. Ook
voor dit jaar staat weer een aantal
optredens op stapel.
Wij zijn er zeker van dat beide orkesten
zullen zorgen voor een plezierige avond,
waarvoor de entree gratis is. U bent van
harte welkom.
Na de donkere dagen rond Kerst,
heeft moeder natuur,
er toch wat sneeuw uitgeperst.
Het verkeer liep vast,
file records werden gebroken
en de koorts is hoog opgelopen.
Niet alleen van het schaatsen,
maar schijnbaar ook van de griep,
dus toch verhoging,
alleen op het loonstrookje niet.
RD

K lokje
Huidverzorging ‘La Belle Vie’
Ook voor permanente make-up. Wenkbrauwen en eyeliner. 10% korting in
februari en maart 2013. Wij werken met
Biodroga, Sans Soucis & Atamé.
Heindertweg 24. 0492-383024.

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

DAR
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Bericht van:
Rondreis Amuria,
Oeganda, niet voor niets “De Parel van
Afrika“ genoemd, is het land waar
Stichting Amuria zich op richt in het
kader van hulpverlening. Voor de zesde
keer organiseert de stichting Amuria een
16-daagse reis naar Oeganda van 27
januari t/m 11 februari 2013. De groep
bestaat uit maximaal 12 personen onder
begeleiding van Dick van der Linden, de
voorzitter van Stichting Amuria.
Dick: ‘Doordat de groep relatief klein is, ik
het land goed ken en daar vele goede
contacten heb, komen we op plekken
waar normaal geen toeristen komen.
Tijdens de rondreis wordt dus het “echte”
Afrika ervaren. Zowel de mooie natuur en
toeristische trekpleisters als sloppenwijken en dorpen in the bush, waar we
hulpgoederen gaan uitdelen, maken deel
uit van de reis.
Elke deelnemer mag twee koffers van
maximaal 23 kg per stuk meenemen,
waarvan er één door de stichting met
hulpgoederen, benodigdheden voor een
kliniek, kleding en schoolmaterialen
wordt gevuld. Ook schenkt ieder deelnemer aan de reis een geit en een
voedsel-pakket aan een arm gezin in het
district Amuria. De geit is voor een gezin
een zeer waardevol bezit, want het dier
geeft het gezin echt een goede kans op
een beter bestaan. Het overhandigen is
altijd een zeer indrukwekkend moment.
Het is een zeer gevarieerd en afwisselend reisprogramma met, naast de
hulpverlening, een aantal hoogtepunten
van het mooie Oeganda. We bezoeken
onder andere het Victoriameer en de
oorsprong van de Nijl, prachtige watervallen en sluiten af met een tweedaags
bezoek aan het mooiste wildpark van
Oeganda en een reservaat voor
neushoorns
Wie meer wil weten kan een e-mail
sturen naar info@amuria.nl of kijken op
www.amuria.nl.
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Tijdens de laatste groepsreis, november
2012 hebben ook Jan en Ria de leeuw
deelgenomen. Het werd de “vakantie” van
hun leven. Bij het bezoek aan het gebied
Amuria maakten zij kennis met een bevolking die, ondanks het leed veroorzaakt
door de “slachter” Idi Amin en vervolgens
door de rebellenlegers, hen uitermate
vrolijk en vriendelijk tegemoet trad.
Tijdens hun bezoek ontmoetten zij
Pastor Joseph, een Oegandese pastor,
bestuurslid van de Stichting Amuria, die
in een vluchtelingenkamp een kerkje en
een schooltje gebouwd heeft.
Hij kondigde aan dat hij in februari 2013
naar Nederland komt om samen met Dick
van der Linden presentaties te verzorgen om daarmee geïnteresseerden te
werven voor deelname aan toekomstige
groepsreizen en tevens
om het ontwikGroeten
uit
kelingswerk van de stichting te promoAarle-Rixtel
ten. Jan en Ria hebben
hen uitgenodigd
om ook in het zuiden van Nederland hun
stem te laten horen. Graag willen
zij mensen uitnodigen om deze interessante presentatie bij te wonen.
De bijeenkomst zal plaats vinden op
maandagavond 18 februari om 8 uur
in Conferentiecentrum de Couwenbergh
te AarleRixtel.
Geïnteresseerden worden verzocht
zich uiterlijk op 11 februari per e-mail te
melden bij info@amuria.nl Verdere
details zullen dan worden toegestuurd.

K lokje
GEVRAAGD TELEFOONKAARTEN:
Heeft U oude telefoonkaarten en doet er
verder niets mee dan kunt U mij blij
maken. Ik ben op zoek naar oude telefoonkaarten (waar ze ook vandaan moge
komen) om mijn verzameling aan te
vullen. Het ruilen van dubbele behoort tot
de mogelijkheid.
Bij voorbaat dank.
Ben Sibon, Nachtegaalstraat 7, alhier.
Telefoon: 0492 – 381610.

Aannemingsbedrijf - Machineverhuur
Sloop & Grondwerken
Handelsonderneming & Recycling
Groene woudseweg 2 - Beek en Donk - Tel. 0492 - 46 59 42
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Bericht van:

Het begin van 2013 was voor onze
vereniging heel succesvol, op 6 januari
schreven 482 deelnemers zich, in de
kantine van A.S.V.’33, in voor onze
tweede veldtoertocht van dit winterseizoen. Daarom kunnen wij tevreden
terugkijken op de drukke periode rond de
jaarwisseling. Inmiddels is de derde
wedstrijd uit onze crosscompetitie ook al
gereden. De eerste vijf in de uitslag
waren: Piet Rooijakkers, Henk Mertens,
Leon Rooijakkers, Maarten de Louw en
Ad Dekkers. Bij de 50+ers won Jef van
Dijk voor Theo Sterken en Marty van
Bommel. De vierde kaartavond werd bij
de jokeraars gewonnen door Felicita
Krijnen en bij de rikkers door Frans
Verschuuren. Op zondag 27 januari
starten wij om 10.30 uur in de Lieshoutse
bossen met de finalecross.
Afd. publ.

Wandelen met Aaan de Wielen
op zondag 27 januari 2012
Ja, ja eindelijk weer eens een wandeltocht, verzorgd door Aan de Wielen, en
wel op zondag morgen. Het ligt in de
bedoeling dat we zondag 27 januari 2012
gaan wandelen bij goed weer. We starten
om 10.00 uur vanaf het kerkplein. Toon
Vogels met zijn maatje hebben voor U
een mooie tocht voorbereid. De route
voert ons door een gedeelte van AarleRixtel naar het weide landschap van
Croy. U komt ogen te kort en kunt genieten van de natuurlijke omgeving met
veel bezienswaardigheden.
Hopelijk dat we dan nog een wit winterslandschap zullen aantreffen.
In een voor eenieder verantwoord tempo
gaat het naar de Warande, alwaar we
kunnen genieten van een lekker bakkie
koffie tijdens de rust. Na de pauze lopen
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we over bospaadjes door het schone
Warandebos. Onder weg kunt U even stil
staan bij een prachtige graf tombe, die
goed bereikbaar is. Na het verlaten van
het bos houden we koers aan naar de
Grote Overbrug. Gebruik makende van
een stukje ‘eigen weg‘ komen we uit op
de Aarlese weg. Vervolgens lopen we de
tocht voort naar het kerkplein. Laat de
beentjes het werk doen en geniet van
onze mooie omgeving. Uiteraard mag er
onderweg gekeuveld en of serieus
gepraat worden. Tot 27 januari a.s.
We vertrouwen op een goede opkomst.

2 leden van Vogelvereniging
Laarbeek Nederlands kampioen
In Apeldoorn zijn van 10 tot en met 13
januari de Nederlandse kampioenschappen gehouden van de Nederlandse bond
van vogelliefhebbers. Er waren ruim
12.000 vogels aanwezig die streden om
de prijzen. 2 leden van Vogelvereniging
Laarbeek zijn Nederlands kampioen
geworden. Gerard v.d. Akker behaalde dit
met een stel Europese kwartels en Anton
Verhagen met een stam putter x kanarie.
Naast een kampioenstitel waren er ook
nog prijzen te winnen in de categorie
goud, zilver en brons. Door de
deelnemende leden van de vereniging
werden met diverse soorten vogels nog
de volgende prijzen behaald: Tonny van
Alem 2 x goud, Gerard v.d. Akker 1 x
brons, Ad Appeldoorn 1 x goud en 2 x
brons, Ad Beks 2 x brons, Jos van
Kemenade 3 x goud en 2x zilver, Anton
Verhagen 3 x zilver en Ad Verstraaten 1 x
zilver. Vogelvereniging Laarbeek behoort
tot de grotere vogelverenigingen in de
regio en het land en er is zeer veel
kennis aanwezig. Dit zien we terug in de
prestaties van het afgelopen jaar en het
nog steeds groeiend aantal leden. Mocht
u ook lid willen worden kan dit via tel.nr.
0492-381909 of door een mail te sturen
naar v.v.laarbeek@onsbrabantnet.nl

Bericht van: 50 jaar geleden
18 januari Wit-Gele Kruis
Gisteren avond werd in het wijkgebouw
van het Wit-Gele Kruis de eerste les
gegeven van de moedercursus. De
lessen van deze cursus, die door 25
dames worden gevolg, worden gegeven
door zr. Isfrieda, zr. V. Wees, pastoor v.d.
Berk en een diëtiste van de provinciale
bond van het Wit-Gele Kruis.
19 januari EHBO wedstrijd
Voor de zondag 27 januari te Eindhoven
te houden districtswedstrijden werden
gisteren avond de twee ploegen van de
Aarle-Rixtelse EHBO afdeling samengesteld. De eerste ploeg is als volgt:
commandant P. Oosthoek, A. van Berne
en Fr. Vlamings. De tweede ploeg:
commandant A. v.d. Ven, de Jong en P.
Jansen.
22 januari Echtpaar A. v.d. Kerkhof in
Aarle-Rixtel
vierde
gouden
huwelijksfeest
Zonder uiterlijk vertoon, maar toch onder
grote belangstelling, vierde gisteren het
echtpaar Arnoldus v.d. Kerkhof en
Francisca van Veghel te Aarle-Rixtel zijn
gouden huwelijksfeest. De dag werd
begonnen met een aparte H. Mis in de
kapel van de zusters, opgedragen door
pastoor v. d. Berk. Op de receptie, die ’s
middags werd gehouden ten huize van
het jubilerend paar aan de Bosscheweg,
was heel veel belangstelling te zien. Het
gouden paar mocht heel veel bloemen en
cadeaus in ontvangst nemen.
22 januari Tegen 4000 kuikens
verbrand in Aarle-Rixtel
Tweemaal heeft de brandweer in de nacht
van zaterdag op zondag moeten optreden
bij het uitbreken van brand. Om kwart
over 12 werd haar hulp ingeroepen (via
brandsirene) op de Bakelseweg, waar bij
de heer J. v.d. Biggelaar in één van diens
kuikenkooien brand was uitgebroken. Bij
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deze brand kwamen 3500 drieweekse
kuikens om. De eigenaar was, nu er
meer verwarming moest zijn dan
normaal, om 11 uur nog in het hok
geweest. Hij had niets bijzonders waargenomen. Verzekering dekt de schade.
Over de oorzaak van de brand valt niets
met zekerheid te zeggen, maar men
vermoedt dat de brand door oververhitting
is ontstaan.
Om half vier werd de brandweer opnieuw
gealarmeerd. Toen was er een brand bij
J. v. den Berg op de Opstal, waar ook
een kippenhok in lichter laaie stond. Hier
verbrandden 350 tweedaagse kuikens.
Ook hier wordt de schade door verzekering gedekt. Om half twee had de
eigenaar alles nog gecontroleerd. Hij was
van plan dat om vier uur weer te doen.
Ook hier was oververhitting vermoedelijk
oorzaak van de brand.
23 januari Brand in Aarle-Rixtel
Toen de brandweer van Aarle-Rixtel
gisteravond op het bedrijventerrein van de
“Artex” arriveerde, diende men met
pikhouwelen en bijlen het ijs te
verwijderen, voordat men slangen kon
aansluiten op het waterleiding net. Tot
overmaat van ramp braken nog diverse
slangen af. Burgemeester Janssens, die
spoedig aanwezig was, trachtte zoveel
mogelijk risico’s uit te sluiten, door de
brandweren uit Helmond en Beek en
Donk om assistentie te verzoeken. Deze
waren spoedig op het terrein van de brand
aanwezig. Door de drie brandweer
korpsen werd de brand met niet minder
dan 25 stralen bestreden. Dr Tersmette,
die al vóór de brandweer aanwezig was,
moest hulp verlenen aan één der
arbeiders, de heer Vriens. De totale
schade is nog niet vastgesteld, maar de
produktie van de spinnerij is geheel weg
gevallen. Tot gistermiddag laat is de
plaatselijke brandweer met nablus
werkzaamheden bezig geweest.
HELMONDSE COURANT januari 1963

