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STICHTINGSBESTUUR:
Jan den Mulder,
Cisca Verschuuren - Nooijen,
Maria Hagelaar - van Griensven
Ad Loos,
Theo Schepers,

Huisartsen:
Huisartsenpost Elkerliek:
Tandartsen:

Oplage

Lieshoutseweg 26
Molenstraat 70H
Past. vd Heuvelstraat 15
Kerkstraat 39.
Lijsterstraat 7.

T. Engels en F. Titulaer

Apotheek:
Ziekenhuis:

C. Martin en P. Kolkman
P. Colen
Laarhoeve
Elkerliekziekenhuis Helmond

Spreekuur pastorie:

zie kerkberichten Heindertweg 1

Klachten t.a.v. Gemeenschapsblad:
Maria Hagelaar - van Griensven
Past. vd Heuvelstraat 15
Tel 0492 - 383293
Inleveren kopij
Tot uiterlijk dinsdagavond voor het
verschijnen van het volgende nummer.
E-mail:
gemeenschapsblad@hotmail.com
Advertenties, dankbetuigingen en klokjes
(duidelijk leesbaar)
Adres
Kerkstraat 39, 5735 BW, Aarle-Rixtel.
Fax 0492 - 842639
Klokjes en dankbetuigingen
tegen contante betaling aanleveren op
adres Kerkstraat 39, Aarle-Rixtel

43
2500
382067
382100
383293
382034
381733

381253
0900 8861
381790
382727
386000
595555
381215

Kosten van de advertenties
Exclusief BTW 21 %
1/1 pagina: € 50,=
1/2 pagina: € 26,50
1/3 pagina: € 19,=
Klokjes inclusief BTW: v.a. € 4,=
Dankbetuigingen inclusief BTW: € 9,=
Bijkomende kosten, zoals verkleinen
van advertentie e.d. zullen worden
doorberekend.
Bank: Rabobank 10.14.95.048
De Stichting Gemeenschapsblad kan
geen enkele aansprakelijkheid
aanvaarden voor schade van welke
aard dan ook, ontstaan door het niet,
niet tijdig of onjuist plaatsen.

Verschijningsdata: 25-2 / 11-3 / 25-3 / 15-4 / 29-4 / 13-5 / 27-5
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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 9 februari t/m vrijdag 15 februari
Zaterdag 9 februari
18.30 uur Kerk – Eucharistieviering – Samenzang
Tot welzijn van de parochie
Zondag 10 februari – 5e Zondag door het jaar. Vastenaktie
Carnaval
10.00 uur Kerk – Eucharistieviering - Carnavalskoor
Overleden ouders van der Heijden-van den Boogaard
Guus Luijben
(par.)
Maarten Wouters
Piet en Ria van den Elsen
Maria van Dijk – van de Kerkhoff
Hans van den Heuvel
Familie Verbakel – v. d. Zanden
Riny van de Ven
(par.)
Woensdag 13 februari – ASWOENSDAG: Dag van Vasten en onthouding
Viering met as wijding en ’t geven van een askruisje
19.00 uur Kerk – Eucharistieviering - Dameskoor

Week van zaterdag 16 februari t/m vrijdag 22 februari
Zaterdag 16 februari
18.30 uur Kerk – Eucharistieviering - samenzang
Tot welzijn van de parochie
Zondag 17 februari - 1e Zondag van de Vasten
10.00 uur Kerk – Eucharistieviering – Dames- en Herenkoor
Overleden ouders van der Most – de Groot
Annemie Smulders
Anneke Verbakel – van Dommelen
Overleden ouders van Duppen-Sterken en Jos
Clasien van Duppen-Heijl

(KBO)

Week van zaterdag 23 februari t/m vrijdag 1 maart
Zaterdag 23 februari
18.30 uur Kerk – Eucharistieviering - Dameskoor
Frans Vogels
(verj.)
Overleden ouders Verbakel – van Lieshout
Jan en Marc van Stiphout
Overleden ouders Driek en Annie Swinkels – van den Heuvel (trouwdag)
Tot welzijn van de parochie
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Zondag 24 februari – 2e Zondag van de Vasten
10.00 uur Kerk – Eucharistieviering - Cantorij
Jan van Dooren
(verj./ O.L.Vrouwe Gilde)
Overleden ouders van Rixtel, Bertus en Frits (fund.)
Tonnie Scheepers - van Boxmeer
(sterfdag)
Miet van Boxmeer – van Duijnhoven
(j. get.)
Marinus van den Heuvel
(buurt)
Vrijdag 1 maart
19.00 uur Kerk – Eucharistieviering – Toediening van het H. Vormsel door
deken John v.d. Laar
Overleden
Pieta Wouters - Verschuuren, 88 jaar, Brandstraat 18, Beek en Donk.
Rud Raymakers, 83 jaar, Beethovenlaan 33, Helmond.
Jan Vlemmings, 58 jaar, Kerkstraat 53.
Clara van der Putten-Geerts, 75 jaar, Schoolstraat 5.
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.
Doopvieringen
De eerstvolgende doopvoorbereidingsavond is op donderdag 21 februari a.s. van
20.00 tot 21.30 uur in de pastorie aan de Heindertweg.
Deze avond is bedoeld als voorbereiding voor de gemeenschappelijke doopviering
van zondag 17 maart a.s. Voor deze avond en voor de doop van uw kindje kunt u zich
opgeven tijdens de spreekuren van de pastorie:tel. 381215.

Bezinningsweekend:
Thema:
“Vastentijd-40 dagen op weg naar Pasen”
15 tot 17 februari 2013
Missieklooster Heilig Bloed,
Kloosterdreef 7, Aarle-Rixtel
Aanmelding bij: Zr. Sarto Stürmer
tel. 0492-461324 of
E-mail: zrsartostuermer@yahoo.com
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I.V.N. Laarbeek.
Onze maandelijkse lezingen zijn ook dit
jaar weer begonnen op de derde donderdag van de maand. Helaas heeft de
lezing van Januari niet in het gemeenschapsblad gestaan. Dit was een
misverstand mijnerzijds. Mensen die de
info hier uit halen: mijn excuus hier voor.
Vooral ook omdat het een zeer goede
lezing was.
Op 21 februari hebben wij een lezing over
het Maasheggen gebied. Het is een
uniek gebiedje in Nederland, nergens
komt er zo’n omvangrijk aaneengesloten
heggen gebied voor. Door hun eeuwen
oude functie van veekering ontstond hier
een landschap me teen rijke natuur.
Wie ooit in dit gebied gewandeld heeft zal
zeker beamen dat het hier om een
prachtig gebied gaat. Vooral in het
voorjaar, als de meidoorn bloeit is het de
moeite waard om hier eens te gaan
wandelen.
Wij hebben Marius Grutters uitgenodigd
voor deze avond. Hij kan U alles vertellen

over natuur , historie en cultuur van dit
gebied.
Marius heeft hier ook een boek over geschreven, wat ook te koop is op deze
avond.
Als U belangstelling heeft zou ik voorstellen om te komen luisteren en kijken
naar zijn verhaal en presentatie!
De lezing is in clubgebouw “de BImd” en
begint om 20.00 uur en is gratis. U hoeft
geen lid te zijn.

Collecterooster februari 2013
3 tot en met 9 februari
Hersenstichting Nederland
17 tot en met 23 februari
Amnesty International

Beste dames
Dinsdag 19 februari kegelen bij de
Bosparel in Bakel.
U heeft zich hiervoor opgegeven.
Vertrek 19.30 uur vanaf het kerkplein.

DANKBETUIGING
Toen het licht doofde, bleek dat wat we niet weten alleen nog maar in te vullen
is door ons gevoel en herinneringen.
Daarin sluiten we nu ook uw blijk van sympathie, medeleven en steun bij het
plotseling wegvallen van mijn man, ons pap en opa,

Marinus van den Heuvel
U kwam langs op d’n Opstal, u stuurde kaarten en bloemen, u deelde uw
herinneringen en gevoel met ons,
u voorzag hem van het laatste sacrament, u ging voor en u zong tijdens de
afscheidsvieringen, u steunde en begeleidde ons en bracht ons troost.
Wij zijn u allen zeer erkentelijk en zeggen u oprecht hartelijk dank.
Familie van den Heuvel-Bekx

schoonheidsspecialisme

Ook cadeaubonnen verkrijgbaar

Beau Schoonheidssalon (Kitty van de Kerkhof-Linders) Laarweg 18, 5735 BR Aarle-Rixtel, [T] 0492 383 103

Oosthoek
FINANCIEEL

ADVIES

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

%F5FNQFMJFSr+("BSMF3JYUFM
        r     
info@oosthoekfinancieeladvies.nl
www.oosthoekfinancieeladvies.nl
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Cursusaanbod ViERBINDEN
vrijwilligerswerk
ViERBINDEN Vrijwilligerswerk Laarbeek
wil graag de deskundigheid van vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties in Laarbeek bevorderen en biedt de Laarbeekse
vrijwilligersorganisaties daarom het
volgende aan:Cursus Excel 2007/2010
van 7 bijeenkomsten
Informatieavond Fondsenwerving
Op website van ViERBINDEN is meer
inhoudelijke informatie over de cursus en
informatieavond te vinden. Aanmelden en
informatie via www.vierbinden.nl, via de
mail vrijwilligerswerk@vierbinden.nl of
telefonisch: 0492-328807.

Nieuws van het
Kouwenbergs kerkje
De MCD heeft het Kouwenbergs kerkje
een bedrag geschonken van 2500,- euro.
Dit bedrag is bestemd voor het opknappen van het kerkje.
Voorlopig muziekprogramma
Het voorlopig (muziek)programma ziet er
als volgt uit:
Zaterdag 23 februari 2013 kamerkoor
Sine Domine, aanvang 20.00 Entree:
vrijwillige bijdrage
Zondag 10 maart 2013 René Vermaes
aanvang 14.30 uur Entree: € 5,Zondag 7 april 2013 Stanza met een
programma van Bram Vermeulen Entree:
€ 5,Zondag 5 mei 2013 Boekenmarkt
aanvang 11.00 uur
Donderdag (Hemelvaart) 9 mei 2013
Boekenmarkt 11.00 uur
Juni: wordt nog nader bepaald

Vrijwilligers gezocht
ViERBINDEN Vrijwilligerswerk Laarbeek
is op zoek naar een vrijwilliger die
fungeert als contactpersoon voor
vrijwilligerswerk. Hij of zij voert intakegesprekken met nieuwe vrijwilligers en
begeleidt hen, vanuit de interesses en
capaciteiten, naar vrijwilligerswerk bij
Laarbeekse vrijwilligersorganisaties. De
geschikte persoon beschikt over goede
sociale vaardigheden en een empathisch
vermogen.
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.
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Vrijwilligers gezocht
ViERBINDEN Vrijwilligerswerk Laarbeek
is voor Vierbinden gemeenschapsaccomodaties op zoek naar meerdere
vrijwilligers. Voor het Theater zoeken we
mensen die meehelpen met de techniek,
zoals het opstellen en bedienen van de
geluidsinstallatie en verlichting tijdens
voorstellingen. We zoeken ook mensen
voor activiteiten verzorging, zoals het
inrichten van de zaal, kaartcontrole en
verspreiden van posters. Ook voor klein
onderhoud aan de accommodaties en
klein aanvullend tuinonderhoud kunnen
we hulp gebruiken.
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.

Ondersteuning mantelzorgers
Afasiepatienten
Vorig jaar is het Steunpunt Mantelzorg
van ViERBINDEN benadert door de
familie van Dhr. Leo Kuijten. Een man van
52 jaar uit Beek en Donk die helaas vorig
jaar is overleden.
Leo is tijdens zijn ziekbed begeleidt door
zijn familieleden, dochters maar vooral
door zijn vrouw Carla. Omdat Leo leed
aan een ernstige vorm van afasie, een
stoornis waarbij personen je wel begrijpen
maar niet of nauwelijks kunnen reageren,
was een goede communicatie erg
moeilijk.
Om deze communicatie te bevorderen
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heeft Carla een instrument ontwikkeld,
een op maat ontworpen boekje met pictogrammen en foto’s waardoor het voor Leo
toch mogelijk was om enigszins te
zeggen wat hij wilde en ook zijn gevoelens kon uiten.
De familie van Leo maar vooral zijn dochters en vrouw willen nu ook andere
afasiepatiënten helpen door hen ook dit
op maat gemaakte boekje en bijbehorende begeleiding “gratis” aan te
bieden.
Via het Steunpunt Mantelzorg Laarbeek
roepen we mantelzorgers van Afasiepatiënten in Laarbeek en omstreken op
om zich te melden. Deze melding komt
binnen bij één van de contactpersonen of
de professional van het Steunpunt
Mantelzorg. Dit Steunpunt is op maandag, woensdag en vrijdag te bereiken (tel:
464289) van 9.00-10.30 uur.
Zodra een melding binnenkomt wordt
Carla, de vrouw van Leo, telefonisch of via
de mail geïnformeerd en zei neemt
contact op met de betreffende mantelzorger.
Carla gaat naar de mantelzorger en
diens zorgvrager toe, bekijkt en bespreekt de situatie en maakt voor de
mantelzorger een zelfde boekje als zij
voor Leo heeft gemaakt, maar dan geënt
op de leef- en beleefwereld van de
zorgvrager. De mantelzorger krijgt dit
boekje gratis aangeboden.
Na een maand neemt Carla contact op
met de mantelzorger of het boekje
correct is of dat aanpassingen noodzakelijk zijn. Carla blijft van tevoren en ook
nadien voor vragen of informatie
beschikbaar.
De kosten van het boekje en verdere
onkosten worden gedragen uit de giften
van Leo’s viering. Mocht dit volledig
uitgenut zijn gaan we via fonds- of
sponsorwerving zorgen voor aanvulling
van middelen.
We hopen op deze manier veel
mantelzorgers te helpen!!
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mogelijk een technisch sporenonderzoek
te laten doen. Laat de situatie in uw
woning zoals hij op dat moment is, raak
niets aan en verplaats geen voorwerpen.

Inbreker of carnavalsvierder?

Voorkom een kater... beveilig je
huis tegen inbrekers!
In de week voor en tijdens carnaval zijn
er meer woninginbraken. Ook gaan veel
mensen in deze periode op vakantie.
Daarom vragen wij iedereen, net als de
politie, extra alert te zijn op verdachte
situaties in hun woonomgeving en deze
bij de politie te melden. In Laarbeek werd
in 2012 tijdens carnaval 2 keer ingebroken. In heel 2012 werden in Laarbeek
68 woninginbraken geregistreerd; 27 in
Beek en Donk, 21 in Aarle-Rixtel, 13 in
Lieshout en 7 in Mariahout.
Meldingen doorgeven
en aangifte doen
Ziet u iets verdachts in uw omgeving?
Een vreemde auto, vreemde personen of
een andere situatie die u niet vertrouwt?
Noteer dan zoveel mogelijk details, zoals
kenteken, merk en kleur van de auto,
uiterlijke kenmerken en kleding van
personen, en bel direct de politie. U kunt
verdachte zaken ook vastleggen met uw
mobiele telefoon. Mogelijk kunnen we
met behulp van uw beelden verdachten
opsporen. Bent u getuige van een
woninginbraak? Bel dan direct het alarmnummer 112. Constateert u achteraf dat
er is ingebroken, bel dan 0900 8844. Als
er bij u is ingebroken of een poging
hiertoe is gedaan, is het belangrijk dat u
altijd aangifte doet. De politie kan dan
een onderzoek instellen en gericht
surveilleren. Ook kan met uw aangifte
een aangehouden verdachte vervolgd
worden. De politie komt bij u thuis om u
te helpen de eerste maatregelen te
nemen, de aangifte op te nemen, een
buurtonderzoek in te stellen en indien

Meer informatie
Kijk voor meer informatie over
inbraakpreventie op: www.politie.nl/
onderwerpen/woninginbraak.html of bekijk
een filmpje over meldingen doorgeven op:
http://youtu.be/Xrx01mAOdWw. Volg ook
@tegeninbrekers en @uwinbreker op
Twitter voor preventietips voor en tijdens
carnaval
Wethouder Vereijken lid Dagelijks
Bestuur Omgevingsdienst ZuidoostBrabant
Op 31 januari 2013 is de gemeenschappelijke regeling voor de Omgevingsdienst
Zuidoost-Brabant in werking getreden en
is het bestuur bekend gemaakt. Wethouder Vereijken is gekozen tot lid van het
Dagelijks Bestuur als afgevaardigde van
de Peelgemeenten.
Daarmee is de oprichting van deze
nieuwe organisatie een feit. De regio
voldoet nu aan de landelijke verplichting
om taken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving die
voortvloeien uit de Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht te bundelen.

Inleveren kopij
Artikelen, Advertenties, dankbetuigingen
en klokjes (duidelijk leesbaar) tot
uiterlijk dinsdagavond voor het
verschijnen van het volgende nummer op
adres: Kerkstraat 39, Aarle-Rixtel.
Of
gemeenschapsblad@hotmail.com

www.autoschadeverbakel.nl
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Carnaval 2013!!
Zaterdag
ϭϰ͗ϬϬŝĞƌĐĂŶƚƵƐŵĞƚs<ƌĞŬĚ͛ƌEĞĨĨĞ
Daarna ͛n Dolle Avond!!

Zondag
Na d͛n optocht Dwaze Zondag!

Maandag
Vanaf 15:00 Goan wai wir Dweilen!!
Georganiseerd door CV Eieren

Dinsdag
13:00 prinsĞŶƐƚƌŝũĚ<ƌĞŬĚ͛ƌEĞĨĨĞ!!
^͛ĂǀŽŶĚƐĂĨsluitiŶŐƐƉĂƌƚǇǀĂŶs͚<ƌĞŬĚ͛ƌEĞĨĨĞ
Met DJ Carlos Trevez!!
Dorpscafé de Vrienden
Dorpsstraat 18
5735 ED Aarle-Rixtel
Telefoon: 0623902810
E-mail: info@dorpscafedevrienden.nl
Internet: www.dorpscafedevrienden.nl

Pagina 17

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
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De Eerste Hulp Bij Dementie
koffer
Dementie is een ziekte die veel vragen
kan oproepen. Wat is dementie en hoe
gaat het nu verder? Ook als u in uw
naaste omgeving geconfronteerd wordt
met iemand met dementie kan het heel
prettig zijn om informatie te hebben over
het ziektebeeld. Hoe kunt u het beste
met de dementerende omgaan?
De Eerste Hulp Bij Dementie koffer
bestaat uit foldermateriaal, boeken en
beeldmateriaal over dementie. In de koffer
zit niet alleen informatie, maar ook
verhalen van lotgenoten en spelletjes die
u samen kunt ondernemen met de

dementerende. De kinderboeken in de
koffer leggen op een eenvoudige en
duidelijke wijze aan kinderen uit wat
dementie is. De EHBD koffer bevat
informatie voor dementerenden, mantelzorgers, kinderen, familieleden en andere
geïnteresseerden.
Bij ViERBINDEN kunt u de EHBD koffer
lenen. Het lenen van deze koffer gaat net
als in de bibliotheek. De uitleen-termijn
voor de koffer is 6 weken en alle
informatie is ter inzage. Er zijn geen
kosten aan verbonden wel ondertekent u
de uitleenvoorwaarden.
Indien u belangstelling heeft voor de
EHBD koffer, dan kunt u contact
opnemen met ViERBINDEN, Otterweg 27
Beek en Donk, 0492-328803 of
hbouwmans@vierbinden.nl

Meer Bewegen voor Ouderen iets voor U !!!!
Vierbinden heeft van de gemeente Laarbeek de opdracht om activiteiten in het kader
van Meer Bewegen voor Ouderen te coördineren, te organiseren en te initiëren.
Er zijn in Laarbeek een 7-tal activiteiten. In Aarle-Rixtel is er een “beweeggroep” die
elke maandagmiddag van 13.30-14.30 uur actief is in de Dreef.
Deze lessen worden verzorgd oor MBvO docente Nellie van den Elsen uit Beek en
Donk.
Het accent ligt op oefeningen voor heel het lichaam maar ook is er ruimte voor tijd
voor gezelligheid en staat eigenlijk ook “elkaar ontmoeten” centraal.
Voor deze activiteit wordt 1 euro als eigen bijdrage gevraagd en u kunt meer informatie
inwinnen bij Tonny Verleisdonk ( 0492-382073) of Jeanne van Veghel (0492-381921)
Andere activiteiten in Laarbeek in het kader van bewegen zijn:
Gym
Gym
Gym
Gym
Dansen
Dansen
Zwemmen

Plaats
Aarle-Rixtel
Beek en Donk
Lieshout
Mariahout
Beek en Donk
Lieshout
Nuenen

Locatie
De Dreef
Ontmoetingscentrum
Het Dorpshuis
Het Buurthuis
Ontmoetingscentrum
Het Dorpshuis
Zwembad de Drietip

Tijdstip
Maandag 13.30-14.30 uur
Donderdag 9.30-10.30 uur
Woensdag 13.30-14.30 uur
Woensdag 9.00-10.00 uur
Vrijdag 9.45-11.15 uur
Donderdag 14.00-15.30 uur
Maandag 13.15-15.45 uur

Voor meer informatie hbouwmans@vierbinden.nl of 0492-328803.

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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ReportAd:

40 jaar “Ouwe Hap”.
Reportad is op bezoek bij de Ouwe Hap,
aanwezig zijn Johanna Vogels, voorzitster, Henk van Duppen, secretaris en
Louise van Roij. Louise en Henk zijn
veertig jaar lid. De eerste vergadering voor
geïnteresseerden is op 7 februari 1973 in
zaal Lamboy. Waarom is eigenlijk de
“Ouwe Hap” opgericht? Het idee bestond
al ruim een jaar. Het idee om ouderen
muziek te laten maken. In de eerste
vergadering werd gevraagd, heb je een
instrument, wat wil je graag gaan spelen.
Muziektheorie moest bij gebracht worden. Instructieboek van Lussenburg werd
aangeschaft. In het begin is het repertoire
niet groot. Maar groeide in de loop der
jaren naar meer dan honderd stukken.
Dinsdagsavond oefenden wij ijverig bij
Henk van Duppen om op woensdagavond
goed voor de dag te komen. We waren
gast in het oude patronaatsgebouw. Na
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de repetitie hield de muziek niet op.
Onder het genot van een drankje werden
allerlei liedjes gezongen. Reportad vraagt
hoe ze aan hun klederdracht komen.
Louise reageert heel spontaan: we kregen een uitnodiging om bij de harmonie
de Goede Hoop ter gelegenheid van hun
honderdvijfentwintig jarig bestaan op
receptie te komen in de tent op de Dokter
Timmersstraat. In de voorbereiding op de
receptie kwamen we op het idee om een
serenade bij de harmonie tijdens de
receptie te brengen. Wat doen we aan?
Maria van Gerwen had een kist met
allerlei oude kleren staan. Dus bij Maria
werden de oude kleren gepast en werd
afgesproken hoe we ons gingen kleden.
De mannen diende allemaal in zwart
kostuum te komen en de dames een oude
Brabantse muts. De eerste klompen
werden gekocht bij de klompen-maker
Bert Rooijackers (Uimen) op ’t
Berkendijkske. We waren klaar voor het
eerste optreden in de tent in 1974. Wij
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op het podium. Het jongerenkoor zat vlak
bij ons. Broer van Gerwen kondigde de
stukken aan. Bij het laatste nummer van
componist van Handel zei Broer we gaan
in processie naar Handel en werd
ingezet: U zij de glorie. Het jongerenkoor
zong uit volle borst en de hele tent zong
mee.
Tot aan zijn dood in 1978 is Ad van de
Laar actief bij de Ouwe Hap betrokken
gebleven. In 1980 tot 1994 kwam Henk
Wijnen die het orkest tot grootte hoogte
bracht. Daarna zijn verschillende mensen
dirigent geweest. Sinds 2010 is Piet
Diender de dirigent. Hij stimuleert de
leden enorm. Hebben jullie een vaste
repetitieavond? Ja, we oefenen ruim
dertig jaar iedere woensdagavond bij
Thieu van Bracht in de Kerkstraat. Zitten
jullie nu niet met een onderbezetting?
Niet direct een onderbezetting, maar de
afgelopen jaren zijn veel van onze leden
overleden, maar we kunnen best nieuwe
leden gebruiken. Als er liefhebbers zijn
van muziek zijn ze bij ons van harte
welkom. Liefhebbers kunnen zich melden
bij Ouwe Hap (0492-462386 of 0492382233 of 0492-381232).
Ook is Reportad benieuwd naar de leuke
optredens in de afgelopen veertig jaar.
We hebben diverse optredens verzorgt in
Kempervenne, de Efteling, de Boskant, in
België Brugge en Bokrijk, concours Hippique in Mierlo en in 2000 zelfs een reis
naar Barcelona en daar een vijftal optredens verzorgd. Bij het 50 jarig bestaan
van de KBO in 2001 hebben we in den
Bosch in het circus theater van circus
Rens gespeeld. Dweilen met carnaval.
We treden nu op in veel verzorgingshuizen en andere locaties in de regio.
Daarvoor hebben we een aangepast
repertoire.
Met trots mogen we zeggen dat we de
oudste groep muzikanten van Laarbeek
zijn. De Ouwe Hap is een club die van
gezelligheid houd. De saamhorigheid is

goed. De leden beslissen zelf hoe vaak
ze optreden en waar. Ons doel is om
mensen te laten genieten van onze
muziek, dan genieten wij ook.
7 februari 2013 viert de Ouwe Hap haar
veertig jarig bestaan. In de loop van het
jaar komen er verschillende activiteiten.
Reportad wenst de leden van de “Ouwe
Hap” een fijn en gezellig jubileumjaar toe.
Op naar de vijftig. Het gaat jullie goed.
Johanna, Henk en Louise bedankt voor
het gesprek en bedankt voor de koffie en
het quukske. Reportad.

Onderzoek ‘Vrouw en Overgang’
Voor de afstudeerscriptie ‘Vrouw en
Overgang’ voor de opleiding tot Psychodynamisch therapeut, zoekt Marijke
Brouwers pre- peri- en postmenopauzale
vrouwen die een natuurlijke overgangsperiode ondergaan of maximaal 5 jaar
geleden achter zich lieten. Tijdens een
interview komen onderwerpen zoals
veranderingen, voor- en nadelen en
mogelijke toepassingen voor het welbevinden van de vrouw tijdens en na deze
periode aan de orde.
Doel van het interview is inzicht verkrijgen
in de effecten van deze periode op de
vrouw en de te gebruiken en te
ontwikkelen methodieken voor deze
doelgroep (zoals bijvoorbeeld een
positieve kijk op de tweede helft van het
leven, persoonlijke groei en innerlijke
kracht). Deelnemende vrouwen maken
kans op gratis deelname aan de
workshop ’Ontdek de godin in jezelf’. De
interviews vinden plaats op locaties in
Helmond en Aarle-Rixtel en worden
uiteraard vertrouwelijk behandeld.
Voor informatie en deelname:
Marijke Brouwers
Tel: 0492-386109
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Bericht van:

2e kletsavond Ganzegat
We maken geen vergelijking met de
eerste avond want genieten van de
optredende artiesten kletsers is een
kwestie van smaak en smaken verschillen En verschillen zitten er altijd tussen
de optredende artiesten. Zeker als die
van over de grens komen en Limburgs
dialect spreken, zoals de mannen van de
Two Petjes. Dat ze goed Duits spraken
werd ook duidelijk maar hun liedjes over
de Grieken en de euro sloegen niet echt
aan. Onze Aarlese kletser Job van Rooy
is de puberstatus ontstegen en gaf blijk
van een professionele aanpak, wel met
erg lange pauzes. Zijn typetje Job zette
hij vakkundig neer, maar er had wat meer
spitse humor in gemogen. Niettemin een
verdienstelijk optreden voor de nog jonge
kletser. Vorig jaar was hun optreden al
een verademing en ook dit jaar was Dik
vur mekaar een voltreffer. Sublieme
begeleiding op accordeon door Bobby
van de Graef en gave zang door Bart
Kersten en Geert van Ganzenwinkel.
Gevatte teksten en de zaal kwam los bij
hun liederen over Tweet en Twitter, de
Prins van Ganzegat en Ik heb zin in
Carnaval. Niets meer aan doen en gewoon op CD zetten. Diepe bewondering
voor Maikel van den Berg uit Den Bosch
(geboren in Lieshout) die als gehandicapte in een rolstoel het podium opkwam.
Hij bleek dus echt gehandicapt, maar
had een jongensdroom om een keer als
kletser in de ton te staan. Die kans
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kreeg hij in Ganzegat en Maikel had geen
ton nodig want vanuit zijn rolstoel bracht
hij een voortreffelijke klets als deelnemer
aan de Paralympische spelen. Alles ging
fout want hij was te lelijk voor schoonspringen en had met golfen ineens geen
handicap. Zelfs zijn wedstrijden tegen een
lilliputter uit Letland, Kortelet dus, verloor
hij nog. Hij viel languit in de zandbak en
had weer geen prijs omdat knarsetanden
geen Olympische sport bleek te zijn. Hij
won wel van de Duitser Köpke omdat die
alleen maar met zijn oren kon zwemmen
en dat ging niet met een badmuts op. Dé
Velt Op maakte hun faam waar door
ouwerwets los te gaan en de zaal muzikaal op sleeptouw te nemen. Het deerde
niemand dat al hun oude tophits weer
voorbijkwamen, want dan we kunnen
lekker meeswingen, meebrullen en meekwéken. Voor hun jarenlange optreden in
Ganzegat, zonder een enkele onderbreking, kregen zij dit jaar het zilveren
ganzenei. Paus Pommidori uit Rome, in
de persoon van Alex Wintermans uit het
West-Brabantse Hank, kon moeiteloos
inhaken op de sfeer in de zaal. Het
publiek kon wel lachen om zijn
kerkperikelen en het celibaat. Dat dat
afgeschaft zou worden zou hij wel niet
meer meemaken maar zijn kinderen misschien wel. Hij belichtte het kerstverhaal
op een bijzondere manier, maar dat kon
nooit in Helmond gespeeld hebben omdat
daar echt geen drie wijzen vandaan
komen. Het slotgedeelte van de avond
werd verzorgd door Dubbel Trubbel uit
Helmond. Deze meiden hebben genoeg
zelfspot en goede tekst en zang in huis
om een carnavalesk optreden op de
planken te zetten. Aan de zijde van prins
Riny dun Uurste stond traditiegetrouw het
jeugdtrio, dit jaar jeugdprins Jesse,
jeugdprinses Vera en kleinvorst Romek.
Ze hebben waarschijnlijk niet alle moppen
begrepen maar ze hebben wel genoten
van hun leeftijdsgenoten bij de
dansmarietjes en ze waren er getuige van
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Bericht van:
dat grootvorst Celio de avond vakkundig
presenteerde en dat prins Riny een lid
van de Ganzegatters een zware
onderscheiding omhing. Die eer kreeg Ad
Verleg voor zijn jarenlange inzet als lid
van de zaalcommissie en artiestenbegeleider. Hij kreeg het gouden ganzenei en
zijn vrouw Ria een passend boeket
bloemen.
Ganzegat is klaar voor
carnaval.
JWP.

Carnavalsmaandagavond,
BESSERBALLENAVOND
Op carnavalsmaandag zal ’s avonds een
besselballenavond 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.
Preventieve maatregel optocht.
Er zijn in de omliggende gemeenten en in
Laarbeek signalen afgegeven dat de
zogenaamde “zuipwagens” veel overlast
veroorzaken.
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In Erp, Boekel en andere gemeenten
hebben al diverse ongelukken plaats
gevonden.
Daarom wil de gemeente in samenwerking met de carnavalsverenigingen
een maatregel treffen die we zelf uit
moeten voeren. Er worden door de
gemeente en politie verstrekte blaastests
uitgevoerd. In diverse gemeenten zoals
Gemert en Deurne is deze actie een
succes. De maatregel is vooral bedoeld
als preventie hulpmiddel, voordat de
optocht start. Als de test positief is en
men bestuurt een wagen of ander motorvoertuig pleegt hij / zij een strafbaar feit.
Gevolg zal moete zijn dat men maatregelen moeten nemen(andere chauffeur)
of de groep/wagen wordt deelname
ontzegd.
Bij problemen met de betreffende chauffeur/wagen kunnen we met de politie
bellen die dan snel kan optreden . De
gemeente stelt een brief op die we aan
de deelnemers moeten verstrekken
(tegelijk met de startbewijzen.) Deze is
bedoeld om te laten zien dat dit niet
alleen vanuit de carnavalsverenigingen
komt, maar ook vanuit de gemeente(en
dus ook de politie).

Ziekenbezoek.
Traditioneel brengen we met een klein
gezelschap op de vrijdag voor carnaval
een bezoek aan onze dorpsgenoten die in
het ziekenhuis of verzorgingshuis verblijven. 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 5 februari 2013 op.

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

Tel. 0492 46 38 88
www.grotelshof.nl
info@grotelshof.nl

•

4 Gangen maand menu €. 19,95
keuze vis en vlees gerechten.

•

Met carnaval zijn wij alle dagen
geopend
vanaf 11.00 uur, zondag vanaf 10.00
uur.

•

Wij zijn gespecialiseerd in alle diëten
glut-, lactose-, na-, diab., histamine-,
Allergieën en combinatie diëten.
U moet hiervoor wel reserveren.
Graag tot ziens in ons restaurant
Marieke en Eric.
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Bericht van:
De Meikever
Terwijl links en rechts kerken worden
gesloten, blijft de tijd in onze kerk
gelukkig gewoon stilstaan. In het
verleden gebeurde dat wel vaker en dan
kregen we van pastoor Tilman meestal
wel een uitleg in zijn eigen rubriek of hij
maakte er zich met een kwinkslag vanaf.
Maar ik zeg het eigenlijk verkeerd. De tijd
IN de kerk is niet helemaal stil blijven
staan maar de tijd OP de kerk, op onze
toren. De klok geeft al dagen zes uur aan
maar of dat in het vroege ochtendgloren
is bedoeld of in de donkere avondschemering, daar moeten we naar gissen. Ik hoop dat het slechts een tijdelijk
mankement is en niet een voorbode van
verdere aftakeling. Dat heeft onze mooie
Waterstaatskerk niet verdiend. Ik weet
ook wel dat geld momenteel in de
restauratie van de Mariakapel gaat zitten.
Ook een monument dat voor het
nageslacht bewaard dient te blijven. Het
is zonder meer een bepalend element in
de geschiedenis van Aarle-Rixtel, los van
het feit of die kreupele echt van den
lammigheid is genezen, zoals het been
aan de muur in de kapel ons doet geloven. Gelukkig dat het fundament onder
de Heer aan de Bosscheweg een tijdje
geleden wel is gerestaureerd. Mensch
red Uw ziel, staat er op, maar als het
kan, doe eerst mijn sokkel opknappen
anders kom ik niet meer geloofwaardig
over bij de laatste pelgrim die ons
bedevaartsoord komt bezoeken. Iets
anders: Onze burgmeesters hadden klare
taal verwacht bij een vergadering die een
provinciale commissie had belegd over
Veerkrachtig Bestuur, met andere
woorden, samenwerken of herindelen van
gemeenten of nog simpeler: kan het een
beetje goedkoper. Ze zijn er niet veel
wijzer geworden, tenminste dat bleek uit
hun reacties. Die vergadering had de
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commissie zich kunnen besparen, denk
ik dan. Gelukkig was het niet in de buurt
van Parma maar gewoon in Geldrop.
Maar de voorzitter heeft beloofd dat er
voor de zomer (niet bekend welke zomer)
enige duidelijkheid gaat komen over
herindeling, samenwerking, fusie en nog
wat ander ongemak. Het zal er nog gaan
krullen, denk ik. Net zo min duidelijkheid
kregen we over DE WEG. Tientallen
verkeersprojecten geschrapt volgens een
kop in de krant van 25 januari. De
geruchten bleken niet waar, we stonden
er niet bij. Wat Brabant betreft, wel de
A67, 20 miljoen geschrapt. Dat is precies
een tunnelbuis van de Ruweeuwsels naar
de Opstal. En de A27 bij Breda maar
daar stond weer geen bedrag bij. Dan
maar de N23 van Alkmaar naar Zwolle,
wat maakt het mij uit. Maar liefst 22
miljoen schrappen. Dat is dus precies de
andere tunnelbuis en de nieuwe brug over
“de kanaal”. Ik wacht op de bevestiging
uit Haagse of Bossche kringen want die
weten van meer, ze mogen het alleen
nog niet zeggen om ons niet te verontrusten. Stel je voor dat we nu al in
actie zouden komen. Zenuwachtig heb ik
de afgelopen weken zitten wachten op de
aangekondigde koudegolf van 13 dagen
of langer want dat zou een verbetering
zijn van de koudegolf van 1963. Dat weet
ik nog als de dag van gisteren.
Schaatsen op de Maas en alle beken van
Noord-Limburg zelfs over alle vennen en
plassen in Helena- en Mariaveen, gewoon
over de bobbels van alle bevroren stuwen
en voor het eerst bloemen op de
slaapkamer, ijsbloemen wel te verstaan.
Op alle ramen en Reinier Paping won de
Elfsteden. Maar ik had het kunnen
weten, onze Johan, de weerman, voorspelde een kwakkelwinter en dat klopt
dus. Hij belde mij trouwens enigszins
gepikeerd op. Die spreuk van de fluitende
merel met de Kerst en dat het dan regent
dat het berst. Die spreuk klopte helemaal
niet want fluit de merel op de kale tak,

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


OPHET
HET TOTALE
TOTALE BEDRAG
OP
BEDRAG

0IERRE VD 6ORST /PTIEK
$ORPSSTRAAT $ 3TIPHOUT \ 4EL     \ ³S MAANDAGS GESLOTEN
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Bericht van:
aldus Johan, dan valt er sneeuw op het
dak. Ik wil geen ruzie met Johan en al
helemaal niet over het weer, maar hij
had weer gelijk en ik ook een beetje want
het regent inmiddels dat het mauwt de
laatste dagen. En het is warm en het
waait ook nog. Het is eigenlijk herfst en
voorjaar tegelijk in de wintertijd. Knap om
dan het weer goed te voorspellen.
De meikever.
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gatse Brunch al eens lieten herleven
organiseert CV Eieren, in samenwerking
met de Stichting Organisatie Carnaval
Ganzegat, deze keer een groots blaaskapellenfestijn midden in het dorp.
Inmiddels zijn er 5 dweilorkesten vastgelegd van onze eigenste Goez Hool
Band tot van ver boven de grote rivieren.
Vanaf 13.30uur is er de hele middag live
carnavaleske muziek bij de cafe’s van
Bracht en de Vrienden. De entree is
zoals vanouds gratis en voor niks en
iedereen mi goei zin is welkom!
Mochten er zich nog orkesten willen
aanmelden dan kan dit nog via
cveieren@hotmail.nl of 06-15524757.
Ter rectificatie van de agenda in de
Ganzegatter deelt CV Eieren verder nog
mee dat de aangekondigde brunch op
dinsdagochtend bij café
van Brachtuit
vorig
Groeten
jaar al heeft plaatsgevonden en dat zij
Aarle-Rixtel
deze keer –ongetwijfeld
tot veler teleurstelling- geen brunch zullen organiseren.
Wel zullen de collega’s van CV Krek d’r
Neffe deze dinsdagmiddag een groots
spektakel organiseren om de opvolger te
bepalen van prinses Moniekske d’r Urste;
dus ook deze middag belooft het een
drukke en gezellige dag te worden in
Alese kroegen.
Met carnavalistische groet,
CV Eieren

Boerenbal
DWEILEN TERUG OP
CARNAVALSMAANDAG
Ganzegatters & Ganzegatterinnekes!
Na twee jaar afwezigheid staat dit jaar
het traditionele Dweilen op de carnavalsmaandag weer op de agenda. Nadat zij
vorig jaar bijzonder succesvol de Ganze-

Op carnavalsmaandag wordt er in de
Couwenbergh het inmiddels traditionele
Boerenbal gehouden.
Naast diverse life-optredens is er ook
een liederentafel voor de gasten.
Het wordt een ouderwets gezellig avond
waarbij ook lekkere hapjes worden
geserveerd.
Het bal begint om 20.00 uur en de entree
is voor iedereen gratis.

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

AAN DE WIELEN
De afgelopen weken is er van
mountainbiken niet veel terecht gekomen
en nu de maand februari aangebroken is
kijken we, indien de weersomstandigheden het toelaten, al uit naar de eerste
trainingsritten op de weg. Ondanks dat
Carnaval dit jaar vrij vroeg valt, willen we
de traditionele 80 km. lange tocht naar
d’n Bockenreyder toch gaan rijden op
dinsdag 12 februari. Het vertrek is om
10.00 uur vanaf het kerkplein. Op 17 en
24 februari rijden we korte tochtjes van
rond de 50 km. per uur, de start is dan
om 09.30 uur. Vooraf is het wenselijk om
te kijken op www.aandewielen.nl voor
actuele informatie. Op 22 februari is onze
jaarvergadering bij de Vrienden, aanvang
20.00 uur. Vier leden worden dan
gehuldigd vanwege hun 40-jarig lidmaatschap en zes personen zijn dan 25 jaar
ADW-er.
Afd. publ
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Op twee plaatsen in ons dorp,
zag ik de afgelopen weken
mensen op de schaats.
Op Strijp en landgoed d’n Heikant,
waren ze actief,
de gracht bij ‘t Croijs kasteel,
bleef echter maagdelijk schoon
en vroeger was dat ‘t strijdtoneel.
IJshockey en wedstrijdjes,
van alles was er te doen,
onder het genot van soep en zopie,
bond je van die botjes onder je schoen.
Op weg er heen,
schulleke trije,
op de sloot,
dat ging dikwijls fout
en moest je vlug naar huis,
met unne natte poot.
RD

Week 6 van maandag 4 februari tot en met
zaterdag 9 februari.

GOUDKOORTS BIJ DE GROENTEBOER
In deze week gaat er zeker een klompje GOUD vallen uit de
bonnen van van den Heuvel groente en fruit, trekking zaterdag 9
februari.
Bij aankoop 1 kilo GOUD gele Chiquitabananen, extra bon
Bij aankoop 2 kilo GOUDreinetten, extra bon
Bij aankoop 6 kiwi GOLD of green, extra bon.
Peulen 200 gram € 1,00
Cherry tomaat 250 gram € 1,00
Pink Lady per kilo € 1,99
Zespri Kiwi green 500 gram €1,49

Ook voor opgemaakte rundvleesschotels bent u bij van den
Heuvel op het juiste adres.
TEL 0492-780086 OF 0650682160
CARNAVALS MAANDAG EN DINSDAG ZIJN WIJ GESLOTEN, WOENSDAG WEER
GEOPEND.
VEEL PLEZIER.

Wilt u op de hoogte blijven van de laatste aanbiedingen ga dan
naar: www.powertothepieper.nl
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Bericht van:

JEUGDCARNAVAL
EN CIRCUS IN GANZEGAT
Tijdens de carnavalsdagen kan de jeugd
van Aarle-Rixtel tussen de 9 en de 15
jaar weer 4 dagen terecht in hun eigen
onderkomen ‘De Ganzezaal’ aan de Jan
van Rixtelstraat. Ook dit jaar wordt de
gymzaal daar verbouwd tot een fantastische jeugdresidentie met een eigen
discotheek en een te gekke lichtinstallatie. Zaterdag, zondag, maandag en
dinsdag tussen 19.00 uur en 22.30 gaan
we er onder leiding van jeugdprins Jesse,
jeugdprinses Vera en kleinvorst Romek
weer stevig tegenaan.
Hieronder een greep uit het
jeugdcarnavalsprogramma in de
Ganzezaal:
zaterdag 9 februari : Vanaf 19.00 uur is
er een spetterend openingsbal tot 22.30
zondag 10 februari : 19.00 uur: Start
van een grandioos gekostumeerd bal met
leuke prijzen voor de mooist verklede
kinderen. Dit spektakel duurt tot 22.30
maandag 11 februari :Grote BlacklightSchmink-Disco van 19.00 tot 22.30 uur.
Wie wil kan gratis geschminkt worden
zodat je discokleuren nog mooier
uitkomen,
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dinsdag 12 februari : Vanaf 19.00 uur
gaan we er voor de laatste avond nog
eens stevig tegenaan met een groots
slotcarnavalsbal waarna we weer
afscheid nemen van Carnaval 2013.
Sluiting om 22.30 uur.
Gele consumptiepenningen voor kinderen
kosten tijdens de carnavalsavonden €
0,75. Deze zijn alleen ‘s avonds geldig.
De toegang is natuurlijk gratis.
Op al deze avonden wordt de muziek
verzorgd door onze nieuwe DJ’s Rens en
Nick; ze zijn er klaar voor !
De toegang is voor kinderen vanaf 9 jaar
(of groep 5).
Ook tijdens de carnavalsmiddagen is
er van alles in Ganzegat te doen voor de
jeugd, zeker ook voor de kleinere
kinderen onder de 9 jaar:
Maandag- en dinsdagmiddag zijn er weer
de kindermiddagen in De Ganzezaal.
Ook aan de papa’s, mama’s, opa’s,
oma’s enz. is gedacht; die kunnen in de
kantine van ATTC of in de Ganzezaal
terecht.
Tijdens de kindermiddagen kosten de
rode consumptiemunten voor iedereen
€ 1,50.
Gele consumptiepenningen zijn dan niet
geldig ! Ook dan is de toegang uiteraard
gratis.
zondag 10 februari : Grote Ganzegatse Carnavalsoptocht vanaf 12.30 uur
met aansluitend, om 14.00 uur, prijsuitreiking van de kinderoptocht in
Residentie De Dreef aan de Duivenakker.
maandag 11 februari : 14.00 uur Kindermiddag m.m.v. Clown Hermano &
Jikkie in de Ganzezaal aan de Jan
van Rixtelstraat.
dinsdag 12 februari : 14.00 uur Circus in
Ganzegat met Jeugdcircus Jacona
in de Ganzezaal aan de Jan van
Rixtelstraat.
Alle activiteiten in De Ganzezaal worden
begeleid door De Gele Kielen, dus er is
altijd voldoende toezicht aanwezig.
Samen met jeugdprins Jesse, jeugd-
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Bericht van:
prinses Vera en kleinvorst Romek gaan
we van Carnaval 2013 in Ganzegat de
meest spetterende, fantastische carnaval
maken die er ooit geweest is.
Tot ziens in De Ganzezaal aan de Jan
van Rixtelstraat !
De Gele Kielen,
Organisatie Jeugdcarnaval Aarle-Rixtel
voor meer info zie
http://gelekielen.ganzegat.nl/

Gemeentehuis
gesloten tijdens carnaval
Tijdens de carnavalsdagen, op maandag
11 februari en op dinsdag 12 februari
2013, is het gemeentehuis Laarbeek
gesloten.
Op maandagochtend 11 februari is de
balie van Burgerzaken tussen 9.00 en
10.00 uur wel geopend, maar alléén voor
de aangifte van geboorte of overlijden.

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.
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.

www.gemeenschapsblad.nl
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Programma Carnaval 2013
Zaterdag
11:30 Afhalen Prins Riny en Prinses
Jenny op de Tempelier
14:11 Sleuteloverdracht in Lieshout
16:15 Opening Carnaval bij het Ganzetrio
19:00 22:30 Openingsbal Ganzezaal
20:30 Gekostumeerd prijzenbal in MFC
De Dreef met de band Eclipse
23:00 Prijsuitreiking gekostumeerdbal
Zondag
10:00 Carnavalsviering in de kerk
12:30 Start optocht
14:00 Prijsuitreiking optocht jeugd in
MFC De Dreef
19:00- 22:30 Gekostumeerdbal
Ganzezaal
20:30 Gekostumeerdbal met
prijsuitreking optocht in MFC dDe Dreef
met de band Driven
Maandag
13:00 Aanvang Ameezing monday in
diverse Ganzegatse horeca
14:00 Kindermiddag met clown Hermano
& Jikkie in de Ganzezaal
13:30 Dweilevenement CV Eieren café
de Vrienden en cafë van Bracht
19:00-22:30 Blacklight Schmink Disco
Ganzezaal
20:00 Boerenbal de Couwenbergh
20:30 Besserbal MFC de Dreef met band
Motion
Dinsdag
14:00 Circus in Ganzegat in de
Ganzezaal
15:00 Prinsesverkiezing CV Krek d’r
Neffe Cafe De Vrienden
19:00-22:30 Slotcarnavalsbal Ganzezaal
20:30 Gekostumeerd sluitingsbal met DJ
Aad
21:00 Verloting Ganzegats
schilderijtrekking loterij schilderij MFC
De Dreef
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Bericht van:
Internationale
prijzen voor De KaasKoning
Tijdens de Global Cheese Awards en de
World Cheese Awards in Engeland zijn
de overjarige en de oude Cono kaas, die
bij de KaasKoning bekend zijn als Oude
Kaas no. 6 en Overjarige kaas no. 7, met
een award bekroond.
De KaasKoning Oude Kaas no. 6 won
een zilveren Global Cheese Award in de
categorie Beste Goudse kaas 2012,
terwijl de Overjarige kaas no. 7 de gouden
Global Cheese Award pakte voor Beste
Nederlandse kaas 2012 én de Super
Gold World Cheese Award in de
categorie Oude kazen. Ralf Mutsaars,
KaasKoning ondernemer op de markt in
Aarle-Rixtel, waar de winnende kazen
worden verkocht, is erg blij met de prijzen: “De KaasKoning staat voor topkwaliteit Hollandse kaas, hier doen wij geen
concessies aan. Cono kaas garandeert
een unieke smaak en smedigheid. De
kaas wordt bereid uit de beste Hollandse
melk van koeien met 100% weidegarantie. Het winnen van deze prijzen zijn een
geweldige waardering voor onze
assortimentskeuze!”.
De Global Cheese Awards kennen een
historie van 150 jaar. Er zijn dit jaar ruim
1000 kazen ingestuurd in 170 verschillende kaascategorieën. Deze zijn
beoordeeld door een deskundige jury van
kaaskeurders. De World Cheese Awards
in Birmingham is de grootste internationale kaaswedstrijd ter wereld. De
bekroonde kazen behoren daarmee tot
de beste van de wereld.
De winnende kazen worden geroemd om
hun rijke smaak. Beide kazen worden
nog traditioneel gerijpt in een kaaspakhuis op beukenhouten planken. De
Oude Kaas no. 6 krijgt hier minstens een
jaar de tijd om op smaak te komen en de
Overjarige kaas no. 7 ligt hier wel 18
maanden onder toeziend oog van de
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kaasmeester. Een uniek ambacht in een
tijd waarin veel oude kazen hun leeftijd
verkrijgen door op hoge temperatuur
versneld oud te worden gemaakt. Smaak
vraagt tijd en dat is te proeven bij De
KaasKoning!
Iedereen die benieuwd is naar de smaak
van deze winnende kazen, kan vers van
het mes komen proeven bij De KaasKoning op de markt in Aarle-Rixtel.
Iedere Donderdagochtend van 7.00 –
13.00 uur. Graag tot ziens!

Omgaan met je puber
ouders wisselen ervaringen uit
Iedere ouder herkent tijdens de opvoeding van zijn kinderen wel eens de
momenten dat je het even niet meer zo
precies weet. Waar leg je grenzen en
waar geef je je kind zijn eigen verantwoordelijkheid? Wat mag je van je kind
verwachten en hij of zij van jou? Vind je
dit gedrag nu normaal of kom je jezelf
daarin tegen? Hoe ga je om met dat
soms zo onhandige gedrag?
Tijdens de puberteit kunnen dit soort
vragen plots flink groter worden.
Herken je deze vragen en vindt je het
misschien prettig om er met andere
ouders over te praten en ervaringen uit te
wisselen, kom dan dinsdagochtend 5
februari naar de eerste kennismakingsochtend. De bedoeling is een zelfhulpgroep te vormen die eens in de drie
weken [op dinsdagmorgen] bij elkaar
gaat komen.
De kennismaking is vrijblijvend en er zijn
geen kosten aan verbonden. De ochtend
begint om 10.00 uur, duurt tot maximaal
12.00 uur en wordt gehouden in gebouw
de Kroon, Kronehoefstraat 21-29 te
Eindhoven. Inloop vanaf een kwartier van
tevoren met een kop koffie of thee.
Graag aanmelden (040) 2118328 of
eindhoven@zelfhulpnetwerk.nl
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Bericht van: 50 jaar geleden
2 februari Geslaagden bij de
brandweer.
Woensdag zijn namens het Ministerie
van Binnenlandse Zaken examens
afgenomen voor het diploma brandwacht
1e klas en 2e klas. Voor het diploma
brandwacht 1e klas slaagden: A. H. van
Gerwen, ondercommandant; H. S. A. van
Rooij, bevelvoerder; G. L. Gruijters,
chauffeur – pompdrijver; A. van den
Elzen, chauffeur – pompdrijver en J. van
Brug, lid. Drie kandidaten werden
afgewezen. Voor het diploma brandwacht
2e klas slaagden: H. van Brug, aspirant
lid; A. Raaymakers, aspirant lid en C. van
Rooy, aspirant lid. De jury bestond uit de
heren Rademakers van de Rijks
Brandweerinspectie te Breda; Nieman,
commandant brandweer Eindhoven; van
de Eertweg, commandant brandweer
Veldhoven en Bouwmans, rijks gecommitteerde. De cursus stond onder de
leiding van de heer Raaymakers van de
Regionale Brandweer Zuid – Oost
Brabant.
4 februari Nachtelijk brandje
in Aarle-Rixtel
zaterdag morgen om half vier werd AarleRixtel opnieuw gewekt door het loeien
van de brandsirene. Het betrof hier een
huis in de Klokstraat, bewoond door de
dames Koenen. De beide bewoonsters
waren uit hun slaap gewekt door een
sterke rookontwikkeling. Het bleek dat
een clubfauteuil, doordat deze te dicht bij
de kachel stond, vlam had gevat. Dit ging
gepaard met een hevige rookontwikkeling. De ijlings gewaarschuwde brandweer bracht het brandende voorwerp naar
buiten, waar het snel werd geblust, zodat
de schade beperkt bleef.
11 februari Prins Arjoan II bij Aarlese
MAS
In het ontspanningsgebouw te Aarle-Rixtel
heeft het bestuur van de plaatselijke Mater
Amabilisschool zaterdag avond een
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amusante carnavalsavond gehouden. De
avond werd geopend door de heer L. v.d.
Graef, secretaris van de school. De heer
van de Graef gewaagde in zijn
openingswoord van een verrassing. Eerst
om negen uur kwam die af. Prins Arjoan
den Twidde, die met de raad van Elf op
het toneel verscheen. Alle aanwezige
leerlingen met hun verloofden en de
docenten stelden dit bezoek zeer op prijs.
De prins deelde mee niet alleen te zijn
gekomen voor de gezelligheid, doch
tevens voor het uitreiken van twee prijzen.
Deze werden verleend aan de leidster van
de school, mejuffrouw D. v. Zoghel en de
secretaris van de school, de heer van de
Graef. De leidster ontving de zilveren
medalje van de orde van het Ganzenei.
De heer van de Graef de medalje in goud.
Mejuffrouw v. Zoghel ontving voorts de titel:
“Miss Ganzengat”. Na een dankwoord van
de secretaris deed de prins een oproep
tot alle jeugdige mensen toch in zo groot
mogelijke getale deel te nemen aan het
carnavalsbal en de optocht. De avond werd
in de beste stemming vol gemaakt op
muziek van het orkest: “Los Romanticos”.
19 februari Ganzenei gevonden
Zondag middag werd in de bedding van de
Kleine Aa, op de Heikant, door enkele
wandelaars een groot ganzenei gevonden
met een middellijn van ruim 1 meter. Hoe
dit ei zich ontwikkeld heeft en hier terecht
is gekomen, is op het ogenblik nog een
raadsel.
21 februari Ganzenei
Op het bericht van het gevonden ganzenei,
vernemen we nader, dat de R.K.
Middenstand dit ei aan zijn zorgen
toevertrouwd heeft. Het plan bestaat, dat
het zondag in de carnavalsoptocht zal
worden meegevoerd.
HELMONDSE COURANT februari 1963

