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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:   �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  18 januari – Internationale Bidweek 
18.30 uur Kerk – Eucharistieviering - samenzang 
 Toon en Francien van de Bogaard – Verbakel
 Peter Bordat
 Tot welzijn van de parochie
Zondag  19 januari – 2e Zondag door het jaar 
 Internationale Bidweek
10.00 uur  Kerk – Eucharistieviering – Dames- en Herenkoor 
 Overleden ouders Ermens – Schepers   
 Antoon van den Heuvel   (par.)
 Tonny Scheepers – van Boxmeer  (verj.)
 Jan en Marc van Stiphout
 Overleden ouders Vereijken – Verhagen (verj.)
 Theo Vereijken    (verj.)
    Jan van Dommelen    (verj.)
 Overleden ouders van Dommelen – Nooijen
 Toos de Jong-van Berlo   (verj.)
 Overleden ouders van Boheemen-van Grieken
Woensdag 22 januari   
�9.00 uur Kapel – Rozenkransgebed

Week van zaterdag 25 januari t/m vrijdag 31 januari

Zaterdag 25 januari 
18.30 uur Kerk – Eucharistieviering  - Dameskoor
 Wim en Willard Thijssen
 Tot welzijn van de parochie
Zondag  26 januari – 3e  Zondag door het jaar  
10.00 uur  Kerk – Eucharistieviering – Samenzang
 Zr. Marij Verbeeck      (par.)
 Overleden ouders van de Graef – Fleskens
 Martien van der Linden
 Rie en Frans van Eijk
Woensdag 29 januari   
19.00 uur Kapel – Rozenkransgebed

Overleden
Johanna van de Ven - van der Putten, Phaffstraat �6, 7� jaar.
Mia  Althuizen – Nabuurs, De Elshorst 27, 85 jaar.
Mina van den Bogaard - de Korte, Sint-Oedenrode, voorheen Heindertweg, 95 jaar.
Ida Verbakel - van Rooij, Heindertweg 77, 86 jaar.
Jan Donkers, Albers Pistoriusstraat 4, 89 jaar.
Sofie van Nisselrooij, Laag Strijp 7, 3 jaar.

Week van zaterdag 18 januari t/m vrijdag 24 januari



7

Parochie O.L. Vrouw Presentatie
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

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.

Vieringen Missieklooster H. Bloed te Aarle-Rixtel
Kloosterdreef 7

Eucharistevieringen;
09.30 uur op zaterdag en zondagen
�7.30 uur maandag t/m vrijdag
Uitstelling van het Allerheiligste
�5.30 uur - �7.00 uur maandag en vrijdag
�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, zaterdagen en zon-
dagen in het Nederlands en op maandagen, woensdagen en vrijdagen in het Duits. 

Allen hartelijk welkom!
Voor wijzigingen raadpleeg de website:
www.missieklooster.nl



8

Aannemingsbedrijf - Machineverhuur
Sloop & Grondwerken

Handelsonderneming & Recycling
Groene woudseweg 2   -   Beek en Donk   -   Tel. 0492 - 46 59 42

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
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Gemeenschapsblad Aarle-RixtelBericht van:

Aarle Onderneemt

Zoals de meeste inwonders van Aarle-Rixtel 
weten hebben veel ondernemers uit ons dorp zich verenigigd in een vereniging 
“Aarle Onderneemt” genaamd. Deze vereniging telt acht branches verdeeld over de-
tailhandel, bouw, horeca en diverse dienstverleningen.

Het bestuur telt zes leden namelijk Edward van Brug, Wim Renders, Henny van 
Moll, Tiny Verbakel (penningmeester), Anne-Marie van Brug (secretaris) en Walther 
Withagen (voorzitter). Daarbij hebben we twee aspirant leden, te weten Jantine de 
Jongh en Pieter van den Reek.

Alle ondernemers beseffen maar al te goed dat ze grotendeels afhankelijk zijn van 
u, dorpsgenoten uit Aarle-Rixtel. Door vakmanschap, persoonlijke service en klant-
vriendelijkheid onderhouden ze een prettig klantcontact. Ze doen er alles aan om dit 
te handhaven dan wel waar mogelijk te verbeteren. 
Voor degene die meer willen weten over Aarle Onderneemt verwijs ik graag naar de 
website: www.aarleonderneemt.nl.

Het bestuur wenst u allen een voorspoedig en gezond 20�4 toe.

Walther Withagen.

WAT IS ER MET MIJN KIND?
En hoe kun je als ouder 

helpen?

We leven in een tijd waarin we elkaar  o.a. 
via social media op de hoogte houden van 
al onze bezigheden maar vooral van onze 
successen.  Er is minder aandacht voor 
de moeilijkheden die we tegenkomen. We 
delen niet graag onze zorgen over o.a. de 
opvoeding van onze kinderen terwijl dat 
juist belangrijk kan zijn voor de sfeer in 
huis en de toekomst van onze kinderen. 
Kinderen van tegenwoordig zijn vaak 
overgevoelig, presteren op school niet 
naar hun vermogen kortom; zitten soms 
niet lekker in hun vel.
De oorzaken kunnen heel breed zijn. Om 
u een idee te geven van waar u aan kunt 
denken als het niet goed gaat met uw 
kind, organiseren wij een informatieoch-
tend. 

Suzanne Verheijen zal u o.a. vertellen 
over de invloed van voeding en de manier 
waarop het welzijn beïnvloed kan worden 
door de juiste bloesemremedies en mine-
ralen. 
Louise de Jong geeft u inzicht in het leer-
proces bij kinderen en hoe u daar een po-
sitieve actieve rol in kan spelen. 
U wordt van harte uitgenodigd op zondag 
�9 januari om ��.00 uur om de informa-
tieve ochtend bij te wonen. Het adres van 
samenkomst is Dorpsstraat �7 te Aarle-
Rixtel. U kunt binnenlopen vanaf �0.30 
uur.
Het initiatief voor deze ochtend komt vanuit 
de groep Praktijkhouders Aarle-Rixtel.              
De ochtend wordt u gratis aangeboden 
en zal tot ongeveer �3.00 uur duren. Het 
is gewenst vooraf aan te melden i.v.m. het 
beperkte aantal plaatsen. Aanmelden kan 
bij Louise de Jong, 0492 382668 of via e-
mailadres louise@jong-leren.com.



�0

www.autoschadeverbakel.nl

Inloopuurtje
voor al uw vragen:
Donderdag 14:30-15:30 uur 
in Deurne & Beek en Donk
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Oranjelaan 54 ............... Beek en Donk
Derpsestraat 1d ................................ Deurne
Gasthuisstraat 53 .................... Helmond
T 0492 319533  of  0493 320027

De uitvaart in vertrouwde handen
Ook wanneer u elders verzekerd bent
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Gemeenschapsblad Aarle-RixtelBericht van:

Pasfoto’s in Aarle-Rixtel.

Elke zaterdag 9.00-12.00
pasfotos laten maken 
aan de wilhelminalaan 6.

Geen afspraak nodig.

Bedrijfsreportages
Groepsfoto’s
Huwelijksreportages
Portretfoto’s
Publiciteitsfotografie

Pasfotos voor 
Paspoort, ID Card, 
Visa formaat 2x2”

voor India en USA.

Voor openingstijden
zie onze website

Aarle-Rixtel - Wilhelminalaan 6
Beek en Donk - Muzenlaan 19

T. 06.200.33.440
I. www.joostduppen.nl

Op woensdag 22 januari is het podium 
van Wim Beeren Jazz Society in café Van 
Bracht aan de Kerkstraat in Aarle-Rixtel 
gereserveerd voor trompettist Jan van 
Duikeren & Friends.
Jan van Duikeren mag zich rekenen tot 
de nieuwe generatie buiten-categorie 
trompettisten in de Europese scene.
Zoals veel van zijn generatiegenoten is hij 
breed georiënteerd: Jan toerde en toert 
met Candy Dulfer, Trijntje Oosterhuis, 
Caro Emerald, met zijn eigen funk band 
en talloze andere formaties.
Bij Van Bracht kiest hij voor een gelegen-
heids swing formatie. Zijn “friends” die 

hij meebrengt zijn niet de minsten: de in-
middels internationaal gelouterde pianist 
Peter Beets, bassist Aram Kersbergen 
(Ilse de Lange en voorheen bassist van 
Kane) en drummer Chris Strik.
Een puik gezelschap, het neusje van de 
zalm zo u wilt, dat het café weer op zijn 
grondvesten zal doen schudden.
Nadere info op www.janvanduikeren.com
Wij rekenen weer op een grote publieke 
belangstelling.
Graag tot ziens op 22 januari!
Aanvang 20.30 uur, entree € 7,-
www.wimbeerenjazzsociety.nl
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Gemeenschapsblad Aarle-RixtelBericht van:

10 jaar Muzikale

Zaterdag 25 januari 20�4 om 20.00 uur 
concert van Muziekvereniging Muzikale 
en Harmonie Amicitia uit Brouwhuis in De 
Dreef, toegang gratis.
Muzikale gedenkt  dit jaar het feit dat zij 
�0 jaar bestaat, geen lange historie maar 
toch reden genoeg om er gedurende het  
jaar extra aandacht aan te besteden.
Op 25 januari start Muzikale het jubile-
umjaar met een concert samen met Har-
monie Amicitia uit Brouwhuis. De keuze 
voor Amicitia is geen toevallige want zij 
heeft ook een jubileum te vieren, zij be-
staat namelijk 50 jaar. En bovendien heeft 
Amicitia dezelfde dirigent als Muzikale: 
Gert van Kraay.
Daarbij maken  de nauwe banden tussen 
de leden van beide verenigingen deze ge-
zamenlijke activiteit tot iets speciaals.
Amicitia, de naam zegt het al: vriend-
schap,  is een grote vereniging met een 
harmonieorkest, slagwerkgroep en op-
leidingsorkest, met oudere leden maar 
ook met veel jeugd. Met enthousiasme, 
streven naar kwaliteit en met het creëren 
van een goede sfeer probeert ze grens-
verleggend bezig te zijn.
Zij presenteert vóór de pauze een pro-
gramma geheel in de stijl van André Rieu 
en na de pauze zal Muzikale met haar 
programma hier bij aansluiten.
Ongetwijfeld leidt dit tot een grandioze 
muziekavond waarbij U beslist aanwezig 
moet zijn.
U bent op 25 januari 20�4 dan ook van 
harte welkom in de grote zaal van De 
Dreef, aanvang 20.00 uur en de entree is 
gratis. 
Meer informatie over beide orkesten en 
het concert vindt U  op www. amicitia.nl 
en www.muzikale.nl.

Dank aan onze sponsors!

Korale, ensemble voor vocale muziek, 
kijkt met plezier en voldoening terug op 
twee geslaagde kerstconcerten, op 8 
december in de Michaëlkerk in Beek en 
Donk en op �5 december in de kerk van 
OL Vrouw Presentatie in Aarle-Rixtel. Met 
veel inzet en enthousiasme is er naar 
deze concerten toegewerkt, zowel door 
dirigent en koorleden, als door de vele 
vrijwilligers die hand- en spandiensten 
bewezen hebben om alles goed te laten 
slagen.
Voor en na de concerten is door de voor-
zitter van Korale dank uitgesproken aan 
het violistenensemble en de twee do-
centen, naar Evert Mostert, de pianist en 
naar de pastores en de kerkbesturen, de 
kosters en allen die op welke manier dan 
ook hun zeer gewaardeerde medewer-
king verleend hebben.
Graag wil Korale via deze weg nog eens 
dank uitspreken naar de sponsors voor 
hun financiële steun. Korale dankt Bloe-
menatelier De 4 Seizoenen, Praktijk voor 
Lifecoaching Outdoor Margreet Roden-
burg, Parkpaviljoen Beek en Donk, Weir 
Minerals, superslagerij Brouwers, Rabo-
bank, Lakefield, Raadhuis Advies, Wes-
selman Accountants/Belastingadviseurs 
en Enthone BV.
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Gratis en gezond 

het nieuwe jaar in?

Geef u dan op voor een gratis Nordic Wal-
king kennismakingsles.
Deze Nordic Walking les wordt georgani-
seerd door team “Shooters” van de Ge-
zondheidsrace Laarbeek op zaterdag 25 
januari van �4.00 uur tot �6.00 uur. Start 
en eindpunt is bij restaurant Pluk, Kop-
pelstraat 35, Beek en Donk. Een unieke 
kans om kennis te maken met deze sport. 
Voor stokken wordt gezorgd. 
De les wordt gegeven door een gecertifi-
ceerd Nordic Walking instructeur. In circa 
anderhalf uur wordt ingegaan op de tech-
niek van het lopen met stokken. Het is 
zeker niet moeilijk, maar men moet even 
op weg geholpen worden. 
De sport heeft zich inmiddels bewezen 
als een zeer effectieve manier om aan 
je lichamelijke en geestelijke gezond-
heid te werken. Wandelen met stokken 
is veel actiever dan normaal wandelen. 
Bij Nordic Walking komen werkelijk alle 
spieren in het lichaam aan bod. Ook voor 
mensen met overgewicht, gewrichts- en 
rugklachten, problemen met hart- en 
bloedvaten, diabetes, osteoporose, neu-
rologische aandoeningen en allerlei an-
dere kwalen is Nordic Walking de ideale 
bewegingsvorm. Kortom: bij uitstek een 
sport voor mensen die een leven lang fit 
willen blijven.
Mensen die enthousiast zijn kunnen als 
vervolg hierop een cursus van vier lessen 
volgen bij Herberg Grotelshof. Daarna 
is er de mogelijkheid om zich gratis en 
vrijblijvend aan te sluiten bij de wandel-
groepen van Grotelshof op zaterdag- en 
zondagochtend. Ook worden er regel-
matig dagtochten georganiseerd. Kijk 
voor meer informatie op: 
www.grotelshof.nl/wandelgroep. U kunt 
zich aanmelden t/m �7 januari bij het 
team “Shooters” van de Gezondheids-
race Laarbeek, telefoon: 06-83��3078 of 

per mail:
nordicwalking@gezondbeekendonk.nl 
Voor meer informatie zie:
www.gezondbeekendonk.nl

IVN 

Namens I.V.N. Laarbeek wens ik alle na-
tuurvrienden een goed 20�4 toe.
Zoals U gewend bent starten wij ook dit 
jaar weer op de derde donderdag van de 
maand met een lezing in ons clubgebouw 
DE BIMD.
De lezingen zijn voor iedereen gratis, ook 
als U geen lid bent.
Deze keer neemt I.V.N., lid en natuurfoto-
graaf Jowan Iven ons mee door de land-
schappen van IJsland. Een bijzondere fo-
toreportage van zijn drieweekse rondreis 
door dit land van vuur en ijs. 
Met zijn presentatie laat hij de diversiteit 
van dit uitgestrekte land zien. Bergen, 
gletsjers, fjorden, ijsmeren en honderden 
watervallen.
Dit is zomaar een greep uit de fotopre-
sentatie. IJsland bevat echter ook een rijk 
vogelleven: van papegaaiduiker tot grote 
jager, ze komen allemaal aan bod. 
Dus wie geïnteresseerd is in dit prach-
tige land, of van plan is om ook een reis 
te maken naar dit prachtige land, is van 
harte welkom op donderdag �6 januari 
a.s. om 20.00 uur starten wij.

Beste dames

Jaarvergadering donderdag 23 januari
20.00 uur de Couwenbergh.

85 Jaar KVO donderdag 30 januari
20.00 uur de Dreef theatervoorstelling
Grutjes en Griesmeel.
Bestuur KVO
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“Snow Beats”
&RG PLUS ON TOUR disco   

Beek en Donk: Snow Beats is de tweede 
&RG PLUS ON TOUR disco welke plaats 
zal vinden op �7 januari in De Boeme-
rang in Beek en Donk. Deze disco’s zijn 
bedoeld voor de Laarbeekse tieners van 
het voorgezet onderwijs met een leeftijd 
van �3 t/m �5 jaar. 
Vanwege de leeftijd is het alcoholvrij. Om 
overlast te voorkomen wordt het binnen is 
binnen beleid gehanteerd.
De aanvangstijd is 20.30 uur en we 
stoppen om 23.30 uur.
De Snow Beats disco avond wordt dit 
keer gehouden in jeugdcentrum De Boe-
merang Otterweg 29
574�BC Beek en Donk.
Vanwege het overweldigende succes is er 
een toegangspasjes systeem ingesteld, 
nog niet iedereen heeft zich voor een 
membercard aangemeld. Het &RG PLUS 

Gezondheidsrace Laarbeek 
2014 dorpswandeling door 

Aarle-Rixtel

Team Aarle-Rixtel organiseert op zondag 
�9 januari a.s. een dorpswandeling door 
Aarle-Rixtel. Onder begeleiding van 
dorpsgids Henk van Beek wordt er een 
mooie wandeling gemaakt door Aarle-
Rixtel. Henk zal op een leuke manier veel 
vertellen over de historie van Aarle-Rixtel 
en haar inwoners. Daarnaast kun je ken-
nismaken met de leden van team Aarle-
Rixtel.
Sportief, gratis en informatief! 
Start �3.30 uur vanaf kiosk kouwenberg, 
wandeling duurt �,5 uur
Afsluiting met koffie/thee in het kouwen-
bergs kerkje

pasje ( membercard ) is voor Laarbeekse 
tieners gratis. Een pashouder krijgt eerder 
informatie over de kaartverkoop en kan 
tegen betaling van � euro een toegangs-
kaartje voor de PLUS disco kopen. Heeft 
men geen membercard en kan men een 
schoolpas of ID laten zien betaalt men 3 
euro. De aanvraagformulieren voor een 
membercard liggen bij snoeperij Jantje 
klaar.
De voorverkoop met  membercards start 
4 januari en de overige kaarten  vanaf �0 
januari. Kaarten zijn  te koop bij  Snoeperij 
Jantje, Kerkstraat 4 in Aarle-Rixtel.

Kiek nou, 
2014 begint 

fantastisch !

Tijdens de nieuw-
jaarsreceptie van de 
gemeente Laarbeek 
hebben we,  Kiek nou 
de fotowerkgroep van 
de IVN een cheque van 
�000 euro overhandigd 

gekregen van burgermeester Ubachs.
Dit bedrag wat voorheen door de ge-
meente aan kerstkaarten werd besteed, 
komt nu sinds enige jaren ten goede aan 
verengingen en clubs in Laarbeek.
Deze schenking maakt het voor ons mo-
gelijk om plannen te realiseren met als 
doel om meer mensen bewust te kunnen 
maken van de natuur in Laarbeek.
Door het initiatief van Ada van de Pol om 
enkele panelen met door Kiek nou ge-
maakte Laarbeekse natuurfoto`s in de hal 
van het gemeentehuis te exposeren, sluit 
dit perfect aan bij onze doelstelling.
Deze expositie, is de komende 3 maanden  
vrij toegankelijk te bezichtigen tijdens 
kantooruren. 
Iedereen bedankt voor alle aandacht in 
20�3 en deze fantastische start van 20�4 
!
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   “ HOE LEUK IS HET VROUW 
TE ZIJN!!”

             INVESTEER IN JEZELF

Ben jij een vrouw van 40 jaar of ouder?
Vanaf deze leeftijd gebeurt er van alles 
in je lijf en de verandering van hormonen 
kunnen je stevig de baas worden!
Vaak zijn dat signalen van de overgang 
die je niet meteen herkent zoals slecht 
slapen, langzame gewichtstoename, op-
vliegers enz.
- Wist je dat voeding en leefstijl een 
grote invloed kunnen hebben op de 
klachten van de overgang?
- Leer hoe je hier zelf iets aan kunt 
doen?
Meld je aan voor de  WORKSHOP
Door voedings-lifestyle coaches Leny 
Janssen-Leurs en Heleen van Asten.
Wanneer:  Donderdag �6 januari  20.00-
2�.30 uur. Plaats: Dorpsstraat �7,  5735 
EA Aarle-Rixtel. Bijdrage € 10,-
Graag opgave via email: 
contact@voedingsadviesheleenvanasten.nl 
of leny@stopmetdatdieet.nl 
Tel: Heleen 06-43257962, Leny 0492-
462�9�

10 daagse pelgrimsreis naar 
Hongarije

Informatieavond in Aarle-Rixtel dinsdag 
28 januari.
Het is weer zover. De gilden hebben de 
smaak van het reizen te pakken. Na een 
aantal succesvolle reizen wordt in 20�4 
een rondreis naar Hongarije georgani-
seerd met als doel het bedevaartsoort 
Máriagyüd. Deze bedevaartplaats is de 
bekendste van Hongarije en is al vanaf 
de �9e eeuw een door de Paus erkend 
bedevaartsoort. Ook deze keer zullen er 
weer een of meerdere bussen vertrekken 
vanuit diverse opstapplaatsen in de regio 
zoals Aarle-Rixtel, Gemert, Nuenen en 
Eindhoven. De reis valt in de periode 
van 27 september tot en met 6 oktober 
20�4. Onze vaste reizigers weten onder-
tussen dat onze reizen naast pelgrimage 
zal bestaan uit het bezoeken van een 
aantal bezienswaardigheden en vooral 
het gezellig samen op vakantie gaan. Na 
een gezamenlijke openingsviering in Pa-
derborn zullen er op onze reis een aantal 
steden worden bezocht. Zo wordt de 2e 
dag al een bezoek aan Leipzig gebracht 
en wordt Dresden uitgebreid bezocht. 
Natuurlijk mag een bezoek aan Budapest 
met zijn vele bezienswaardigheden niet 
ontbreken en we krijgen dan ook uitge-
breid de gelegenheid om kennis te maken 
met deze uitzonderlijk mooie stad. Verder 
zal ook de universiteitsstad Pécs worden 
bezocht, een levendige stad met prach-
tige monumenten en gezellige terrasjes. 
Pécs is de hoofdstad van de provincie 
Baranya. Ervaren chauffeurs/reisleiders 
zullen zorgen dat de gasten tijdens de ge-
hele reis niets ontgaat. De reis wordt ver-
zorgt op basis van halfpension. Vertrek is 
mogelijk vanaf diverse opstapplaatsen in 
de regio. Uiteraard is deze reis voor ie-
dereen toegankelijk. De reis wordt geor-
ganiseerd door de Stichting Pelgrimage. 
De prijs voor deze �0-daagse busreis is 

€ 819, -, incluis alle genoemde rondlei-
dingen en entreegelden. Een uitgebreide 
folder is hiervoor beschikbaar. Een infor-
matieavond wordt op dinsdag 28 januari 
gehouden in Gildenhuis van Bracht, Kerk-
straat 9, Aarle-Rixtel. De aanvangstijd is 
20:00 uur. Iedereen die belangstelling 
heeft voor deze prachtige reis is van harte 
welkom op deze avond. Voor meer infor-
matie, of een uitgebreide folder, kunt u 
ook terecht bij de vertegenwoordiger van 
de stichting Pelgrimage, Jos van de Ven, 
Buizerdstraat 2, Aarle-Rixtel. Tel.: 0492-
382288 / 06-52462803. E-mail: jhwvan-
deven@onsbrabantnet.nl.
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Oosthoek
F I N A N C I E E L A D V I E S

 hypotheken

 pensioenen

 verzekeringen

 sparen

bekend terre in . . .

info@oosthoek� nancieeladvies.nl

www.oosthoek� nancieeladvies.nl

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

Ook cadeaubonnen verkrijgbaar

schoonheidsspecialisme
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Streekfilm in het Kouwenbergs 
kerkje: 

Het meisje van de Bijtring.
Op donderdag �6 januari aanstaande 
wordt er in het Kouwenbergs kerkje weer 
een filmavond gehouden. Dit keer is het 
de beurt aan een bijzondere streekfilm “ 
Het meisje van de bijtring”.Het scenario 
is geschreven door Rob Smit, die ook de 
regie heeft gevoerd. Het genre van de 
film wordt met een glimlach omschreven: 
“een streetmovie gebaseerd op waarge-
beurde verzinsels”.Hiermee wordt precies 
de juiste toon gezet. De film draait om de-
tective Victorio Spagetti ( Hans Roosen) 
die op zoek gaat naar de ouders van een 
destijds te vondeling gelegd kind. 40 jaar 
geleden vonden de zusters “van ’t Aarles 
broek” een baby, dat een meisje bleek te 
zijn. Op verzoek van datzelfde meisje Si-
mone ( Bertine van den Boom), inmiddels 
een volwassen vrouw,  gaat Victorio dus 
op zoek naar haar ouders,met als enig 
aanknooppunt: een bijtring. Tijdens zijn 
speurtocht ontmoet Victorio  onder andere 
de bekende weerman Johan Verschuuren 
die aan de Aarlese brug zit te vissen. Maar 
ook  zuster Marije van klooster het Heilig 
Bloed speelt een rol, net als brugwachter 
Herman van den Boom. Zo passeren er 
nog meer “bekenden” de Revue.  Kortom, 
het is een luchtige speelfilm die je op een 
luchtige wijze moet gaan aanschouwen! 
De regisseur en de twee hoofdrolspe-
lers zijn deze avond ook aanwezig. De 

film begint om 20.,00 uur. De entree ad 
5 Euro ( inclusief consumptie) komt ten 
goede aan het restauratiefonds van het 
Kouwenbergs kerkje. Kaartjes zijn ook te 
reserveren en wel  via 0492 382943

Reanimatie en AED.

St. Hart & Aa’s, werkgroep Laarbeek, lid 
van de reanimatieraad van de Hartstich-
ting, organiseert in 20�4 als van ouds de 
herhalingslessen reanimatie. St. Hart & 
Aa’s organiseert al meer dan 25 jaar de 
reanimatielessen in Laarbeek. De stich-
ting is lid van de Reanimatiepartners van 
de Hartstichting en verzorgt alleen met 
deskundig (verpleegkundigen die dage-
lijks daarmee te maken hebben) en gecer-
tifieerde NRR instructeurs de cursussen. 
De herhalingslessen staan
gepland in het Dorpshuis te Lieshout op 
dinsdag 28 januari, donderdag 30 januari, 
woensdag 5 februari 20�4. In de Dreef 
te Aarle-Rixtel op donderdag 23 januari 
20�4. In het Ontmoetingscentrum in Beek 
en Donk op dinsdag 4 en woensdag �2
februari 20�4. De �e herhalingsles begint 
om �8.30 uur. De 2e herhalingsles begint 
om 20.�5 uur. U dient uw diploma van de 
Hartstichting mee te brengen, zodat we 
uw herhalingsles kunnen aantekenen. Op 
donderdag 6 en �3 februari 20�4 wordt 
er in het Ontmoetingcentrum in Beek en 
Donk een nieuwe cursus (twee avonden) 
reanimatie met AED gegeven van �9.00 
tot 2�.00 uur. U ontvangt een landelijk er-
kend diploma van de Nederlandse Hart-
stichting. Aanmelden kan bij Ad Loos, tel: 
0492-382034 en via de mail: adloos@
hotmail.nl of per post: Kerkstraat 39, 5735 
BW Aarle-Rixtel. Heeft u zich nog niet op-
gegeven, er zijn nog enkele plaatsen vrij.
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Start Gezondheidsrace 2014

LAARBEEK – Op zaterdag �� januari 
20�4 om �4.00 uur heeft wethouder Briels 
het startschot geven voor de Gezond-
heidsrace 20�4! Deze vond plaats tijdens 
de Welzijns- en gezondheidsmarkt in het 
Ontmoetingscentrum aan de Otterweg 27 
in Beek en Donk. Vier teams zullen gaan 
strijden om de titel ‘Fitste kern van Laar-
beek’. De deelnemers werken niet alleen 
aan hun eigen gezondheid, maar orga-
niseren ook samen gezonde activiteiten 
voor hun eigen dorp. 
Derde editie
De Gezondheidsrace Laarbeek is ont-
staan op initiatief van inwoners die actief 
aan hun eigen gezondheid wilden werken 
én anderen wilden aansporen tot een ge-
zonde leefstijl. Het doel is om zoveel mo-

Handgereedschap: 
Wie heeft er oud(Elektrisch) handgereed-
schap over,  eventueel ook computers , 
kleding en fietsen. Dit is bestemd voor be-
roepsscholen in West-Africa.
Kijk op de site ; 
www.goforafrica.nl Inleveren kan op Hel-
mondseweg 3A(klompenschuurtje) te 
Aarle-Rixtel. Info : Bram van den Boom 
06-20403332

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. 

gelijk inwoners te stimuleren hun gezond-
heid te verbeteren. Dat kan zijn op het 
gebied van sport en bewegen, voeding of 
leefstijl. Na twee succesvolle edities gaat 
nu de derde editie van start. Deze editie 
krijgt door een soort ‘estafettevorm’ een 
doorlopend karakter. Ook komt er o.a. 
een spaarsysteem, waarmee deelnemers 
kunnen sparen voor gezonde producten 
of diensten uit Laarbeek.
Doe mee met de activiteiten!
Het verloop van de Gezondheidsrace en 
alle activiteiten die de teams gaan organi-
seren, kunt u volgen op 
www.gezondheidsrace.nl. Doe ook mee 
met de activiteiten van de teams! U zult 
dan zien, gezond én gezellig gaan heel 
goed samen.



24



25

Gemeenschapsblad Aarle-RixtelBericht van:

Seniorenmiddag 
1 februari, aanvang 14.00uur 

Op zaterdagmiddag � februari vindt in 
multifunctioneel centrum de Dreef een 
seniorenmiddag plaats voor alle senioren 
vanaf 60 jaar. Er vinden optredens plaats 
van de dansmariekes, Dik Vur Mekaar, 
Gans Anders, de Heikantzangers, Annie 
Jacobs en ’t Boekels Kwartierke.
Kaarten zijn te koop voor €6,50 (dit is 
incl. een kopje koffie) vanaf maandag 
�3 januari 20�4 bij het dorpsservicepunt 
(in Zonnetij). Het dorpsservicepunt is ge-
opend van maandag t/m donderdag van 
09.30 tot ��.00 uur. 
Tevens zijn de kaarten te koop bij snoe-
perij Jantje aan de kerkstraat.

Ganzekwekavonden 2014.

Heeft u nog geen kaarten voor de Gan-
zekwekavonden van � en �5 februari?
Ze zijn nog te koop bij Edelsmid Johan 
van Bakel aan de Couwenbergh of via 
info@Ganzegat.nl
Wees er echter snel bij, er zijn nog maar 
enkele kaarten

Boekpresentatie

Op zondagmiddag 26 januari 20�4 vindt 
in de Couwenbergh om �5.00 een boek-
presentatie plaats door Sieta Koet
Zij heeft samen met Riny vd Bogaard ge-
diend in Sudan en hierover een boek ge-
schreven.
Zij draagt het boek op aan de in 20�3 
overleden Riny.
Iedereen die belangstelling heeft voor het 
boek en voor de presentatie wordt uitge-
nodigd hierbij aanwezig te zijn. 
Voor meer informatie zie elders in dit ge-
meenschapsblad.

Klokje                                               
Gevonden: 
Op 3� december 20�3 heb ik op de T-
splitsing Laarweg / Dorpstraat een bril op 
sterkte gevonden. MERK:  Marc Issez.  
DE BRIL ZIT IN EEN RODE BRILLE-
DOOS. VAN RODIN. Terug te verkrijgen/ 
op te halen  op Strijpsoord �6 in Aarle-
Rixtel.
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www.twanvanhout.nl
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Ploegleidersvergadering 
Dorpsfeesten 2014

Volgende week woensdag 22 januari om 
20:00 uur is de eerste ploegleidersverga-
dering in de Dreef. Iedereen die interesse 
heeft is van harte uitgenodigd om eens te 
komen luisteren en vragen te stellen over 
het starten van een nieuwe ploeg.
Want Dorpsfeesten 20�4, het lijkt ver weg, 
nog 4 maanden... Toch wanneer je een 
nieuwe ploeg wilt starten is het nu de tijd 
om hier de eerste stappen in te zetten. De 
advertenties over de Dorpsfeesten die je 
elders hebt gezien in dit blad zijn dan ook 
bedoeld om je te bewegen tot actie! Vele 
mensen zeggen ieder jaar na de Dorps-
feesten: ‘Volgend jaar doe ik ook mee met 
een nieuwe ploeg!’
Nu is de tijd om actie te ondernemen!
Ga bij je vrienden, familie en bekenden 
vragen of ze mee willen doen, stuur een 
mail of zet een oproep op Facebook. 
Wil je meer info of hulp met het opzetten 
van een nieuwe ploeg mail dan naar 
info@dorpsfeesten.info of bel Chantal 
Manders 06-�0080867, wij zullen je dan 
op weg helpen. 
Daarnaast heb je dus ook de mogelijkheid 
om gewoon naar de ploegleidersvergade-
ring te komen, meld je dan van te voren 
even aan via mail op: 
info@dorpsfeesten.info
Een nieuwe ploeg kun je al starten vanaf 
�2 personen. De hoeveelheid tijd die je 
erin steekt bepaal je samen, dat hoeft niet 
eens zoveel te zijn. Met een beetje creati-
viteit kom je een heel eind!
Dus: Denk, doe, en ga de competitie 
aan!

Verkoop reststroken 
start in Beek

BEEK - De gemeente ontvangt regelmatig 
verzoeken van inwoners om stroken grond 
te verkopen. Er zijn binnen de gemeente 
ook allerlei stroken gemeentegrond be-
wust of onbewust in gebruik genomen 
door bewoners.  Daarom is besloten om 
in Laarbeek zogenaamde reststroken 
grond te verkopen aan inwoners. 
Reststroken zijn stroken grond die vaak 
aan de voor-, zij- of achterkant van uw 
woonperceel liggen en nu deel uitmaken 
van het openbaar groen. Voor de inwo-
ners van Laarbeek is dit een mooie kans 
om de kavel uit te breiden. Voor de ge-
meente vergen deze versnipperd lig-
gende stroken veel intensief en dus duur 
onderhoud. Verkoop levert de gemeente 
inkomsten én lagere onderhoudskosten 
op. 
Uiteraard moeten de stroken grond aan 
bepaalde voorwaarden voldoen om ver-
kocht te kunnen worden. Niet alle stroken 
zullen verkocht kunnen worden. Dat is 
bijvoorbeeld het geval als er kabels of lei-
dingen in de grond liggen. Of als de rest-
strook beeldbepalend groen is voor het 
aanzien van de omgeving. Verkoop mag 
ook niet tot verkeerstechnische belem-
meringen leiden. 
In sommige gevallen kan grond dan toch 
gehuurd worden. In andere gevallen is ge-
bruik überhaupt niet mogelijk. In de nota 
Reststroken heeft het gemeentebestuur 
criteria voor de verkoop vastgesteld. Elke 
aanvraag wordt afzonderlijk aan die cri-
teria getoetst.
Proefgebied Beek
De bebouwde kom van Beek is als proef-
gebied aangewezen. Gedurende de proef 
geldt een korting van maar liefst 30% op 
de normale verkoopprijs.
De medewerkers van Intersolum nemen 
contact op met bewoners in Beek die aan-
geven dat ze een reststrook willen kopen 
of die vermoedelijk zonder toestemming 
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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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Dansmiddag Waterpoort 
uitgesteld

De geplande Dansmiddag van �4 januari 
a.s. in De Waterpoort aan de Pieter Breu-
gellaan in Beek en Donk, kan vanwege 
gezondheids-redenen van DJ Antoon van 
Bussel niet doorgaan. 
ViERBINDEN wenst Antoon heel veel be-
terschap en zal u middels persberichten 
informeren over een nieuwe datum. 

Auto Service Martens

Auto Service Martens is in 2002 opgericht 
door Tijs Martens. Sinds begin 20�2 zijn 
wij gevestigd in Aarle-Rixtel. Achter het 
gemeentelijk monument aan de Klok-
kengietersstraat �0 ligt ons bedrijfspand 
waar we onze service aanbieden voor 
alle     automerken. 
Auto Service Martens is een jong bedrijf 
waar het leveren van kwaliteit voorop 
staat. Het enige wat voor ons telt is dat 
onze klanten veilig de weg op gaan in 
hun auto, en dat voor een betaalbaar be-
drag. We zijn als bedrijf in het bijzonder 

Carnavalsconcert.

Na een geslaagd nieuwjaarsconcert, 
geven we in het kader van het �40-jarig 
bestaan van de harmonie op zaterdag-
avond 22 februari a.s. een carnavalscon-
cert. Een bijzondere bijkomstigheid is, dat 
dit jaar prins carnaval uit onze vereniging 
komt.
Tijdens het concert, dat zal plaats vinden 
in de Dreef, zal naast toepasselijke mu-
ziek van de harmonie, ook enkele specta-
culaire muzikale acts  te zien en te horen 
zijn. Ook zal een Aarlese prominent het 
podium betreden om over het e.e.a. het 
licht te laten schijnen. Meer bijzonder-
heden over het carnavalsconcert in het 
volgende gemeenschapsblad. Reserveert 
u alvast genoemde avond.
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gemeentegrond in gebruik genomen 
hebben. Als aan de voorwaarden voldaan 
wordt, kan de grond gekocht worden.
Aanvragen in andere gebieden
Weliswaar is de kom van Beek als proef-
gebied aangewezen, dat betekent niet dat 
geïnteresseerde bewoners daarbuiten 
geen aanvragen kunnen indienen. Aan-
vragen uit andere delen van de gemeente 
worden tijdens de proefperiode ook in be-
handeling genomen.
Interesse 
Heeft u interesse in aankoop van een 
reststrook, dan vindt u op onze website 
www.laarbeek.nl een aanvraagformulier. 
Als u zoekt op ‘reststroken’ vindt u ook 
een informatiefolder met enkele reken-
voorbeelden. Ook de criteria voor de be-
oordeling van aanvragen tot verkoop of 
verhuur treft u daar aan.
Afhankelijk van het aantal reacties kan 
het zijn dat uw verzoek niet onmiddellijk in 
behandeling wordt genomen. Wij vragen 
u begrip hiervoor en zullen in ieder geval 
van de procedure op de hoogte stellen.
Vragen?
Neem dan contact op met Mathieu 
Schellen of  Marieke Brock van Inter-
solum, via het algemene telefoonnummer 
van de gemeente Laarbeek 0492 469 700 
of per e-mail intersolum@laarbeek.nl.

gespecialiseerd in Volvo, maar daarnaast 
hebben we alle kennis in huis van andere 
automerken.  U kunt bij ons terecht voor 
APK, (groot) onderhoud, airco service, 
diagnose voor elektronische storingen 
van alle merken en nog veel meer. Wilt u 
meer weten over ons bedrijf of onze ser-
vice, kijk dan eens op onze website www.
autoservicemartens.com. We zijn ook te 
volgen op Facebook/AutoServiceMartens 
en voor meer vragen kom graag een keer 
langs!  
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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.=

 

Nieuw kleinschalige BSO(Buiten Schoolse Opvang) 

Voor kinderen van 4 tot 13 jaar die met dieren willen knuffelen,  
natuur beleven of gewoon buiten spelen in de weides.  
Activiteiten kunnen zijn: verzorging van dieren, groente kweken,  
spelletjes in BSO-weide doen of lekker chillen op de bank. 

 Graag nodigen we ouders met hun kinderen uit om eens een kijkje te komen nemen. 
Aanmelden kan via info@heikantje.nl ovv BSO. 

Er zijn maximaal 10 kindplaatsen per dag beschikbaar. Er zijn al een aantal opties geplaatst. 
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Mijn hoofd is leeg en de pagina was leeg 
toen ik deze regel begon. Probeer leegte 
maar eens te transporteren naar een pa-
gina, die blijft dus leeg. Dat kan nooit de 
bedoeling zijn van dit blad, er moet voor 
de trouwe lezers iets te lezen zijn. Anders 
is dit blad alleen maar papiermandvulling, 
ik weet ook wel dat dat meestal de eind-
bestemming van mijn gedachtenkronkels 
is. Het zij zo. Begenadigde schrijvers en 
columnisten plegen hun pennenvruchten 
wel eens in boekvorm te gieten, zodat 
ze voor het nageslacht bewaard blijven. 
Ik zal daar nog even mee wachten. We 
knalden letterlijk en figuurlijk het nieuwe 
jaar in. Van mij mogen ze knallen maar 
ik heb mijn buik vol van zinloze vernie-
lingen met vuurwerk en oorverdovende 
knallen midden in de nacht, al weken van 
te voren. Daar zou ik wel iets tegen willen 
doen en velen met mij. We kunnen geen 
drones of andere hulpmiddelen inzetten 
want daarvoor is het probleem te klein. 
We leven met de terreur van een verspil-
lende samenleving, och het was maar 
65 miljoen. War maak ik me druk om. Ik 
verlang weer naar een muisstille sneeuw-
rijke winterse nacht die alle geluiden extra 
dempt en een geplaagd mensenoor de 
rust geeft die dat oor verdient. Voorlopig 
moeten we het nog doen met warmte-
records in januari en van Johan word ik 
ook al niet veel wijzer. Ik tref hem nog wel 
eens tussen de buien door. Hij kwam van 
de week met het verhaal dat er een mei-
kever binnen was gevlogen. Op de vlucht 
voor vuurwerk, dacht ik nog, maar het was 
waarschijnlijk de lentetemperatuur van die 
dag. Ik denk dat Johan weer een spreuk 
aan zijn collectie kan toevoegen. Maakt 
de meikever in januari al een vlucht, dan 
zit er veel warmte in de lucht. Een trouwe 
lezeres meldde mij vorige week dat ze 

op de klaarlichte dag een vos zag over-
steken op de Lieshoutseweg. Het beestje 
kwam uit de tuin langs het Kouwenbergs 
kerkje. Ik heb geen moment aan haar ver-
haal getwijfeld omdat ze meteen al met 
een brouwbare getuige op de proppen 
kwam. Er zijn namelijk ook rode katers 
met een dikke staart. Dat de vos in de 
dorpen op zoek gaat naar voedsel is niets 
bijzonders. Er ligt altijd wel ergens afval 
of er scharrelen nog wat kippen rond. 
De vos kan van alles gebruiken. Mijn 
voederhuisje in de tuin wordt al aardig 
bezocht door de mezen- en mussenfa-
milies. Verder tortelt, kauwt en merelt er 
van alles rond. Ik mis nog de roodborst, 
heggemus, de vinken en de groenlingen 
maar die komen vanzelf als het gaat win-
teren. Ik zat even de lijst van verboden 
dieren te bestuderen die op � januari van 
dit jaar in werking zou treden. Even uitge-
steld tot � juli a.s., omdat nog niet alles 
duidelijk is want je mag sommige soorten 
wel weer in een kooitje stoppen onder be-
paalde voorwaarden. Lekker Nederlands. 
Grote onrust onder de zogenaamde die-
renliefhebbers want je mag geen step-
penzebra meer in de achtertuin parkeren. 
Geen loewaks, Degoes en Tayras meer 
in je kippenhok houden en zeker geen 
gestreepte skunk meer in de je voor-
tuin aan de ketting leggen. En ook onze 
eigen eekhoorn staat op deze lijst. Dus 
de hokken moeten open, het zal er druk 
worden in de dorpen, er blijft geen hazel-
noot meer over. Nog een geluk dat Broos 
Biemans er deze week op Croij nog een 
paarhonderd aangeplant heeft rond zijn 
nieuwe boomgaard aan de Kasteelweg. 
Er zit al gaas om tegen de konijnen en 
ander vreetspul. Meteen een bordje erbij 
zetten: Verboden voor eekhoorns, want 
wij lusten die nootjes ook wel. Het jaar 
20�4 is , heel toevallig denk ik, door de 
landelijke zoogdierenvereniging uitge-
roepen tot het jaar van de eekhoorn, onze 
eigen rode eekhoorn, wel te verstaan. In 
Aarle mogen we niet klagen maar als alle 

De Meikever
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Succesvolle periode
Aan de Wielen

De wintercommissie van Aan de Wielen 
kan heel tevreden terugkijken op de ac-
tiviteiten van de afgelopen weken. In het 
42 jaar bestaan van de vereniging was de 
belangstelling rond de jaarwisseling nog 
nooit zo groot en dat was natuurlijk mede 
te danken aan de goede weersomstan-
digheden. Op tweede kerstdag mochten 
we �58 deelnemers verwelkomen bij 
onze foto-wandel-puzzeltocht. Na het 
vinden van foto’s en het beantwoorden 
van een vijftiental vragen bleek groep 
2, bestaande uit de families Janssen en 
Gijsbers, de meeste punten vergaard 
te hebben. De familie Migchels werd op 
twee punten tweede en goede derde was 
de familie van Bommel. Alle deelnemers 
gingen tevreden met een prijs(je) naar 
huis.
Op de laatste zondag van 20�3 stond 
de traditionele koppelcross gepland. 
Deze jaarlijkse happening organiseren 
wij samen met de Runnersclub Lieshout. 
Door de overvloedige regenval van de 

dagen ervoor was de werkploeg op za-
terdag aan de slag gegaan om de routes 
zo droog mogelijk te maken en zo konden 
de �5 lopers en �5 fietsers zorgen voor 
een mooie wedstrijd. Winnaar werden 
Kevin van Schijndel en jan Willem van 
Bokhoven, 2e Cris Korsten en Marijn 
Minten en het podium werd volgemaakt 
door Thean van Thiel en Henk Mertens.
Op de eerste zondag van het jaar orga-
niseren wij altijd onze tweede officiële 
veldtoertocht van het winterseizoen. Na 
het waterballet in november, waren de 
weergoden ons nu heel gunstig gezind. Al 
vroeg stond de parkeerplaats bij de Hut 
helemaal vol en er bleven deelnemers 
toestromen. Bij het inschrijven ontstonden 
zelfs files en na enig telwerk bleken 680 
dames en heren op pad te zijn gegaan, 
een absoluut record. Onze mannen 
bleken onderweg goed werk te hebben 
verricht, want bij terugkomst kregen ze 
vele complimentjes.
Crossen, veldtoeren en kaarten, dat 
zijn de ingrediënten voor de komende 
weken.
Afd. publ.

Een drukke start van 20�4,
concert van de Harmonie,
vlooienmarkt ATTC,
veldtoertocht ADW,
nieuwjaarsreceptie ASV
en dat allemaal op zondag 5 januari.
Wellicht heb ik iets gemist,
maar ik moest ‘s middags naor un fist,
van een dame,
nu dus ook al 65 lentes.
Op d’r AOW moet ze nog effe wachten,
want trekken van Drees doe je iets later,
dus los je dat tegenwoordig op,
door het geven van een envelop,
dan sla je zeker geen flater,
ook al heb je ‘s anderdaags een kater.
RD

squirrels, Japanse en Amerikaanse eek-
hoorns, de dertienstreepgrondeekhoorn, 
de suikereekhoorn en de Puruaanse 
witnekeekhoorn vrij komen dat ziet het 
er donker uit voor onze rode jongens. 
Het chinezen hebben dat probleem niet 
want op 3� januari begint hun jaar van 
het Paard. Een verstandige keuze en wij 
Brabanders kunnen daar wel mee leven 
want we hebben veel op met paarden. 
We hebben zelfs een paardenWEG maar 
dat is een ander verhaal en over WEGEN 
wilde ik het voorlopig niet meer hebben.
De meikever.
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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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Puur Genieten 
Massages gaat verder onder 

nieuwe naam!
Massagepraktijk Puur Genieten Mas-
sages heeft met ingang van � januari een 
nieuwe naam: Wieneke Prinsen, Reflexo-
logie en Massages. De reden voor een 
naamswijziging is een logische stap vertelt 
eigenaresse Wieneke Prinsen: “De naam 
Puur Genieten Massages dekte niet meer 
de lading nu ik in 20�3 geslaagd ben voor 
de 3-jarige HBO-studie VoetreflexPlus. 
Nu de voetreflextherapie een steeds 
groter deel van mijn werk inneemt, wil ik 
ook duidelijk vindbaar zijn voor nieuwe 
mensen met klachten. Ik heb best een tijd 
nagedacht over een nieuwe bedrijfsnaam 
waarbij zowel de ontspanning als ook 
het welzijn naar voren kwamen. Van veel 
klanten hoor ik  dat ze na diverse behan-
delingen thuis vertellen: “Ik mag vandaag 
weer naar Wieneke” en niet “Ik heb een 
afspraak bij Puur Genieten Massages”. 
Dat gaf voor mij de doorslag om gewoon 
mijn eigen naam te gaan gebruiken”. 
Natuurlijk kun je bij Wieneke Prinsen nog 
steeds terecht voor diverse ontspannings-
massages die staan voor ‘puur genieten’, 
maar ook voor uiteenlopende lichamelijke 
en geestelijke klachten ben je bij Wieneke 
Prinsen, Reflexologie en Massages aan 
het juiste adres. 
Reflexologie (vaak beter bekend als voe-
treflextherapie) is een natuurgeneeskun-
dige therapie waarbij door middel van het 
masseren van reflexzones geprobeerd 
wordt lichaam en geest weer in balans te 
brengen. Reflexzones zijn gebieden op 
het lichaam waar veel zenuwuiteinden 
lopen, zoals de op de rug, voeten, handen 
of oren. Een reflexzone weerspiegelt de 
gezondheid van lichaam en geest. De 
therapie gaat ervan uit dat de reflexzones 
corresponderen met organen, spieren 

en zenuwen. Door het bewerken van de 
zones wordt het orgaan (spier of zenuw) 
waar het om gaat gestimuleerd of gekal-
meerd en het zelfgenezend vermogen 
van het lichaam geactiveerd. Hierdoor 
kan een klacht verdwijnen.
Wieneke Prinsen heeft met reflexologie 
al hele goede resultaten behaald bij o.a. 
slapeloosheid, overgangsklachten (nacht-
zweten/opvliegers), concentratiepro-
blemen, aambeien en langdurige nek- en 
schouderklachten. Momenteel onderzoekt 
ze of reflexologie bedplassen bij kinderen 
kan verminderen. “Ik ben drie  kinderen 
aan het behandelen en bij twee ervan 
beginnen er na vier behandelingen droge 
nachten te komen. Een heel mooi resul-
taat dus! Het derde kind had ook overdag 
nog regelmatig ongelukjes waardoor dat 
traject duidelijk wat meer tijd nodig heeft, 
maar ik ben ook wat dit derde kind be-
treft heel optimistisch. Kinderen reageren 
vaak heel snel op de therapie!”.
De start naar welzijn en ontspanning!
Voor meer info: 06-46�65400 of 
www.wienekeprinsen.nl

Stichting Sinterklaas 
Aarle-Rixtel,

Wil iedereen bedanken voor de hartelijke 
ontvangst van de Sint en zijn Pieten in 
Aarle-rixtel.
Natuurlijk kunnen wij dit niet zonder uw 
giften tijdens de collecte en zonder onze 
sponsoren.
Graag willen we dan ook de volgende 
bedrijven bedanken,Aarle Onderneemt, 
Jantje, Straatman amusument, Foolen 
Geluid, Van Heijst,Frans van de Heuvel 
Agf, Bakkerij Van Brug, Slagerij Hegeman, 
Bofrost, MFC de Dreef, Gemeente Laar-
beek, De Rabobank, Bloom, Twan van 
Hout Auto,s. Rotaryclub GBL. Maar na-
tuurlijk ook alle vrijwilligers die meege-
holpen hebben want zonder deze handen 
was het allemaal niet mogelijk geweest.
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Boekpresentatie.

Zondag 26 januari a.s. om �5.00 uur zal in 
er conferentiecentrum De Couwenbergh 
een boekpresentatie plaatsvinden door 
oud-kapitein Sieta Koet-Minis uit Amers-
foort over haar uitzending als UN militair 
in 2008 naar Soedan. Deze presentatie is 
bijzonder omdat de schrijfster het boek, 
genaamd Militair Observer, opdraagt aan 
onze dorpsgenoot, wijlen Riny van den 
Boogaard. Zij was namelijk op deze uit-
zending, die zes maanden duurde, de 
buddy van Riny. Vlak voor zijn overlijden 
op �2 maart 20�3 heeft Riny nog inzage 
gehad in het script en hij was zeer verguld 
met het voornemen van zijn collega om 
het boek aan hem op te dragen.
De inhoud van het boek handelt voorna-
melijk over de ervaringen van beiden tij-
dens deze missie in Soedan en geeft een 
aardig beeld van de verhoudingen tussen 
de bevolking van Noord- en Zuid-Soedan 
en de daaruit voortvloeiende conflicten. 
Soedan was tot �956 een Britse kolonie 
en belandde na de onafhankelijkheid in 
een langdurige bloedige burgeroorlog. 
In 2005 sloten de partijen een vredesak-
koord en werden er onder de vlag van de 
VN militairen in het land gestationeerd. 
Nederland neemt sinds 2006 deel aan 
deze missie en stelt de manschappen 
voor observatie ter beschikking van de 
UN.

Sieta Koet kwam in �970 in dienst van 
de Koninklijke Luchtmacht en beëindigde 
haar carrière als kapitein in 20�0. Zij nam 
als militair observer deel aan talloze vre-
desmissies, zo ook in 2008 in Soedan. 
Het boek bevat 250 pagina’s met meer-
dere foto’s van Riny onder meer met de 
Ministers Verhagen en Koenders tijdens 
hun werkbezoeken en  de overhandiging 
van de Aarlese Mariabeeldjes aan Father 
John, waarover Riny destijds in dit blad 
al uitvoerig berichtte. De eerste druk be-
staat uit 200 exemplaren en het boek kost 
€ 21,95. 
De presentatie zal worden opgeluisterd 
door de Stichting Organisatie Carnaval 
Ganzegat omdat Riny van den Boog-
aard lid van de carnavalsvereniging was 
en gedurende vele jaren als bestuurslid 
en adjudant van de Prins een bijzondere 
functie vervulde.
Belangstellenden zijn  op 26 januari a.s. 
van harte welkom bij de presentatie in de 
Couwenbergh.
JWP.

Oproep!!! 
Wie helpt mij aan een leuke baan? Een 
leuke baan voor ongeveer 20 uur per 
week, geen avond of weekend baan. Laat 
mij wat weten, bel naar Lianne Raijma-
kers, Molenstraat �3 tel: 384�04.

Klokje                                               
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6 januari Buurtschap Lieshoutseweg
In de zaterdagavond gehouden bestuurs-
vergadering van de buurtschap “Lieshout-
seweg” werd besloten om met minstens 
één wagen aan de carnavalsoptocht 
deel te nemen, doch het streven is om 
daarnaast ook nog met een kindergroep 
deel te nemen. Om het een en ander uit 
te voeren doet het bestuur beroep op de 
leden om medewerking te verlenen. Ver-
wacht wordt dat ook enkele dames zich 
zullen melden

6 januari Harmonie “De Goede Hoop”
Vanavond zal harmonie “De Goede Hoop” 
om half negen in het ontspanningsge-
bouw een “instructief concert” geven, 
waarop uitgenodigd zijn de ouders van de 
jongens, die in �963 de zesde klas van 
de lagere school hebben verlaten en de 
ouders van de jongens, die nu in deze 
zesde klas onderwijs genieten. Het korps 
zal onder leiding van de directeur, de 
heer A. v.d. Laar, diverse muziekstukken 
uitvoeren, verder worden door verschil-
lende muzikanten de mogelijkheden op 
hun instrument getoond, in solospel of 
samenspel.

8 januari Carnavalsprogramma
De Raad van Elf van Aarle-Rixtel is reeds 
vele weken bezig met de voorbereidingen 
voor de carnavalsoptocht. Tot de voor-
bereidingen op het carnavalsfeest be-
hoort ook het Boerenbal, dat 25 januari 
gegeven wordt. Ook de hofkapel zal 
hieraan medewerking verlenen. Voor het 
bal zullen zo veel mogelijk kaarten in de 
voorverkoop verkrijgbaar worden gesteld. 
Zondag 26 januari wordt dan een teen-
agerbal gegeven. Zaterdagavond 8 fe-
bruari zal in het ontspanningsgebouw een 
groot gekostumeerd bal gegeven worden, 
waaraan fraaie prijzen verbonden zijn. 
Ook op deze avond zal de hofkapel aan-

wezig zijn. Op zondag 9 februari zal dan ’s 
middags om drie uur de carnavalsoptocht 
door het dorp trekken. De kinderoptocht 
zal hierbij aansluiten. Na afloop worden 
alle deelnemende kinderen getrakteerd 
in het ontspanningsgebouw. Maandag-
middag is er dan een speciale middag 
voor de jongens tot �4 jaar, dinsdag wordt 
een middag gegeven voor de meisjes tot 
�4 jaar. De Raad van Elf en de prins zullen 
maandag �0 februari voor de middag een 
bezoek brengen aan het ziekenhuis in 
Helmond om daar verblijvende Ganzegat-
ters een fruitmand aan te bieden. Aan de 
optocht is een fotowedstrijd verbonden, 
ook van de andere carnavalsgebeurte-
nissen worden gaarne foto’s verwacht 
bij de Raad van Elf. De verenigingen en 
de buurtverenigingen, die aan de optocht 
willen deelnemen, moeten zich opgeven 
bij Grootvorst K. van Grinsven en opgave 
doen wat hun groep uitbeeldt. Niet alleen 
groepen, maar ook enkelingen kunnen 
deelnemen. Om voor de optocht een or-
delijk verloop te garanderen, heeft de 
Raad van Elf een reglement opgesteld, 
waaraan de deelnemers zich dienen te 
houden.

9 januari Rikconcours. Dinsdagavond 
had in café van Roij de zevende rik wed-
strijd plaats van het tiendaagse  con-
cours, georganiseerd door visclub “Het 
Dobbertje”. Ook ditmaal was de belang-
stelling goed te noemen. De volgende 
personen wonnen deze keer de prijzen: 
�. F. Klomp 97 p.; 2. Th. V.d. Broek 47 p.; 
3. Mevr. Fleskens 4� p.; 4. J. Smits 35 p.; 
5. Mevr. Seijkens 35 p.; 6. Mevr. V. Beek 
34 p.; 7. L. v. Doorn 34 p. Extra prijs ging 
naar mevr. Fleskens. Winnaars van het 
toepen waren Jonkers en Martens.

11 januari Ongeval. De heer B. Daniëls 
kwam vrijdag met zijn fiets in de Dorps-
straat zodanig te vallen, dat hij een enkel 
brak en naar het ziekenhuis moest worden 
vervoerd.
HELMONDSE COURANT  januari �964
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