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Stichting
Gemeenschapsblad 
Aarle-Rixtel

STICHTINGSBESTUUR:
Jan den Mulder,   Lieshoutseweg 26                         382067
Cisca Verschuuren - Nooijen,  Molenstraat 70H   382�00
Maria Hagelaar - van Griensven Het klavier 4    383293
Ad Loos,    Kerkstraat 39.    382034
Theo Schepers,   Lijsterstraat 7.    38�733

Huisartsen:   T. Engels en F. Titulaer   38�253
Huisartsenpost Elkerliek:        0900 886�
Tandartsen:  C. Martin en P. Kolkman     38�790
  P. Colen      382727
Apotheek:    Laarhoeve      386000
Ziekenhuis:   Elkerliekziekenhuis Helmond  595555
Spreekuur pastorie:   zie kerkberichten Heindertweg �         38�2�5

Kosten van de advertenties

Exclusief BTW 2� %
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 door-
berekend.
Bank: Rabobank �0.�4.95.048

Inleveren kopij
  
Tot uiterlijk dinsdagavond voor het ver-
schijnen van het volgende nummer. 
E-mail: 
gemeenschapsblad@hotmail.com
Advertenties, dankbetuigingen en 
klokjes (duidelijk leesbaar) 
Adres
Kerkstraat 39, 5735 BW,  Aarle-Rixtel. 
Klokjes en dankbetuigingen 
tegen contante betaling aanleveren of 
via de mail en overmaking op
Rabo �0 �4 95 048.

Klachten t.a.v. Gemeenschapsblad:
Maria Hagelaar - van Griensven 
Het klavier 4   
Tel 0492 - 383293

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:   9-�2  /  23-�2  /  �3-0�  /  27-�  /  �0-2  /  24-2  /  �7-3  /  3�-3  /  �4-4  /  28-4
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POLITIEBUREAU Beek en Donk, openingstijden ma  t/m vr 09.30-�2.30 u, 
 wo �8:00-�9:30u tel. 0900 - 8844.
BRANDWEER 112 Niet spoedeisend in kantoortijd: 0492469890. Overige : 0402332�55. 
GEMEENTEHUIS Beek en Donk, Koppelstr. 37 tel. 469700 
 Open: Ma t/m Vr 9.00 tot �2.30 uur  Wo van �4.00 t/m �7.00 uur. (burgerzaken)
  Wo �8.00 �9.30 uur (burgerzaken en Bouwen en Wonen) 
DORPSPLATFORM Aarle-Rixtel Secretariaat Kannelustweg �� 5735 EJ Aarle-Rixtel 
 Tel. 38�696. E-mail: info@dorpsplatform. Website: www.dorpsplatform.nl
M.F. DE DREEF De Duivenakker 76, tel. 382�49
STORINGSNUMMERS Storingsnr. gas en stroom 0800-9009 
 Waterleiding: 073-6838900. UPC 0900-�580
WONINGSTICHTING LAARBEEK: Heuvel �, Lieshout, tel. 0499-423370. 
 Open: Ma. t/m do van 8.30 - �6.30 u.  vr 8.30-�2.30 uur 
SCHULDHULPVERLENING LAARBEEK voor hulp bij schulden: Budgetwinkel, Churchil-
 laan �09, Helmond, aanvraagformulier opvragen tel. 0492-587878.
BLOEDAFNAME ELKERLIEK ZIEKENHUIS maandag en woensdag van 08.�5 – 08.45 in 
 Zonnetij (appartement 2�) aan de Heindertweg.
VERLOSKUNDIGEN Praktijk Natal Gemert-Bakel en Aarle-Rixtel. 
 Kouwenberg �3 Aarle-Rixtel. Afspr. , ma t/m vr van 9.00 u tot �2:00 u. 0492-367703
 Dienstdoende verloskundige: 0492 — 367703
FYSIOTHERAPEUTEN  Fysiotherapie en Manuele Therapie. P. J. Groenendaal en 
 Mw. J. Strijbosch. Koude Maas �6, tel. 382�56.
 Fysio&Zo Aarle-Rixtel Kouwenberg �3 38�288 www.fysioenzoaarlerixtel.nl
PARAMEDISCH CENTRUM:Fysiotherapie-training Kemps-Rijf Tel:382�20. 
 Podotherapie Tel: 465647. Ergotherapie Van der Muuren Tel: 06-�97�8264. 
 Logopediepraktijk Aarle-Rixtel Tel: 38�524. 
 Molenstraat 9a/b Aarle-Rixtel   www.paramedischcentrumlaarbeek.nl
DE ZORGBOOG KRUISWERK:   en Gezondheidsservice. Info kantooruren 0900-8998636   
Thuiszorgwinkel Helmond verpl.huis Keyserinnedael, Kanaaldijk NO �8, 
 tel 0492-348782   ma t/m vr �0.00-�7.00u za �2.00-�6.00
VIERBINDEN: Otterweg 27, Beek en Donk, tel. 328800 ma. t/m vr. 09.00-�2.00 uur.
OUDERENADVISEUR Voor vragen over zorg, wonen en welzijn ouderen tel. 06 - 5�207270
Dorpsservicepunt: Heindertweg 87 , tel.0647333735.ma  t/m  do 9.30-��.00u. 
 email dsp-ar@vierbinden.nl
LEVgroep Leven en Verbinden:
 Penningstr 57, Helmond.tel. 0492-598989. Open ma t/m vr 9.00 tot �7.30 u 
 mail: info@levgroep.nl  www.levgroep.nl  www.facebook.com/LEVgroep
 In de weekeinden bereikbaar tel: 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 �4:00 tot 20:00 uur
SOS Telefonische Hulpdienst  Noord-Brabant: 0900-0767 dag en nacht bereikbaar.
POSTAGENTSCHAP MCD supermarkt Kerkstraat
RABOBANK:  Dorpsstraat �0, tel. 39�9�9. Open ma t/m vr �3.30-�7.00u.  
RADIO KONTAKT: Otterweg 25 in Beek en Donk, tel 0492 463624. �06.8 Mhz Kabel 94.4
BIBLIOTHEEK: Di �4.30-20.00u, Wo en Vr �4.30-�7.30 u. Bosscheweg �4a, tel. 382�2�.
HEEMKAMER ´BARTHOLD VAN HEESSEL: Bosscheweg �4a, tel. 383553 of 382763
 Open: di 20 tot 22 uur en �e zondag van de maand van �4 tot �7 u of volgens afspraak.
DIERENOPVANG vd Voorste Grootel Grotelseheide �� Bakel melden zwerfdieren 384750.
VRIJWILLIGE HULPDIENST AARLE-RIXTEL  Tel 0492-464289.  Spreekuur: ma-wo-vr 
9.00 tot �0.30 u. Otterweg 27, 574� BC in Beek en Donk
Zorgcoöperatie Tot uw Dienst De Klumper 4 LieshoutTel: 06 30640�2�

Landelijk Politienummer 0900 - 8844 voor niet spoedeisende hulp

Centraal alarmnummer  1 1 2
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Parochie O.L. Vrouw Presentatie

Zaterdag  23 november
�8.30 uur Kerk – Eucharistieviering – Samenzang 
 Martien en Riet van den Heuvel – van Brussel
 Overleden ouders van Bommel – van Lierop en Bennie
 Tot welzijn van de parochie
Zondag  24 november – CHRISTUS, KONING VAN HET HEELAL.
 34e Zondag door het jaar
�0.00 uur Kerk - Eucharistieviering  - Dames- en Herenkoor (Ceciliafeest)
 Voor alle overleden leden van het  Dames- en Herenkoor
 Overleden ouders van der Most – de Groot
 Toon van Dijk
 Adriaan Loomans     (sterfdag)
 Toon Geerts     (par.)
 Overleden ouders van Rixtel – Aardening 
  en kleindochter Kelly van Rixtel
 Marij van Rixtel en zoon Wilbert
 Bertus Verbakel
 Jan van Dommelen
 Zuster Marij Verbeeck    (KBO)
 Bijzondere intentie
 Voor het welzijn van alle leden van het Dameskoor en de Cantorij 
Woensdag 27 november 
�9.00 uur Kapel – Rozenkransgebed
  

Week van zaterdag 30 november t/m vrijdag  6 december

Zaterdag 30 november  - H. Andreas, Apostel
�8.30 uur Kerk – Eucharistieviering – Dameskoor  
Zondag � december- �e Zondag van de Advent
 Bisschoppelijke Adventsaktie 
�0.00 uur Kerk – Eucharistieviering – Samenzang
 Overleden begunstigers van het Onze Lieve Vrouwe Gilde
 Hanneke van Berlo
 Tonia van Dijk     (sterfdag/fund.)
 Sien Nooijen     (fund.)
 Jan van Roij     (verj.)
 Overleden familie van de Kerkhoff – van Alphen
 Familie Verbakel- van der Zanden
 Overleden ouders Jeurgens – van Oekel  (verj. vader)
 Martien van der Linden
 Harrie Swinkels
 Pieter van Ganzenwinkel

Week van zaterdag 23 november t/m vrijdag  29 november
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Parochie O.L. Vrouw Presentatie
 Hans van den Heuvel
 Overleden ouders van Bommel-Hoebergen
 Overleden ouders van Alphen-Vesters
 Zuster Marij Verbeeck    (par.)
 Tot welzijn van de parochie
Woensdag 4 december
�9.00 uur Kapel – Rozenkransgebed

Week van zaterdag 7 december t/m vrijdag 13 december

Zaterdag  7 december  
�8.30 uur Kerk – Eucharistieviering – Samenzang
 Tot welzijn van de parochie  
Zondag 8 december – 2e  Zondag van de ADVENT 
�0.00 uur Kerk –Eucharistieviering – Cantorij
 Overleden ouders Jansen – Bens en dochter Antonette  en zoon Tini 
 Hennie Derks - Verschure
 Overleden ouders Verschure – Cornelissen
 Overleden ouders van Duppen – Sterken en Jos
 Clasien van Duppen – Heijl
 Marinus van den Heuvel
 Jan Schepers
 Zuster Marij Verbeeck    (par.)
 Bijzondere intentie     
Woensdag �� december
�9.00 uur Kapel – Rozenkransgebed

Doopvieringen
Er zijn nog geen doopdatums bekend.
Voor de  voorbereidingsavond en voor de doop van uw kindje  kunt u zich 
tijdens de spreekuren op de pastorie opgeven: tel. 38�2�5.

Spreekuren Pastorie 
Op dinsdag-, donderdag- en vrijdagochtend van 9 tot �2 uur is er een medewerkster 
aanwezig op de pastorie, tel 38�2�5.  U kunt dan terecht met vragen over: dopen, 
huwelijken, jubilea en misintenties. Voor dringende gevallen zoals uitvaart of zieken-
zalving,  kunt u altijd naar de pastorie bellen, tel.:38�2�5.
Voor vragen of een persoonlijk gesprek met waarnemend pastoor Verbraeken kunt u 
terecht bij het parochiecentrum in Beek en Donk tel. 0492 46�2�6

Vieringen Missieklooster H. Bloed te Aarle-Rixtel
Kloosterdreef 7
Eucharistevieringen;
09.30 uur op zondagen
�7.30 uur maandag t/m vrijdag
09.30 uur zaterdag
Uitstelling van het Allerheiligste
�5.30 uur - �7.00 uur maandag en vrijdag
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Aannemingsbedrijf - Machineverhuur
Sloop & Grondwerken

Handelsonderneming & Recycling
Groene woudseweg 2   -   Beek en Donk   -   Tel. 0492 - 46 59 42
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Gemeenschapsblad Aarle-RixtelBericht van:
�0.00 uur - �2.00 uur woensdag
�0.30 uur - �2.00 uur zaterdag en zondag
�6.00 uur - �8.00 uur zondag
Over het algemeen zijn de missen op dinsdagen, donderdagen, vrijdagen en zon-
dagen in het Nederlands en op maandagen, woensdagen en zaterdagen in het 
Duits.
Allen hartelijk welkom!
Voor wijzigingen raadpleeg de website:
www.missieklooster.nl
telefoon: 0492-46�324

MUZIEK ROND DE KERSTSTAL 
2013 PAROCHIEKERK 

AARLE-RIXTEL

Ook dit jaar handhaven we graag de 
mooie traditie om 

op 26 december, tweede kerstdag, 
van 14.30 uur tot 15.45 uur, 

live-muziek te maken rond de kerststal 
die in onze parochiekerk staat opgesteld 
en altijd veel bezoekers trekt. 
Wie met een muzikaal optreden invulling 
wil geven aan deze middag (individuele 
muzikanten, kleine ensembles en grotere 
muziekgroepen, vocaal en/of instrumen-
taal), kan zich (tot uiterlijk �0 december) 
opgeven bij
Louis van de Weijer, telefoon 0492-
381888, of bij 
Rob Rassaerts, telefoon 0492-342101. 
U kunt natuurlijk altijd van tevoren bij ge-
noemde personen informatie inwinnen.

Vormselwerkgroep zoekt 
nieuwe mensen!

De vormselvoorbereiding voor kinderen 
die in de eerste klas van het voortgezet 
onderwijs zitten is weer van start ge-
gaan.
Helaas is het voor drie van de vier werk-
groepleden dit jaar het laatste jaar dat ze 
de kar hiervan trekken.
Heeft u een kind in de bovenbouw, dat 
gedoopt is en communie heeft gedaan, 
en waarvan u graag zou willen dat hij of 
zij ook gevormd wordt komend jaar of in 
een van de jaren daarna, help dan mee 
de vormselvoorbereiding te laten voort-
bestaan.
Alle hulp is welkom. Wat nodig is dat je 
graag een avond doorbrengt met een 
groep kinderen van �2/�3 jaar oud.  Het 
gaat om 8 bijeenkomsten van �,5 uur. De 
bijeenkomsten zijn gezellig, vrolijk en na-
tuurlijk soms ook heel serieus. We luis-
teren, praten, tekenen, doen spelletjes, 
we zingen, rappen, luisteren muziek. Op 
een leuke manier proberen we met de 
kinderen na te denken over het geloof en 
hun vragen te beantwoorden.
Een dringende vraag dus aan alle ouders: 
Kun en wil je je volgend jaar inzetten voor 
de volgende groep vormelingen? Heb je 
interesse, kom dan dit jaar vast een keer 
een avond een kijkje nemen!
Wil je het zelf niet doen, maar ken je ie-
mand die het wel zou willen/kunnen doen, 

jong of oud, geef deze oproep dan door!
Meer informatie bij:
Annemiek Kamp, zwanendreef �2, tel. 
384004, e-mail: annemiek@schok.net

Klokje                                               
Gevraagd: Langspeelplaten gevraagd, 
we komen ze graag bij u ophalen en 
geven een redelijke prijs voor uw verza-
meling. (Geen verzamel of carnaval lps)
Harmronde@hotmail.com
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Windows 8 
verder uitgediept

Hebt u een nieuwe computer of Tablet 
waarop al die mooi gekleurde vierkantjes 
staan, deze vierkantjes noemt men Apps. 
Het zijn programs die op uw computer of 
Tablet staan en u kunt er nog veel meer 
downloaden. Windows 8 is niet moeilijker 
dan zijn voorgangers, maar u moet de 
weg weten.
Op maandag 25 november wordt u de 
weg gewezen als u tenminste aanwezig 
bent.
De voorlichtingsavond  begint om 20.00 
uur in het MFC ”de Dreef” Duivenakker 76 
te Aarle-Rixtel 
U bent van harte welkom.
PTCC/KBO

Computer cursus 
in Aarle-Rixtel

We naderen 20�4, ja de tijd gaat snel en 
we moeten bij de tijd blijven,
U ook! Leer snel werken met een com-
puter.
We leren u eerst een brief maken en dan 
volgt vanzelf het e-mailen.
Met e-mailen gaat u contact maken met 
anderen, maar ook met uw eigen familie, 
vrienden en kennissen ver weg of net om 
de hoek. Gaat u graag op vakantie, stuur 
dan een e-mail naar huis waar u verblijft 
en kijk op uw laptop of tablet hoe het met 
uw kinderen en/of kleinkinderen is. Met 
een computer kunt u ze volgen over heel 
de wereld.
Verder leert u thuis al uw rekeningen  be-

Seniorenvereniging KBO
Aarle-Rixtel

talen en zoeken op internet, zodat u alles 
kunt vinden wat u wilt weten.
Uw kinderen en kleinkinderen weten pre-
cies hoe het moet, maar als u om hulp 
vraagt gaat het te snel. Wij leren u op een 
rustige manier omgaan met en computer. 
U hebt geen computer? Geen probleem 
wij regelen er een. Vraag vrijblijvend om 
informatie of meldt u aan voor de cursus 
die op woensdag 8 januari van start gaat.
Negen personen in de voormiddag 
van 9.30 uur tot �2.00 uur en negen ’s- 
avonds 
van �9.00 tot 2�.30 uur, in onze geriefe-
lijke computerkamer in het Multi Functio-
neel Centrum    “De Dreef”,  Duivenakker 
76 te Aarle-Rixtel.
Cor Verschuuren
Tel. 0492-382�5�
E-mail: cor.verschuuren@planet.nl

Concert DE WANHOOP in de 
ontmoetingsruimte 

van ZONNETIJ

DE WANHOOP geeft maandag 25 no-
vember vanaf �9.30 uur een concert in de 
ontmoetingsruimte van ZONNETIJ, Hein-
dertweg 87 te Aarle-Rixtel
DE WANHOOP is eind 2004 opgericht 
door een aantal enthousiaste muzikanten, 
die veelal ook lid zijn van harmonie De 
Goede Hoop te Aarle-Rixtel. Het orkest 
dat op enthousiaste wijze geleid wordt 
door Toon Derks bestaat uit 20 leden. 
Samen wordt er elke maandagavond mu-
ziek gemaakt, waarbij men zich concen-
treert op een licht repertoire. Ballades, 
levensliederen en meezingers komen in 
een snel tempo voorbij. Kortom een op-
treden dat heel gezellig en herkenbaar 
zal zijn.
ViERBINDEN nodigt u van harte uit om te 
komen luisteren. Het concert is gratis. De 
zaal is op maandag 25 november open 
vanaf �9.00 uur.
Iedereen is van harte welkom.
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Laat de MS collectant 
niet in de kou staan

Als één na laatste in een rij van landelijke 
collecterende goede doelen, komt de col-
lectant van het Nationaal MS Fonds vanaf 
�8 november aan de deur.
“Het Nationaal MS Fonds is bijna de hek-
kensluiter in de landelijke collectes”, zegt  
Pamela Zaat, landelijk coördinator van 
het fonds.
“Wilt u onze collectanten  niet in de kou 
laten staan?”, vervolgt ze. 
“Zij lopen niet voor zichzelf maar zetten 
zich, in dit donkere en koude weer, in 
voor mensen met Multiple Sclerose, in de 
volksmond MS. Iemand die wordt gecon-
fronteerd met de diagnose Multiple Scle-
rose, krijgt daarbij direct een overdosis 
onzekerheid cadeau. De enige zekerheid 
die je hebt, is de wetenschap dat het een 
chronische ziekte is waarvoor (nog) geen 
genezing mogelijk is”, aldus Pamela.
Het Nationaal MS Fonds financiert onder-
zoek naar MS en ontwikkelt behandelpro-
gramma’s die mensen leren om te gaan 
met hun ziekte. Altijd vanuit een positieve 
insteek door uit te gaan van de mogelijk-
heden die je als mens met MS hebt.
Wat kunt u doen om het de MS Collectant 
makkelijk te maken?
Leg alvast wat kleingeld in de gang en 
doe vooral de deur open. De collectant 
hoeft dan niet te lang te wachten en kan, 
na uw donatie, meteen doorgaan en aan-
bellen bij de volgende voordeur.
Het geld dat wordt opgehaald tijdens de 
collecteweek zal besteed worden aan on-
derzoek enerzijds en begeleiding en trai-
ning anderzijds. Op deze wijze kunnen 
wij samen met onderzoekers en behan-
delaars mensen met MS nu én morgen 
helpen.
Onze �3.000 collectanten kunnen onmo-
gelijk bij alle voordeuren aanbellen. 

Heeft uw deurbel niet gerinkeld, een do-
natie is welkom op giro 5057 of stuur een 
sms naar 4333 met de woorden STOP 
MS en doneer eenmalig 2 euro.
Kijk voor meer informatie op 
www.nationaalmsfonds.nl

I.V.N. Laarbeek,

Op donderdag 2� nov. vindt er bij I.V.N. 
Laarbeek een lezing plaats van Anne-
marie van Diepenbeek met de titel In sloot 
en plas de amfibieën van Nederland.
Een halve eeuw geleden waren ze nog 
gewoon, in bijna alle boeren slootjes of 
poelen zag je baltsende salamanders, 
zwemmende en kwakende kikkers en pa-
rende padden.
Van de meeste amfibieën is de stand sterk 
terug gelopen, maar op geschikte plekjes 
zijn ze nog wel te vinden.
In haar presentatie laat Annemarie alle 
in Nederland voorkomende soorten de 
revue passeren en geeft daarbij infor-
matie en uitleg over uiterlijk, ecologie en 
verspreiding.
Bij enkele soorten gaat zij in op de oor-
zaak van achteruitgang.
Ook zijn er positieve berichten: ons kleine 
land is groot in maatregelen en fauna 
voorzieningen ten behoeve van kleine 
dieren, zoals het aanleggen van nieuwe 
poelen en het renoveren van ongeschikt 
geworden oude poelen.
De verbeterde waterkwaliteit biedt ook 
herstelmogelijkheden voor een aantal 
amfibiesoorten. Deze serie vormt een 
kleurrijke ontmoeting met de amfibieën 
in Nederland, en voor degene bij wie de 
jeugdjaren enigszins uit de herinneringen 
vervaagd zijn, een hernieuwde kennisma-
king, een nieuwe herleving van Koekoeks 
oude schoolplaat : in sloot en plas.
De presentatie wordt gehouden in “de 
Bimd”aan de Beekse weg in Aarle Rixtel. 
Om 20.00 uur staat de koffie klaar en de 
intree is gratis.
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Op zoek naar een bijzonder cadeau voor de feestdagen? 
Verwen iemand met een 
 

Een moment van rust en ontspanning in deze drukke tijd.  

Wieneke Prinsen, Elshorst 15 
5735 JC   Aarle-Rixtel, tel: 06 – 46 16 54 00 
Voor meer info kijk op www.puurgenietenmassages.nl 

Massage-cadeaubon 

De cadeaubonnen zijn al verkrijgbaar vanaf  € 25,00. 
 
Voor ontspannings-, zwangerschaps- en kindermassages.  
Ook voor voetreflextherapie. 
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GEWONNEN!!!

Geachte Lezers,
Restaurant het Veerhuis heeft de Verkie-
zing van de gemeenteronde Veghel voor 
het leukste Restaurant 20�3 gewonnen!
Dus gaan wij door naar de finaleronde! 
En gaan strijden voor de provinciale titel 
en natuurlijk de landelijke titel ‘Het leukste 
Restaurant van Nederland’! De finale-
ronde loopt van 6 t/m �9 november 20�3.
En ik hoop dat u stemt en u anderen in 
uw netwerk kunnen enthousiasmeren om 
ook op ons restaurant te stemmen.
De stemmen die in de eerste ronde zijn 
behaald, tellen in de finaleronde gewoon 
mee. Dus die hebben we al!
U kunt stemmen op
www.restaurantverkiezing.nl  
Super bedankt voor alle steun en vooral 
uw STEM.
Met gastvrije groeten 
Restaurant Het Veerhuis te Boerdonk/Erp 
gemeente Veghel
Ronald van Thiel en Medewerkers

Resultaten bevolkingsonder-
zoek borstkanker in Aarle-Rixtel

Van 2 april 20�3  tot �8 april 20�3 heeft 
Bevolkingsonderzoek Zuid in Aarle-Rixtel 
het bevolkingsonderzoek borstkanker 
uitgevoerd. Voor dit onderzoek zijn alle 
vrouwen tussen 50 en 75 jaar uit Aarle-
Rixtel met de postcodes 5735 uitgeno-
digd. Er zijn 938 vrouwen uitgenodigd en 
er hebben 823 vrouwen deelgenomen 
aan het onderzoek. Dit betekent een op-
komstpercentage van 87,74%. Er zijn 3� 
vrouwen doorverwezen voor nader onder-
zoek, omdat er een verdachte afwijking is 
gevonden. Pas na verder onderzoek in 
het ziekenhuis zal blijken of het gaat om 
een goedaardige of kwaadaardige afwij-
king. 
Door het bevolkingsonderzoek kan borst-
kanker in een vroeg stadium ontdekt 

worden. Dit verhoogt de kans op gene-
zing. Bovendien is vaker een borstspa-
rende operatie mogelijk
Voor meer informatie kunt u kijken op 
www.bevolkingsonderzoekzuid.nl

Bibliotheek De Lage Beemden 

Wegwijs op de iPad?  Bezoek Bibliotheek 
Beek en Donk  Wegens succes tweede 
workshop iPad voor beginners in de 
bibliotheek
In de workshop, die net als de vorige 
workshop verzorgd wordt door het COL 
(Computer Onderwijs Laarbeek), wordt 
nader ingegaan op het omgaan met apps, 
wifi, e-mail en foto’s. Deelnemers dienen 
zelf een iPad mee te nemen. 
Bijwonen?
De workshop wordt gehouden op dinsdag 
�9 november van �3.30 tot �6.00 uur in 
de bibliotheek. Om de workshop bij te 
wonen is vooraf aanmelden noodzakelijk. 
Dat kan via 0492-323245 of contact@bi-
bliotheekdlb.nl. 
Er is plaats voor max. �0 deelnemers.
Kosten voor deze workshop bedragen       
€ 10,00 voor leden van de bibliotheek. 
Niet-leden betalen € 12,50.
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Dorpsplatformavond over de Ruit, de 
Noordoostcorridor
Op 25 november a.s. om �9.30 uur orga-
niseert het Dorpsplatform Aarle-Rixtel in 
de Dreef een openbare bijeenkomst over 
de plannen van de provincie om een “ruit” 
rond Helmond-Eindhoven aan te leggen. 
Deze plannen hebben een enorme im-
pact op de leefomgeving in Aarle-Rixtel 
en Laarbeek.
Het Dorpsplatform wil met deskundige in-
leiders de gevolgen bespreken van deze 
nieuwe autowegen. 
Burgemeester Hans Ubachs zal het 
standpunt van de gemeente toelichten 
en natuurlijk zijn wij ook benieuwd naar 
de zienswijzen die de gemeente in gaat 
dienen. Hans Kloosterboer, vicevoorzitter 
Platform NOC, zal zijn visie en bevin-
dingen toelichten over de aspecten be-
volking, mobiliteit en leefbaarheid.
Verder komen sprekers de bedreigingen 
toelichten van de enorme aanzuigende 
werking van verkeer, de aantasting van 
de natuur en geluidsoverlast en de ver-
slechtering van de luchtkwaliteit.
De provincie heeft de plannen momen-
teel ter visie liggen onder de naam Notitie 
Reikwijdte en Detailniveau, afgekort NRD. 
Deze zijn te vinden op de website van de 
provincie maar ook op de website van het 
Dorpsplatform www.dorpsplatform.nl   Op 
deze plannen kan eenieder zienswijzen 
indienen om kenbaar te maken wat je van 
de plannen vindt en hoe het anders kan. 
Het Dorpsplatform hoopt dat velen hiervan 
gebruik zullen maken. Op de avond zelf 
zullen voorbeelden van zienswijzen be-
schikbaar gesteld worden 
U bent van harte uitgenodigd om deze 
avond bij te wonen.
Dorpsplatform Aarle-Rixtel

KEURMERK Uitvaartzorg

De Groof uitvaartverzorging behaalde als 
enige particuliere uitvaartonderneming in 
de regio het keurmerk.
Een uitvaart is een emotionele gebeur-
tenis. Wanneer u een begrafenis of cre-
matie moet laten verzorgen, wilt u dat dit 
goed gebeurt. Wanneer u kiest voor een 
ondernemer met het Keurmerk Uitvaart-
zorg, dan weet u zeker dat u kiest voor 
kwaliteit. 
De Groof uitvaartverzorging behaalt 
glansrijk het keurmerk. Aan alle eisen 
wordt ruimschoots voldaan. Zij hebben 
zich in de afgelopen tien jaar gespecia-
liseerd in begeleiding van uitvaarten met 
een geheel eigen karakter en persoonlijke 
invulling. 
Het keurmerk biedt zes zekerheden: De 
onderneming is betrouwbaar en zij maken 
heldere afspraken over de (deskundige) 
begeleiding en uitvoering van de uitvaart, 
zij maken een transparante kostenbegro-
ting, staan voor een goede organisatie 
van de uitvaart met bekwaam personeel 
en zij hanteren een klanttevredenheids-
onderzoek met een doelmatige afhande-
ling.  0In de uitvaartcentra in zowel Beek 
en Donk als in Deurne wordt alles gedaan 
om de persoonlijke, vakbekwame dienst-
verlening steeds te blijven optimaliseren. 
De officiële uitreiking van het keurmerk 
was op woensdag 30 oktober in Drie-
bergen.
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Jubilarissen Gemengd Koor De 
Klokkengieters Aarle-Rixtel.

Op de jaarlijkse feestavond van Ge-
mengd Koor De Klokkengieters Aarle-
Rixtel die gehouden werd op 8 november 
j.l. werden de volgende jubilarissen in het 
zonnetje gezet.
Mevr. Toos van de Boom, 40 jaar lid, de 
heren Roel de Goede en Toon Janssen, 
beiden 25 jaar lid en de heer André van 
Stokkum �2 ½ jaar lid. Zij kregen uit 
handen van de voorzitter Tonnie Gijsbers 
een mooi cadeau als aandenken aan dit 
jubileum.
De avond werd feestelijk vervolgd met 
een leuk optreden van de amusements-
groep van de KBO Aarle-Rixtel. 
Het volgend jaar bestaat Gemengd Koor 
De Klokkengieters ��5 jaar. Er staan in 
het teken van dit jubileum diverse activi-
teiten op de agenda.
Wij kunnen nog steeds nieuwe leden ge-
bruiken. Als u graag zingt, dan nodigen 
wij u uit om vrijblijvend een repetitie te 
bezoeken. Wij repeteren elke maandag-
avond van 20.00 uur tot 22.�5 uur in 
Conferentiecentrum De Couwenbergh in 
Aarle-Rixtel.
Voor inlichtingen kunt u terecht bij onze 
secretaris: Sabina Gijsbers-van Zantvliet, 
telefoon 0492-382�70.

Restaurantavond 
Zonnetij Aarle-Rixtel

In samenwerking met Savant culinair or-
ganiseert ViERBINDEN dinsdag 26 no-
vember a.s. weer een restaurantavond in 
de ontmoetingsruimte van Zonnetij.
Iedereen is dan weer van harte welkom 
vanaf �7.30 uur en het diner wordt geser-
veerd om �8.00 uur.
Inschrijven en een plaatsje reserveren 
kan tot uiterlijk donderdag 2� november 
�5.00 uur. U kunt dit doen via het secre-
tariaat van ViERBINDEN 0492-328800 of 
via een email naar 
stichting@vierbinden.nl 
De gezamenlijke dineravonden vinden ie-
dere �4 dagen plaats en worden steeds 
bekend gemaakt in dit blad.
Voor 26 november a.s. staat het volgende 
menu op het programma:

Erwtensoep met roggebrood en spek
Hutspot met speklapjes

Hachee met rodekoolstamppot
Vleesjus

Rijstepap met rozijnen
Dit alles weer voor een leuke prijs.
Graag tot ziens op 26 november a.s.

Klokje                                               
Jong – LEREN 
Naast individuele begeleiding is huiswerk 
maken in kleine groepjes mogelijk op 
maandag- dinsdag- woensdag en don-
derdagmiddag. Louise de Jong, Lieshout-
seweg 83, A-R, 0492 382668. www.jong-
leren.com Louise@jong-leren.com

Klokje                                               
Te Huur - Bovenwoning met 2 verdie-
pingen en eigen tuin, Kerkstraat, Aarle-
Rixtel. �st verdieping - Ruime woon-
kamer, Open keuken met eetgedeelte,  
balkon met toegang tot eigen tuin met 
schuur, gast wc. 2de verdieping - 2 slaap-
kamers, moderne badkamer  met douche 
en wc. Woning helemaal gerenoveerd in 
2013.  Huurprijs €700 per maand kale 
huur. Max. huurperiode � jaar. Contact:  
06-5�448064 of 06-53774222

Te koop: in de Kerkstraat een woon-
huis type “twee-onder-een-kap”. Voor 
informatie kunt u bellen met nummer 06-
�0�57023.
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GARAGE    VERKOOP :   OP  ZATERDAG  23 EN  ZONDAG  24  NO-
VEMBER VAN 9 UUR TOT EN MET 17,00 UUR .
WAAR : BOSSCHEWEG  60 A   DE GANG NAAR ACHTEREN RIJDEN .
DE KOFFIE STAAT KLAAR . 
DIV : INBOEDEL MEUBELS - KOLONIAAL EETHOEK + 8 X STOELEN MET ARM LEU-
NING - 8 X WITTE EETHOEK STOELEN SPIEGELS - KAARS KANDELAARS - LAMPEN 
- ROLLUIK BUREAU - SALON TAFELS - SIDE TAFEL . KASTEN - FAUTEUILS - STAPEL 
BEDDEN  - 2 X KANTOOR BUREAU -  DIV : TV KASTEN  - VLOOIENMARKT  SPULLEN 
DIV : GEBRUIKT SANITAIRE : 2 X WASTAFEL OP ZUIL - DIV : THERMOSSTAAT 
KRANEN EN KRANEN - PERGAMON DOUCHE BAK GLAZEN DOUCHE DEUREN - 
TOILET  DUO BLOKEN - FONTEINTJES - DESIGN RADIATORS .
DIV : GEBRUIKT KINDER SPEELGOED - SPELLEN - VOETBAL TAFEL - KINDER 
FIETSEN - DAMES FIETS 
DIV : 6 X NIEUWE HARDHOUTEN TUINDEUREN - GEBRUIKTE KOZIJNEN - EN BIN-
NENDEUREN STOMP EN OPDEK COMPLEET TUINDEUREN MET BOVEN LICHT + DIV 
: RAAM KOZIJNEN EN BOVENLICHTEN - ANTRACIET MASSIEF KUNSTOF VLONDER 
DELEN TOTAAL �3 M2 - STUKADOORS STEIGER BOKJES 
DIV : GEREEDSCHAPPEN : MAKITA BANDSCHUUR MACHINES - ACCU SCHROEF MA-
CHINE IN KOFFER - KLEINE SLIJPTOL TRAPPEN FREEZ - ELECTRICE KETTINGZAAG 
- SCHUURMACHINES - KLEINE COMPRESOR 
HANDCIRKEL ZAAGMACHINE - ZWARE ELECTRICE LASAPPARAAT 250 AMPER + 
KLEINE  KLEINE CO2 LASAPPARAAT. 
DIV : BOUWKACHELS .EIGENLIJK TEVEEL SPULLEN OM OP TE NOEMEN , KOM VRIJ-
BLIJVEND KIJKEN .     MOBILE NR : 06-53�49975 

Catering geïnspireerd op invloeden uit heel de wereld. Met 
als basis de beste ingrediënten van lokale leveranciers. 
Bereid, met veel plezier, lol en liefde voor eten.  

Kijk op onze vernieuwde website voor 
de mooiste buffetten, de lekkerste 
hapjes en fantastische invullingen voor 
elke gelegenheid die u maar kunt 
bedenken.  

Content Totaalcatering 
www.contenttotaalcatering.nl 
info@contenttotaalcatering.nl 
Jelle de Jongh: 06-46165500 
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Muzikale en OJO 
geven 

een concert

Op 23 november zal er om 20.�5  uur in 
De Dreef een concert gegeven worden 
door Muzikale en OJO, beide orkesten  
uit Aarle-Rixtel. De toegang is gratis.
Muziekvereniging Muzikale werd op 2� 
april 2004 opgericht. De naam Muzikale 
verwijst naar: muziek maken in Ale, Vijf-
tien muzikanten die voorheen bij andere 
orkesten speelden hadden hetzelfde doel: 
op redelijk niveau spelen van musical-, 
film-, mars- en popmuziek, maar ook licht 
klassieke en gedragen nummers. Vijf jaar 
werd hard gewerkt aan de opbouw van 
een repertoire onder leiding van Marius 
Boogaarts. Vanaf � april 2009 staat Gert 
van Kraaij als dirigent voor het orkest en 
hij heeft het repertoire verder uitgebreid. 
Geleidelijk aan is de vereniging gegroeid 
en heeft momenteel een nagenoeg com-
plete bezetting bestaande uit 30 muzi-
kanten.
Voor meer informatie: www.muzikale.nl
In 2002 nam het bestuur van harmonie De 
Goede Hoop het initiatief om mensen de 
kans te geven op latere leeftijd nog een 
instrument te leren spelen. Hieruit is het 
orkest OJO, Oudere Jongeren Orkest, 
ontstaan. Het orkest is ook mede bedoeld 
als opleidingsorkest en het gevolg hiervan 
is dat ook enkele leden doorgestroomd 
zijn naar het groot orkest. Naast enkele 

concerten, verzorgt OJO elk jaar een 
optreden voor de jubilarissen tijdens de 
serenadedag en op 2de kerstdag tijdens 
Muziek rond de kerststal. Het repertoire 
bestaat uit diverse soorten muziek, waar-
onder film- Spaanse en licht klassieke 
muziek. Vanaf het begin staat het orkest 
onder leiding van Louis van de Weijer.
Voor meer informatie: http://www.har-
monie-dgh.nl/ojo-en-la-banda.html 
Muzikale en OJO spelen die avond om 
de beurt een aantal nummers uit hun re-
pertoire dat zeer gevarieerd is en voor elk 
wat wils biedt. 

Ademwerk informatie avond:

Studio Purana organiseert op woensdag 
4 december een kennismakingsavond 
waarbij je kunt ervaren wat de positieve 
effecten zijn van een verbeterd adempa-
troon. Havenweg 2 Aanvang 20.00 uur 
aanmelden via info@studiopurana.nl 06 
��5 363 79
Aansluitend is er op zondag �5 December 
de mogelijkheid om mee te doen met de
“Adem-voel-je goed-dag” van �0.30 tot 
�6.00 inclusief lunch.
Studio Purana, Havenweg 2. Aarle Rixtel
www.studiopurana.nl
 www.facebook.com/StudioPurana
 06-��5 363 79 / 06-542 80� 64

Klokje                                               
Galleryberkendijkje: Heb je wat nodig 
voor de feestdagen of surprise op school 
of thuis, kan kun je bij Gallery Berken-
dijkje terecht voor hele leuke en betaal-
bare sieraden of cadeautjes al vanaf � 
euro. Je kunt bij ons terecht vrijdag en 
zaterdag van �0.00u-�7.00u en zondag 
van �0.00u-�7.00u. Berkendijkje 8 (over 
de brug links voor het tankstation Tango.) 
Beek en Donk, tel 0492-466460 of 
0649666336 www.galleryberkendijkje.nl
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Jeugdprins 
Florian van der Burgt en 

jeugdprinses Iris Nijssen. 

Het is zondagmiddag 3 november 20�3 
wanneer in de Dreef de nieuwe prins en 
prinses worden voorgesteld door organi-
satie De Gele Kielen. Even na half vier 
is het zover, de optredens zijn achter de 
rug, de sfeer is uitstekend. De zaal is ruim 
gevuld met belangstellenden. De hof-
fotograaf, Theo Schepers, heeft met zijn 
camera al vele foto’s gemaakt. Het po-
dium is intussen ingericht om de nieuwe 
prins en prinses voor te stellen. Het spot-
licht laat alleen de schaduwen zien van 
het nieuwe paar. Eén stap naar voren 
en daar staan ze dan. Prins Florian en 
prinses Iris. Met kleinvorst Jesse aan hun 
zijde. Prins Florian van der Burgt zit op 
de Brukelumschool in groep 7 bij de juffen 
Margo en Carla, woont op de Lieshout-
seweg. Heeft een grotere broer Thomas 
en een klein broertje Sebastiaan. Moeder 
Patricia en vader Frans-Joseph. Jeugd-
prinses Iris zit op de Driehoekschool in 
groep 8 bij meneer Daan en woont op de 
Kannelustweg en heeft een tweelingzusje 

Sanne. Moeder Karin en vader Paul. Re-
portad is op bezoek bij de familie Nijssen 
aan de Kannelustweg op woensdag-
middag. Samen met twee leden van de 
Gele Kielen heeft Reportad een gesprek 
met de nieuwe jeugdprins en prinses. 
Hij is benieuwd of zij echte bezoekers 
zijn van het carnaval bij de Gele Kielen. 
Beiden zijn fanatieke bezoekers van het 
carnaval gebeuren. De moeders Patricia 
en Karin vinden het maar wat fijn dat er in 
Aarle-Rixtel zo’n carnavalsgebeuren voor 
de kinderen is. De Gele Kielen zorgen 
ervoor dat kinderen in een grote zaal 
met elkaar carnaval kunnen vieren. De 
kinderen dienen gebracht en opgehaald 
worden. Alleen dan mogen ze binnen en 
naar buiten. De Gele Kielen zorgen er-
voor dat de kinderen hier in alle vrijheid 
carnaval kunnen vieren. Zij houden toe-
zicht dat alles ordelijk verloopt. Reportad 
zag dat er weer nieuwe aanwas is bij de 
Gele Kielen. Ja, jonge ouders dienen de 
plaats van ouderen in te nemen. Het is 
natuurlijk fijn dat je al enkele jaren erva-
ring hebt. Reportad is benieuwd wanneer 
zij zich hebben opgegeven om prins en 
prinses te worden. Dat hebben ze alle 
twee al met de carnaval van 20�3 gedaan. 
De Gele Kielen verzamelen de aanmel-
dingen in twee dozen, één voor de prins 
en  één voor de prinses. Uit de aanmel-
dingen wordt door het comité uit iedere 
doos een aanmelding eruit gehaald. Heel 
democratisch. Het was voor beiden vier 
weken geleden een grote verrassing toen 
ze te horen kregen dat ze prins en prinses 
20�4 zouden worden. Florians oogjes 
stralen, hij geniet er nu al van. Wat vind je 
het leukste van carnaval, vraagt Reportad 
aan Florian. Boven op de prinsenwagen 
staan en dan snoepjes gooien. Maar niet 
tegen mijn hoofd, hé Florian. Florian is bij 
de scouting, speelt op een keyboard en 
met het project van de harmonie leert hij 
hoorn spelen. Maar computerspelletjes 
vindt hij ook erg leuk. Iris speelt tennis, 
heeft twee konijntjes die ze zelf verzorgt 
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Nieuwe jeugdprins en jeugd-
prinses in Ganzegat !

 Wat was het gezellig en druk op het 
jeugdprinsenbal in Aarle-Rixtel afgelopen 
zondag 3 november in De Dreef en voor-
al……... wat was het spannend!
Voor de pauze een spetterend pro-
gramma met geweldige playbackacts. 
Aan het eind van het eerste deel van het 
programma, namen de oude jeugdprins 
Jesse, jeugd-prinses Vera en kleinvorst 
Romek afscheid van alle Ganzegatterkes 
en Ganzegatte-rinnekes.
Jesse, Vera en Romek en hun ouders 
werden uitgebreid bedankt door De Gele 
Kielen en door de Stichting Organisatie 
Carnaval Ganzegat onder aanvoering van 
de nieuwe prins Jan-Willem d’n Uurste. 
Tussen het programma door werden er 
hints bekend gemaakt om het raden van 
het nieuwe jeugdprinsenpaar wat gemak-

kelijker te maken. Na de pauze steeg de 
spanning ten top toen vanachter een witte 
wand de silhouetten van de nieuwe jeugd-
prins en jeugdprinses zichtbaar werden. 
Geheimzinnige muziek, lichtflitsen en.... 
de spanning was te snijden!  Er  werd  
afgeteld van tien tot nul en dwars door 
de papieren wand kwamen de nieuwe 
jeugdprins Florian van der Burgt en de 
nieuwe jeugdprinses Iris Nijssen onder 
luid gejuich en applaus van het publiek te 
voorschijn. Een verrassing voor iedereen! 
Ex-jeugdprins Jesse  van der Ligt keerde 
weer terug als de nieuwe kleinvorst. 
Samen met prins Florian en prinses Iris 
gaat hij er natuurlijk een supergaaf carna-
valsjaar van maken!
Aan het einde van het leuke programma 
na de pauze was er nog een spannend 
moment toen de uitslag van de playback-
wedstrijd bekend werd gemaakt. De win-
naars zijn: Eliza (algemeen) Estella en 
Amber (orginaliteitsprijs), Chloë, Maud en 
Elena (dansprijs).
Prinses Iris, prins Florian en kleinvorst 
Jesse, heel veel succes en heel veel ple-
zier toegewenst in het komende carna-
valsjaar! Maak er wat moois van!
De Gele Kielen,
Organisatie Jeugdcarnaval Aarle-Rixtel
www.ganzegat.nl

als het uitkomt. Computerspelletjes vindt 
ook zij leuk. Al verschillende jaren lopen 
Florian en Iris met de optocht mee. Maar 
dit jaar is het boven op de prinsenwagen, 
dat zal een heel bijzondere ervaring zijn. 
Reportad vraagt aan Iris hoe ze haar 
tweeling zusje Sanne had verteld dat ze 
jeugdprinses zou worden. Dat heeft ze 
zaterdagmorgen verteld. Die was wel 
een beetje jaloers. Ze kon het eerst niet 
geloven, maar ja, je kunt niet alle twee 
jeugdprinses zijn. Reportad wenst jeugd-
prins Florian en jeugdprinses Iris een fijne 
carnaval 20�4 toe. Geniet er met volle 
teugen van, het is zo snel voorbij. Hou 
er maar een groot plakboek van bij. Zo’n 
plakboek is leuk, ook als je ouder bent is 
het een fijne herinnering. Ik bedank Pa-
tricia voor het lekkere kop koffie, de Gele 
Kielen voor de organisatie. Reportad.

SINT BIJ SNOEPERIJ  JANTJE

Woensdag 27 november krijgen wij bij 
Snoeperij Jantje hoog bezoek. SINTER-
KLAAS komt van half drie tot half vijf bij 
ons in de winkel. Wil je met de Sint op 
de foto of gewoon even gezellig met hem 
kletsen kom dan zeker langs. Vanaf �9 
november mag je bij Snoeperij Jantje een 
kleurplaat komen halen die je mooi ge-
kleurd 27 november aan Sinterklaas mag 
geven. Heb je de mooiste kleurplaat dan 
kun je wat lekkers winnen. De winnaar 
krijgt bericht van Snoeperij Jantje. Tot 27 
november bij Snoeperij Jantje
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zit afgelopen maandag, �� november, 
aan tafel met Jan-Willem. Hij heeft de 
eerste indrukken als prins al opgedaan. 
Het jeugdprinsenbal op de dag na zijn 
eigen onthulling en de prinsenreceptie bij 
de bevriende carnavalsclub de Houtse 
Kluppels in Mierlo-Hout. Je hoeft hem 
geen carnaval meer te leren want hij is 
door de wol geverfd als lid van Ganzegats 
Hofkapel, al ruim �5 jaar. Daarnaast is hij 
al jaren actief als bestuurslid van de Gan-
zegatters, waarvan de laatste 4 jaar als 
voorzitter. Hij zat verder in de optochtcom-
missie en de dweilcommissie. Thuis werd 
carnaval zeker gestimuleerd want vader 
Han van Dijk bleef jaren geleden met 
carnaval niet thuis in zijn stoel zitten en 
zijn echtgenote maakte in de beginjaren 
van het Aarlese carnaval deel uit van de 
roemruchte Plekganzen. Muziek heeft 
zijn leven al sinds de militaire diensttijd  
bepaald toen hij lid werd van het Jacht-
hoornkorps Garderegiment Jagers, eerst 
als tamboer, later als sousafonist.  Dat in-
strument werd zijn grote liefde want hij is 
inmiddels al 30 jaar actief bij onze eigen 
harmonie en later ook bij de hofkapel. 
Vandaar ook het carnavalsmotto van dit 
jaar: “Bloast ‘m mar op”. Zijn kleuren zijn 
oranje en blauw, trouw aan zijn harmonie 
en het Blauwe Schutplein. De prins zal 
worden bijgestaan door zijn charmante 
prinses Monique. Jan-Willem kreeg haar 
toestemming, echter eerst nadat de prin-
senverkiezing een week was vervroegd 
omdat zij een buitenlands reisje met vrien-
dinnen onmogelijk kon laten schieten. 
Volgens carnavalstraditie kiezen de Gan-
zegatters de nieuwe prins op de zaterdag 
die het dichtst bij de elfde van de elfde 
ligt. Aarle-Rixtel kon daarmee, voor zover 
mijn bronnen reiken, als eerste in de regio 
haar nieuwe prins carnaval presenteren. 
Jan-Willem ziet het helemaal zitten en hij 
belooft er  voor te gaan. Ik heb er echt 
zin en zie dit als een kroon op het werk. 
Ik heb zoveel reacties en felicitaties ge-
kregen in de dagen na mijn verkiezing. 

Prins Jan-Willem d’n Uurste.
Een weekje vroeger dan gebruikelijk 
verscheen zaterdagavond 2 november 
de nieuwe prins Carnaval 20�4 op het 
bordes van de Couwenbergh. Niemand 
minder dan Jan-Willem van Dijk,  actief lid 
van de hofkapel, lid van de Ganzegatters 
en van harmonie de Goede Hoop. Hem 
viel een enthousiaste begroeting ten deel 
door flink wat onderdanen, waaronder zijn 
eigen dochter Vera. Zij was de regerende 
jeugdprinses 20�3 tot afgelopen zondag 
en voor haar was het een volkomen veras-
sing dat haar eigen pappa op het bordes 
verscheen. Jan-Willem gaf later wel toe 
dat dat best een emotioneel moment voor 
haar was geweest. Vera heeft sinds zon-
dagmiddag al weer een opvolgster in de 
persoon  van prinses Iris, zo snel gaat het. 
Haar vader mag nog een jaar. Ganzegat 
heeft weer een nieuwe prins, vanzelfspre-
kend zou je bijna zeggen. Dat is hier in 
Ale geen probleem. Kandidaten genoeg 
en hun namen zoemden al weken in het 
rond. Zij werden scherp in de gaten ge-
houden op verdachte uitspraken of bewe-
gingen. Maar al jaren blijft de naam van 
de nieuwe hoogheid behoorlijk geheim. 
En de organisatie trok dit jaar bij de prin-
senonthulling een flink rookgordijn op, 
door een aantal vermeende kandidaten 
te laten proefzwaaien op het bordes. Ik 
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www.twanvanhout.nl
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Krijg je de nieuwe ziektekosten polis in 
de bus,
dan is het opletten,
want die goed doorsnuffelen,
is altijd een hele klus.
Dit jaar gaan de premies omlaag,
maar dat doen ze niet zo maar,
wat voor uitsluitsels hebben ze opge-
nomen,
dat is telkens weer de vraag.
In kranten en op TV,
prijzen alle maatschappijen zich aan,
zelfs regionale ziekenhuizen,
zijn met een eigen polis aan de gang 
gegaan.
Je moet gaan shoppen is het devies,
maar als ik ga veranderen,
weet ik zeker,
wat ik aan goede service verlies.
Dus blijf ik zitten waar ik zit
en al die reclames,
interesseren me geen sikkepit. 
RD

Dat heeft mij extra energie gegeven. Ik 
moest wel lachen om de reactie van een 
van mijn beste vrienden die heel droogjes 
opmerkte. “Dan zullen we maar vrij vatten 
met de carnaval, we zullen wel mee 
moeten doen”. Namens de redactie van 
het gemeenschapsblad heb ik hem een 
fijne regeerperiode toegewenst. Carnaval 
20�4 kan beginnen.
JWP.

Ganzegats nieuws

Nieuwe site.
Onlangs is de nieuwe site van de stich-
ting organisatie carnaval Ganzegat online 
gegaan.
Kijk eens op www.ganzegat.nl voor de 
laatste nieuwtjes, foto’s en de agenda.
Prinsraden.
Joris vd Zanden en Petra Driessen zijn de 
winnaars geworden van het prinsraden.
Zij hadden het bij het rechte eind door op 
prins Jan Willem den Uurste te raden.
Beide zijn te gast tijdens een van onze 
ganzekwekavonden.
Seniorenmiddag.
Op zaterdag � februari 20�4 wordt in de 
Dreef een middag georganiseerd voor 
alle senioren van Ganzegat.
Gans Anders, de Heikantzangers, Dik 
Voor Mekaar, Annie Jacobs en ’t Boekels 
Kwartierke zullen optreden.
Nadere info hierover volgt nog.
De middag begint om �4.00 uur.
Sleuteloverdracht.
Op carnavalszaterdag � maart zal de 
sleuteloverdracht van de gemeente Laar-
beek plaatsvinden in de tent achter cafe 
zaal de Vrienden. Burgermeester Ubachs 
zal de sleutels overdragen aan de prinsen 
van Ganzegat, Ganzendock, de Heikneu-
ters en de Raopers.
Een leuke happening om mee te maken, 

houdt de berichtgeving hieromtrent in de 
gaten.
Prinsenreceptie.
Op zaterdag 30 november vindt in de 
Dreef de prinsenreceptie plaats.
Om �8.30 tot �9.30 is het de beurt aan 
jeugdprins Florian en jeugdprinses Iris.
Aansluitend vindt de receptie van prins 
Jan Willem d’n Uurste plaats.
Iedereen is bij deze recepties van harte 
uitgenodigd.

Klokje                                               
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. 

Te koop: honden en kattenvoer. div 
soorten en zeer goed. Vesters Agrarische 
Groothandel BV Torenakkerweg �, Aarle-
Rixtel Tel: mob: 0625035056
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Brunchen met Kerst doet u natuurlijk bij de Couwenbergh! 

Op eerste en tweede kerstdag om 11:00 
ontvangst met een lekker aperitief, een 
overheerlijk buffet met soepen, verse 
broodjes van bakkerij van Brug, fijne 
vleeswaren van Slagerij Hegeman en 
natuurlijk heerlijke warme gerechten uit 
eigen keuken. Voor de kleintjes is er een 
speciale ruimte waar we workshops 
organiseren.  
Prijs voor volwassenen € 24,50 en voor 
kinderen €12,50. Koffie, thee, melk en 
verse jus zit bij deze prijs inbegrepen. 
Reserveren via: info@couwenbergh.info 
of via telefoon: 0492-386051 
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Uitslag van de 13e wedstrijd 
van het 50e van 

Ganzenwinkeltoernooi.
Op donderdagavond 7 november j.l. 
waren een zestal schutters van HBV Ont-
spanning uit St-Oedenrode bij ons op de 
doel aanwezig voor de verschieting van 
de �3e wedstrijd van het 50e Ganzenwin-
keltoernooi. Van de Eendracht zelf waren 
�3 schutters aanwezig.
Ontspanning gaf vooraf aan �080 punten 
te gaan schieten. Dat zij dit goed inge-
schat hadden, bleek na de puntentelling. 
Het totaal aantal gehaalde punten kwam 
uit op �076 punten. Dus een negatief re-
sultaat van - 4. Hiermee doen ze zeker 
mee voor de ereplaatsen van dit jaar. Er 
komen nog enkele verenigingen op be-
zoek waarna de definitieve eindstand be-
kend zal worden.
Hoogste schutter van deze avond werd 
Toon van Hoof met 228 punten, de 
hoogste schutter van Ontspanning werd 
M. Verhoeven met 2�9 punten.
Uitslag schutters de Eendracht:
�. Toon v Hoof   228
 2 Walter Jansen         223
 3. Frank Schepers  2�9
 4. Erwin Wijnhoven  204
 5. Geert van Ganzenwinkel �8�
 6. Arno Donkers         �77
 7. Michiel Verbakel  �73
 8. Jo Maas    �72
 9. Martien v/d Graef  �47
�0. Frans Soontiens       �4�
��. Gerrie v Hoof         �23 (hs) 
�2. Jorrit v/d Kerkhof    92 (hs)
�3. Harrie Moors            9� (hs)
De �4e wedstrijd van het 50e van Gan-
zenwinkeltoernooi zal zijn op zaterdag 
�6 november a.s.  Hiervoor komt HBV de 
Batavieren uit de Rips naar onze doel. 
Aanvang �8.00 uur.

Wintermarkt op de Kouwenberg
 
Op zondagmiddag �5 december wordt 
er op de Kouwenberg een gezellige win-
termarkt gehouden. Er komen diverse 
stands vanwaaruit allerlei leuke en sfeer-
volle artikelen worden aangeboden, zoals 
kunstnijverheid uit eigen dorp. Ook zal de 
kerstman niet ontbreken waarmee men 
op de foto kan. Naast dit alles wordt er 
ook het nodige voor de inwendige mens 
aangeboden. Het geheel wordt omlijst 
met passende (life)muziek vanaf de kiosk 
en met het schallen van de midwinter-
hoorn. De markt start om �5.00 uur en 
eindigt om �9.00 uur

Klokje                                               
Halsketting verloren: Op zondag �0 no-
vember tussen �4.00 en �5.00 uur heeft 
mijn moeder haar halsketting (pareltjes) 
verloren op de route Goossensstraat-
Dorpsstraat-kerkhof-Klokstraat-Kapel-
straat-kapel. Wil de eerlijke vinder dit 
tegen beloning terugbezorgen? Telefoon-
nummer (0492) 38 26 78.
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Pierre v.d. Vorst Optiek
Dorpsstraat 40D, Stiphout | Tel.: (0492) 3860 78

’s maandags gesloten

Leverancier alle ziektekosten verzekeraars

Is incl enkelvoudige 
kunststof glazen 

toeslag voor Hard en 
Ontspiegeling € 25.=

De kaaskoning
“kaas met een vorstelijke smaak”

Laverdonk 4
Heeswijk-Dinther
tel. 0413-291850
fax 0413-293799

Iedere donderdag van 
7:30 tot 13:00 uur 

op het marktterrein.

www.dekaaskoning.nl

Niet de eerste.
                         Maar wel de beste !!

       Voor liefhebbers van echt.
                       Niet van namaak.
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NIEUWS VAN HET 

PARAMEDISCH CENTRUM 
LAARBEEK

 
De huidige maatschappij vraagt veel van 
ons. Je werk, je gezin, je familie, je hob-
by’s. Alles eist je aandacht. Er zijn weinig 
momenten meer van rust, momenten 
voor jezelf. Als je jezelf uit het oog ver-
liest raak je moe en uitgeput. Langzaam 
maar zeker gaat het steeds minder met 
je. Dit uit zich in pijnlijke spieren, hoofd-
pijn, (chronische) stress, vermoeidheid of 
in andere signalen.
Beter is om de balans te bewaren in je 
leven. Op tijd op de rem te trappen en je 
zelf in acht te nemen.
Massage kan er voor zorgen dat je in ba-
lans blijft, preventief dus, of dat deze zo 
snel mogelijk weer wordt hersteld.
Massage stimuleert het zelfherstellende 
vermogen van het lichaam en zorgt er-
voor dat het bewegingsapparaat weer 
ontspannen en soepel wordt, vooral de 
spieren en gewrichten. Daarnaast heeft 
het ook een ontspannende werking op de 
geest en ervaart men: 
minder pijn 
betere gemoedstoestand (minder de-
pressie, minder negatief gedrag) 
minder angst 
rustige hartslag en ademhaling 
minder cortisol, dus minder negatieve ef-
fecten van stress op het lichaam 
beter slaappatroon 
verbetering van de immuun functie (meer 
weerstand) 
De effecten van massage hangen natuur-
lijk ook met elkaar samen. Als er minder 
angst en negatief denken is ervaar je 
minder pijn. De pijndrempel gaat dan 
omhoog, je kunt meer pijn verdragen. Dit 
geldt ook voor beter slapen. Een goed 
slaappatroon zorg voor ontspanning, rust 
en herstel van het lichaam waardoor er 
ook minder pijn en een betere gemoeds-
toestand ontstaat.

Gun jezelf de aandacht die je verdient 
en maak eens een afspraak om te zien 
wat massage voor jou kan betekenen. Je 
kunt ook een ander blij maken met een 
heerlijke massage door een cadeaubon 
te geven, te koop per 30 min. a 25,-.
Voor meer informatie; Praktijk voor sport- 
en ontspanningsmassage Alexandra van 
Heijst, Telefoonnr.; 06-2689�572, Molen-
straat 9a/b in Aarle-Rixtel.
Graag tot ziens in mijn praktijk!

Sinterklaasvoorstellingen in het 
Kouwenbergs kerkje

In het Kouwenbergs kerkje worden bin-
nenkort  twee leuke sinterklaasvoorstel-
lingen gegeven.
Op woensdagmiddag 27 november is een 
speciale poppenkastvoorstelling waarin 
Sinterklaas en zwarte Piet een spannend 
avontuur gaan beleven.
De voorstelling begint om �6.00 uur.
De entree bedraagt 3 euro inclusief een 
lekkere versnapering.

Op woensdag 4 december wordt er een 
prachtige Sinterklaasfilm vertoond: Sin-
terklaas en de pepernootfabriek. Het is 
een van de films die door de Stichting 
Sinterklaas de Serie is uitgegeven en 
reeds eerder op verschillende plaatsen is 
vertoond. De film begint om �8.30 uur en 
is voor alle leeftijden.
Entree: 3 euro
Voor beide voorstellingen kunnen ook 
kaartjes worden gereserveerd via 0492 
38�85�
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Nieuws van ATTC’77

Reeds vele jaren speelt ATTC’77 in de 
gymzaal aan de Jan van Rixtelstraat in 
Aarle-Rixtel. ATTC’77 is een vereniging 
met ca. ��0 leden, waar sportiviteit en 
gezelligheid voorop staan en waar ie-
dereen op het eigen niveau een balletje 
kan slaan. 
Zo zijn er de donderdagavond en vrij-
dagmorgen voor de echte recreanten. 
Iedereen speelt tegen elkaar en op don-
derdagavond is er een interne competitie. 
De maandagavond is voor de competitie-
spelers en de recreanten die wat meer 
uitdaging zoeken in het tafeltennisspel. 
Op woensdagavond trainen de jonge se-
nioren en de selectie. Op het moment zijn 
er zeven seniorenteams die meedoen aan 
de bondscompetitie, waarbij het eerste 
team uitkomt in de op één na hoogste 
klasse van de afdeling zuidwest (Zeeland 
en Noord-Brabant).
Ook de jeugd doet mee aan de competitie 
en wel met drie teams. Deze competitie is 
altijd op zaterdag, terwijl de trainingen op 
maandag- en woensdagavond zijn. Op de 
website van de afdeling 
(www.nttb-zuidwest.nl) kun je onder het 
kopi competitie zien hoe het de teams 
van ATTC’77 vergaat.
Naast de trainingen en de competitie or-
ganiseert de vereniging allerlei leuke ac-
tiviteiten zoals een feestavond, clubkam-
pioenschappen, een verrassingstoernooi, 
een plankentoernooi, vriendschappelijke 
wedstrijden tegen bevriende vereni-
gingen, een fietstocht met barbecue, een 
vrijwilligersavond, een sinterklaasavond, 
eten en slapen in de hal voor de jeugd.
Mocht je het leuk vinden om eens een 
potje te komen tafeltennissen, dan kun 
je altijd binnen komen lopen op de ge-
noemde avonden. Voor de jeugd is dat 
vanaf �9.00 uur en voor de senioren 

vanaf 20.00 uur. Ook is het mogelijk om 
met een (buurt)vereniging, een vrienden-
groep of een familie een avond te komen 
tafeltennissen. Op afspraak kan de zaal 
met kantine worden gehuurd voor een 
tafeltennisavond/middag. In overleg kan 
een toernooitje worden opgezet en tus-
sendoor kan men natuurlijk wat drinken 
en/of eten in de kantine. Voor nadere 
informatie kun je contact opnemen met 
Karel van der Putten (0492-382574). 

Vogelvereniging Laarbeek 
winnaar van de Kringwedstrijd.

Vogelvereniging Laarbeek heeft met over-
macht de kringwedstrijd gewonnen. Aan 
deze wedstrijd deden leden mee van ver-
enigingen uit Eindhoven, Geldrop, Mierlo, 
Helmond en Laarbeek. De leden behaalde 
veruit de meeste punten en werden hier-
door overtuigend winnaar van dit kampi-
oenschap. Leden van Vogelvereniging 
Laarbeek behaalde in hun klasse de vol-
gende prijzen: G v.d. Akker 3 x kampioen 
en 2 x 2e prijs, A. Appeldoorn � x kam-
pioen, A. Beks � x 2e prijs,  C v.d. Broek 
� x kampioen, A. Chatrér � x kampioen 
� x 2e prijs, J. Croijmans � x kampioen, 
A. Driessens 2 x kampioen, R. Driessens 
2 x kampioen, � x 2e en � x  3e prijs, R. 
v.d. Elsen � x kampioen. P. Franke � x 2e 
prijs,  H. van Heijnsbergen � x 2e prijs, Th 
Hendriks � x kampioen en � x 2e prijs, J. 
Jansen � x kampioen en � x 2e prijs, J. van 
Kemenade 2 x kampioen � x 2e prijs en 4 
x 3e prijs, B. Kocken 3 x kampioen, C van 
Stokkum � x kampioen en � x 3e prijs, A. 
Verhagen 3 x kampioen en � x 2e prijs, A. 
Verstraaten 2 x kampioen, 2 x 2e prijs. A. 
Verstraaten is winnaar geworden van het 
Bondskruis. Als afsluiting werd er in zaal 
Dave van de Burgt een grote vogelshow 
gehouden waar de zeer vele bezoekers 
de 700 getoonde vogels konden bewon-
deren. Bij de gehouden loterij zijn op de 
volgende lotnummers prijzen gevallen 
�459-��50-643-987-�030-690-802-�233-
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Vragen over zorg? 
Bel de Zorgcentrale 0900 - 899 8636 

(€ 0,01 per minuut) of kijk op 
www.zorgboog.nl

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 zwanger-
schaps be geleiding, kraamzorg en jeugdgezondheidszorg tot 
 gemaksdiensten,  cursussen en verpleging en verzorging. 

U vindt ons in onze woonzorgcentra bij u in de buurt, in de 
thuiszorgwinkel of we komen bij u aan huis. Zo krijgt u altijd 
de beste zorg.

Bekijk ook ons digitale magazine Fijn!
op www.zorgboogmagazine.nl
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Mike del Ferro Trio bij 
Wim Beeren Jazz Society 

op 27 november

Woensdag 27 november maakt het trio 
van pianist Mike del Ferro zijn opwachting 
bij Wim Beeren Jazz Society in café Van 
Bracht aan de Kerkstraat in Aarle-Rixtel. 
Als zoon van operazanger en stotterthe-
rapeut Leonardo (Len) del Ferro is Am-
sterdammer Mike een internationaal ge-
roemd pianist met een enorme muzikale 
veelzijdigheid. Met een concertpraktijk in 
meer dan �00 landen variërend van solo-
recitals tot crossovers met traditionele 
muziek mag je Mike een globetrotter pur 
sang noemen.
Daarbij deelde hij het podium met een 
indrukwekkend aantal grootheden uit de 
muziek. Ook heeft hij een groot aantal 
cd’s op zijn naam staan en staat minimaal 
eenzelfde aantal nog op de rol.
Mike laat zich begeleiden door bassist 

Bijeenkomst voor gebruikers 45 
kilometer auto’s……….

We zien in het straatbeeld, ook in Laar-
beek, steeds meer 45 kilometer auto’s 
rijden. De verkoop van deze auto’s is fors 
gestegen, omdat gebruikers ervan zeer 
tevreden zijn.
Speciaal voor de gebruikers van deze 
auto’s wil de werkgroep Veiligheid Laar-
beek ook in 20�3 een verkeersinforma-
tiebijeenkomst gaan organiseren. Deze 
bijeenkomst vindt plaats op dinsdag 26 
november vanaf �9.00 uur in het Ontmoe-
tingscentrum aan de Otterweg in Beek en 
Donk. Tijdens deze bijeenkomst zal Louis 
Doomernik vanuit Veilig Verkeer Neder-
land uitgebreid informatie geven over het 
gebruik van deze auto’s in het verkeer.
Er hebben zich al verschillende bezitters 
van een 45km auto voor deze bijeenkomst 
opgegeven maar ook u bent welkom!
Er zijn géén kosten aan deze bijeenkomst 
verbonden.
Als u deel wilt nemen, bent u van harte 
welkom! Voor meer informatie kunt u con-
tact opnemen met ViERBINDEN, tele-
foonnummer 0492-328803 of e-mailadres 
hbouwmans@vierbinden.nl     

Theo de Jong, die we nog konden bewon-
deren tijdens het laatste concert met de 
fenomenale Peter Tiehuis.
Als drummer krijgen we de eigenzinnige 
“jonge hond” Jamie Peet, die we ook al 
eens eerder bij Van Bracht hadden met 
trompettist Rik Mol.
Dus: wederom een spraakmakend op-
treden aanstaande en dus geen enkele 
reden om thuis te blijven!
Gezien de overweldigende publieke be-
langstelling van de voorgaande optre-
dens als vanzelfsprekend het advies om 
tijdig aanwezig te zijn. 
Aanvang 20.30 uur, entree 7 euro.
www.wimbeerenjazzsociety.nl
www.mikedelferro.com

2�-�002-�62-396-��67-7�3-��64-49-
�56�-37�-640-658. De prijzen kunnen 
afgehaald worden na telefonisch con-
tact met 0499-550778.  Vogelvereniging 
Laarbeek kan terugzien op een geslaagd 
kampioenschap en een mooie vogel-
show. Op dit moment heeft de vereniging 
86 leden, mocht u interesse hebben kunt 
u zich aanmelden via 0492-38�909 of via 
v.v.laarbeek@onsbrabantnet.nl
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LD&S Leo’s Diensten & Service BV

Inclusief 6% BTW

Voor onderhoud CV-ketel

Interesse?
Bel dan vrijblijvend voor onderhoud en storingen
naar 0623361665 of mail naar info@leodiender.nl

Voor tegels en sanitair
bezoek  showroom 

of kijk op onze website: 
www.vanrooydasmooi.nl

Openingstijden showroom
wo-do-vrij  :�3.30-�8.00 uur

za: 09.00-�6.00 uur
Of volgens afspraak

Torenakkerweg 3a
5735 BG  Aarle-Rixtel
Tel 0492-38�383
mobiel 06-5��624�9
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Café van Bracht
Van oudsher uw vertrouwde adres voor:

* Koffietafels
* Feesten en Partijen
* Vergaderingen

Kerkstraat 9, 5735 BW  Aarle Rixtel  Telefoon 0492-381221
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Schande, schande en nog eens schande. 
Prinsenverkiezing op Allerzielen, ge-
broken met alle Ganzegatse carnavals-
tradities om rond den elfde van den elfde 
een prins te laten verschijnen. Als ik bis-
schop was geweest was ik dit verboden, 
maar ja, hij heeft andere zorgen aan zijn 
eerbiedwaardige hoofd en daar hoort de 
prins van Ganzegat niet bij volgens mij. 
Ik heb me weer weken suf zitten prakki-
seren wie het ging worden. Aan de hints 
van de club heb je ook niet veel. Hij had 
iets met water en met hout. Wat moet ik 
daarmee. Hij is gezellig en ge ziet hem 
overal. Zo kan ik er nog wel een paar ver-
zinnen. Een dijk van een prins was beter 
geweest want hij is het wel geworden, 
onze Jean-Guillaume van Dijk. Hij is 
een mensenmens maar steekt een kop 
boven iedereen uit. Hij doet echter niet 
uit de hoogte, allerminst want dan zou 
vader Han hem wel even corrigeren. En 
de hand uit de tes, he jongen, zwaaien. 
Compliment voor onze Marlon die de Hel-
monders, en velen van ons, plat kreeg 
met zijn nieuwe show. Ik heb hem gemist 
maar dat gaat goedkomen. Theater het 
Speelhuis bijna afgebroken, nou de rest 
van de stad nog riep Maarten van Brug 
vroeger al. Nee, ik geef niet meer af op 
Helmond, ze hebben al problemen ge-
noeg met de moddervlakte in het midden 
van de stad. Een beetje zielig. En ik vind 
ons Elly, de burgemeester, eigenlijk wel 
gaaf. Zou ze ook voor een kalender ge-
poseerd hebben of was de foto met het 
rode kleed alleen een politieke zet. Op-
winding in onze provinciehoofdstad Den 
Bosch. Ze hebben daar een nederzetting 
van de Neanderthalers gevonden, een 
slordige 40.000 jaar oud. De wethouder 
verkondigde vol trots dat Den Bosch nu 
wel zeker de oudste stad van Nederland 

is. Ik denk dat een stad wat anders is dan 
een handvol kluivende oermensen aan 
de waterkant. Dat er nu nog een paar 
wonen daar heb ik nooit aan getwijfeld, 
maar dat is in veel plaatsen het geval. Ik 
zeg niets meer over de ruit, tenminste dat 
was ik van plan, er is al genoeg over ge-
leuterd. Maar dan lees ik deze week dat 
de provincie ook bereid is bij de Stad van 
Gerwen een alternatief te bekijken en dat 
een noordelijke variant daar nog steeds 
tot de mogelijkheden behoort. Dan breekt 
bij mij de klomp. Helmond kon al iets re-
gelen en de provincie bekijkt of ze de weg 
niet door de stad maar over onze Heikant 
kunnen leggen. Dan vraag ik mij in alle 
gemoedsrust af waarom dat wel allemaal 
kan en in Laarbeek kan niets, zelfs geen 
tunnels. Heel vreemd en dat vraagt om na-
dere uitleg. Ik denk niet dat we die krijgen. 
De crisis is echt want als we voortaan het 
toiletpapier uit het rioolwater gaan vissen, 
dan moet het toch wel erg zijn. Ik heb 
daar zo mijn gedachten bij, zeker omdat 
er een bedrijf uit Israël de technologie 
heeft. Een bedrijf uit het buitenland, dat 
klinkt altijd interessant. Hadden we dit zelf 
niet kunnen bedenken. Och, de proef kost 
maar een paar ton. Die hadden we nog 
wel ergens liggen. Misschien ben ik wel 
te mistroostig geworden door het jaar-
getijde. Het blad is mooi gekleurd maar 
het valt wel. Dat heeft invloed op de ge-
moedstoestand van de mens. Het verval 
is ingetreden. De koude, mistige avonden 
maken het nog treuriger. En alle vogels 
vliegen weg naar het zuiden. En ik heb al 
weer last van wintervoeten en die moet 
nog beginnen. Als ik Jos van Kessel was 
zou ik buiten in een koud portiekje van 
een oud vervallen huis een sigaret gaan 
roken. Maar ik rook niet en ik lijk helemaal 
niet op Jos. Dat maakt het leven weer een 
stuk aangenamer. En als alles tegenzit 
dan roep ik samen met Jan-Willem den 
Uurste. Bloast um toch allemaal op, ik ga 
er  ergens ene vatten.

De Meikever
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Gemeenschapsblad Aarle-RixtelBericht van:
WINTERBOS FAIR

 
Een fair in Aarle Rixtel?
Waarom niet?
In het noorden van Nederland worden 
met regelmaat grote fairs georganiseerd 
op een landgoed of rond een kasteel.
Nu hebben wij in Aarle Rixtel ook wel een 
mooi kasteel, maar daar is helaas geen 
gelegenheid meer voor het oganiseren 
van zulk evenement. Na even te hebben 
nagedacht kwamen we uiteindelijk op 
de lokatie van de Fam. Schuurmans. In 
hun Kerstbomenbos hangt al een gewel-
dige sfeer, doordat er een hele gezellige 
blokhut staat en er ook een afdak met een 
knus haardvuur aanwezig is, waar heer-
lijk rondom gezeten kan worden. Langs 
de paden is gezellige verlichting en ook 
achtergrond muziek is aanwezig. Tijdens 
de fair vindt er natuurlijk ook gewoon de 
kerstbomenverkoop plaats. Omdat we 
het voor de eerste keer organiseren zijn 
we al druk bezig geweest met het werven 
van standhouders. Diverse leuke dingen 
zijn dan ook al op ons pad gekomen en 
ook  diverse standhouders hebben al hun 
toezegging gedaan om mee te werken.
De Winterbos Fair die gehouden wordt op 
zaterdag 7 December van �0.00 tot �8.00 
uur, zal dan ook plaatsvinden midden in 

het Kerstbomenbos van de Fam. Schuur-
mans, aan de Scheepstal 3 aan de weg 
tussen Aarle-Rixtel en Bakel. De fair zal 
een landelijke, nostalgische sfeer uit-
stralen, met een knipoog naar Kerst. Op 
deze Fair vindt u Brocante, Groendeco-
raties, Woonacceessoires.......... en nog 
veel meer!!!!! Ook aan de inwendige 
mens is gedacht, met diverse lekkernijen. 
Koffie en thee zijn gratis te verkrijgen in 
de blokhut, ook de entrée en het parkeren 
zijn gratis. Voor kinderen tot �0 jaar is er 
een kinder-wens-ster af te halen bij La Ro-
manza woondecoratie’s of te downloaden 
via www.winterbosfair.blogspot.com
Deze kinder-wens-ster kan je zo mooi 
mogelijk versierd en voorzien van van 
een wens voor 5 December inleveren bij 
La Romanza woondecoraties. Alle sterren 
zullen tijdens de Winterbos Fair in een 
wensboom komen te hangen. Wij pro-
beren � wens in vervulling te laten gaan 
!!!   Maar ook voor de 3 mooiste sterren 
hebben we een leuke prijs. De bekend-
making van deze prijs is op 7 December 
tussen �6.00 en �6.30 uur in het win-
terbos.
Wij zien u graag 7 December in het win-
terbos tijdens de Fair.
Voor verdere info:
Ellen van Bakel   06 202�9398
Angelique Smits  06 �6204042
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18 november  Voetbalwedstrijd
Zaterdagmiddag werd op “De Hut” een 
voetbalwedstrijd gespeeld tussen de 
carnavalsverenigingen “De Reldeldel-
lers” en de “Nardjes”. De aftrap van deze 
“bijzondere”wedstrijd werd verricht door 
Prins Plekkerd den Uurste. Het werd 
vooral voor de rust een spannende wed-
strijd en toen men de kelen ging smeren, 
leidden de “Reldeldellers” met 3 – 2. Na 
de rust ging het echter niet zo vlot meer. 
Toch behielden de “Reldeldellers” de lei-
ding en wonnen met 5 – 3.

19 november  Fraaie kanarie expositie 
in Aarle-Rixtel
De  eerste Aarlese kanarie vereniging 
“Kleur en zang” opende zaterdagmiddag 
in één der zalen van café van den Elzen 
haar jaarlijkse onderlinge kanarie tentoon-
stelling, welke duurde tot zondagavond. 
Ruim �00 vogels in de prachtigste kleuren 
waren naar de tentoonstellingszaal ge-
bracht, welke zaal door de leden werkelijk 
sfeervol voor deze gelegenheid was inge-
richt. Door de keurmeesters Lourensen 
en Smits uit Eindhoven waren vrijdag de 
vogels op kritische wijze gekeurd en be-
oordeeld en aan de hand daarvan punten 
toegewezen voor zeer prachtige prijzen.

21 november  Voorlichtingsavond
Dinsdagavond hield de graanhandel P.A. 
van Hoek nv in café van den Elzen haar 
jaarlijkse voorlichtingsbijeenkomst. In zijn 
openingswoord kon directeur, de heer 
P. Slaats, vele belangstellenden verwel-
komen o.m. de heer P. Wijnker, dieren-
arts en de heer M. Poels van de R.L.V.D. 
Hierna hield de heer Bertrams een korte 
inleiding over rundvee en pluimvee voe-
ding, waarna hij met een groot aantal 
kleurendia’s verslag uit bracht van zijn 
studiereis naar o.a. Denemarken. Vooral 
dit gedeelte viel bijzonder in de smaak.

23 november “De Goede Hoop”
Hedenmiddag zal harmonie “De Goede 
Hoop” in Beek en Donk een serenade 
brengen bij haar lid, de heer Fr. Van 
Wetten, die aldaar met mejuffrouw Smits 
in het huwelijk treedt. De muzikanten en 
de drumband worden om drie uur bij café 
Lammers, Koppelstraat, tegenover het 
zwembad, te Beek verwacht.

26 november Gemengd koor
Zondagavond gaf het gemengd koor in het 
ontspanningsgebouw zijn eerste winter-
concert. Door de voorzitter van het koor, 
de heer J. van Gameren, werd voor de 
aanvang van het concert een welkomst-
woord gesproken tot de genodigden en 
de heren Kees Schilperoort en Jac. Van 
Kollenberg en de heer Louis Houët. Het 
gemengd koor bracht voor de pauze vier 
nummers, waarbij vooral “Dona nobis 
pacem” van Mozart in de smaak viel. Ook 
het nummer “Laat varen alle fantasieën” 
werd goed gebracht. Hierna volgde het 
eerste optreden van de heer Kollenberg, 
bekend als leider van het zaterdagse radio 
programma Djinn. De heer Kollenberg 
oogstte met zijn liedjes en humor veel 
bijval, wat ook het geval was met de heer 
Schilperoort. Na de pauze trad het ge-
mend koor weer als eerste voor het voet-
licht met als eerste nummer “Windekind” 
van W. de Boer. Met “Chor der Landleute” 
van Smetena en “Slaap kindje slaap” van 
Lex Karssemeier, begeleid door Louis 
Houët, lieten de zangeres horen, dat er 
onder de bezielende leiding van directeur 
Hein Houët geducht is gerepeteerd. Men 
oogstte een ovationeel applaus. De heer 
Kollenberg scheen hierdoor geïnspireerd 
te zijn, want enkele gezellige liedjes zong 
de zaal uit volle borst mee. Na het laatste 
optreden van Jac. van Kollenberg, sprak 
de heer J. van Gameren een dankwoord. 
Aan de heren Kollenberg en Schilperoort 
werd tenslotte het insigne van “De Klok-
kengieters” overhandigd.
HELMONDSE COURANT november 1963
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