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Tot uiterlijk dinsdagavond voor het verschijnen van het volgende nummer.
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klokjes (duidelijk leesbaar)
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Kerkstraat 39, 5735 BW, Aarle-Rixtel.
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geen enkele aansprakelijkheid
aanvaarden voor schade van welke aard
dan ook, ontstaan door het niet,
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Centraal alarmnummer

112

Landelijk Politienummer 0900 - 8844 voor niet spoedeisende hulp
POLITIEBUREAU Beek en Donk, openingstijden ma t/m vr 09.30-12.30 u,
wo 18:00-19:30u tel. 0900 - 8844.
BRANDWEER 112 Niet spoedeisend in kantoortijd: 0492469890. Overige : 0402332155.
GEMEENTEHUIS Beek en Donk, Koppelstr. 37 tel. 469700
Open: Ma t/m Vr 9.00 tot 12.30 uur Wo van 14.00 t/m 17.00 uur. (burgerzaken)
Wo 18.00 19.30 uur (burgerzaken en Bouwen en Wonen)
DORPSPLATFORM Aarle-Rixtel Secretariaat Kannelustweg 11 5735 EJ Aarle-Rixtel
Tel. 381696. E-mail: info@dorpsplatform. Website: www.dorpsplatform.nl
M.F. DE DREEF De Duivenakker 76, tel. 382149
STORINGSNUMMERS Storingsnr. gas en stroom 0800-9009
Waterleiding: 073-6838900. UPC 0900-1580
WONINGSTICHTING LAARBEEK: Heuvel 1, Lieshout, tel. 0499-423370.
Open: Ma. t/m do van 8.30 - 16.30 u. vr 8.30-12.30 uur
SCHULDHULPVERLENING LAARBEEK voor hulp bij schulden: Budgetwinkel, Churchillaan 109, Helmond, aanvraagformulier opvragen tel. 0492-587878.
BLOEDAFNAME ELKERLIEK ZIEKENHUIS maandag en woensdag van 08.15 – 08.45 in
Zonnetij (appartement 21) aan de Heindertweg.
VERLOSKUNDIGEN Praktijk Natal Gemert-Bakel en Aarle-Rixtel.
Kouwenberg 13 Aarle-Rixtel. Afspr. , ma t/m vr van 9.00 u tot 12:00 u. 0492-367703
Dienstdoende verloskundige:
0492 — 367703
FYSIOTHERAPEUTEN Fysiotherapie en Manuele Therapie. P. J. Groenendaal en
Mw. J. Strijbosch. Koude Maas 16, tel. 382156.
Fysio&Zo Aarle-Rixtel Kouwenberg 13 381288 www.fysioenzoaarlerixtel.nl
PARAMEDISCH CENTRUM:Fysiotherapie-training Kemps-Rijf Tel:382120.
Podotherapie Tel: 465647. Ergotherapie Van der Muuren Tel: 06-19718264.
Logopediepraktijk Aarle-Rixtel Tel: 381524.
Molenstraat 9a/b Aarle-Rixtel www.paramedischcentrumlaarbeek.nl
DE ZORGBOOG KRUISWERK: en Gezondheidsservice. Info kantooruren 0900-8998636 		
Thuiszorgwinkel Helmond verpl.huis Keyserinnedael, Kanaaldijk NO 18,
tel 0492-348782 ma t/m vr 10.00-17.00u za 12.00-16.00
VIERBINDEN: Otterweg 27, Beek en Donk, tel. 328800 ma. t/m vr. 09.00-12.00 uur.
OUDERENADVISEUR Voor vragen over zorg, wonen en welzijn ouderen tel. 06 - 51207270
Dorpsservicepunt: Heindertweg 87 , tel.0647333735.ma t/m do 9.30-11.00u.
email dsp-ar@vierbinden.nl
LEVgroep Leven en Verbinden:
Penningstr 57, Helmond.tel. 0492-598989. Open ma t/m vr 9.00 tot 17.30 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 14:00 tot 20:00 uur
SOS Telefonische Hulpdienst Noord-Brabant: 0900-0767 dag en nacht bereikbaar.
POSTAGENTSCHAP MCD supermarkt Kerkstraat
RABOBANK: Dorpsstraat 10, tel. 391919. Open ma t/m vr 13.30-17.00u.
RADIO KONTAKT: Otterweg 25 in Beek en Donk, tel 0492 463624. 106.8 Mhz Kabel 94.4
BIBLIOTHEEK: Di 14.30-20.00u, Wo en Vr 14.30-17.30 u. Bosscheweg 14a, tel. 382121.
HEEMKAMER ´BARTHOLD VAN HEESSEL: Bosscheweg 14a, tel. 383553 of 382763
Open: di 20 tot 22 uur en 1e zondag van de maand van 14 tot 17 u of volgens afspraak.
DIERENOPVANG vd Voorste Grootel Grotelseheide 11 Bakel melden zwerfdieren 384750.
VRIJWILLIGE HULPDIENST AARLE-RIXTEL Tel 0492-464289. Spreekuur: ma-wo-vr
9.00 tot 10.30 u. Otterweg 27, 5741 BC in Beek en Donk
Zorgcoöperatie Tot uw Dienst De Klumper 4 LieshoutTel: 06 30640121
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Parochie O.L. Vrouw Presentatie

Week van zaterdag 1 februari t/m vrijdag 7 februari
Zaterdag 1 februari
18.30 uur Kerk – Eucharistieviering - Samenzang
Zondag 2 februari – 4e Zondag door het jaar - Opdracht van de Heer in de tempel
10.00 uur Kerk – Eucharistieviering – Cantorij
Presentatieviering 1e Communicanten met
kindernevendienst voor de andere kinderen
Zr. Marij Verbeeck					(par.)
Hanneke van Berlo					(fund.)
Sien Nooijen					(fund.)
Mina van den Bogaard – de Korte
Overleden ouders Jan en Truus van Dijk – de Vries (verj. moeder/KBO)
Tot welzijn van de parochie
Woensdag 5 februari
19.00 uur Kapel – Rozenkransgebed
		

Week van zaterdag 8 februari t/m vrijdag 14 februari
Zaterdag 8 februari
18.30 uur Kerk – Eucharistieviering – Dameskoor
		 Corrie Swinkels - Gijsbers
		 Hans van den Heuvel				
(buurt)
		 Tot welzijn van de parochie
Zondag 9 februari – 5e Zondag door het jaar.
10.00 uur Kerk – Eucharistieviering - Sine Nomine o.l.v. Margot Pagels
		
Wim van Dommelen				(par.)
		 Martien van der Linden
Woensdag 12 februari
19.00 uur Kapel – Rozenkransgebed
Spreekuren Pastorie
Op dinsdag-, donderdag- en vrijdagochtend van 9 tot 12 uur is er een medewerkster
aanwezig op de pastorie, tel 381215. U kunt dan terecht met vragen over: dopen,
huwelijken, jubilea en misintenties. Voor dringende gevallen zoals uitvaart of ziekenzalving, kunt u altijd naar de pastorie bellen, tel.:381215.
Voor vragen of een persoonlijk gesprek met waarnemend pastoor Verbraeken kunt u
terecht bij het parochiecentrum in Beek en Donk tel. 0492 461216
Doopvieringen
Er zijn nog geen doopdatums bekend.
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Parochie O.L. Vrouw Presentatie
Voor de voorbereidingsavond en voor de doop van uw kindje kunt u zich
tijdens de spreekuren op de pastorie opgeven: tel. 381215.
Mariakapel Bosscheweg
De glas-in-lood ramen van de Mariakapel aan de Bosscheweg worden momenteel
gerestaureerd. Daarvoor heeft men aan de voorkant van het gebouw steigers geplaatst.
Ondanks deze kleine hindernis blijft u van harte welkom in onze Kapel. De deur staat
gedurende de dag gewoon open.

Vieringen Missieklooster H. Bloed te Aarle-Rixtel
Kloosterdreef 7

Eucharistevieringen;
09.30 uur op zaterdag en zondagen
17.30 uur maandag t/m vrijdag
Uitstelling van het Allerheiligste
15.30 uur - 17.00 uur maandag en vrijdag
10.00 uur - 12.00 uur woensdag
10.30 uur - 12.00 uur zaterdag en zondag
16.00 uur - 18.00 uur zondag
Over het algemeen zijn de missen op dinsdagen, donderdagen, zaterdagen en
zondagen in het Nederlands en op maandagen, woensdagen en vrijdagen in het
Duits.
Allen hartelijk welkom!
Voor wijzigingen raadpleeg de website:
www.missieklooster.nl

DANKBETUIGING
Langs deze weg willen wij iedereen hartelijk bedanken voor de
kaarten, lieve woorden, bloemen, kortom uw medeleven in welke
vorm dan ook,bij het overlijden van ons mam en oma

			Ida Verbakel-van Rooij
Speciaal dank aan het verzorgend personeel van Zonnetij voor de liefdevolle verzorging.
Kinderen, klein- en achterkleinkinderen
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Aannemingsbedrijf - Machineverhuur
Sloop & Grondwerken
Handelsonderneming & Recycling
Groene woudseweg 2
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Beek en Donk
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Tel. 0492 - 46 59 42
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Gemeenschapsblad Aarle-Rixtel

zijn zoals onlangs in het Eindhovens
Dagblad werd gepubliceerd. Daarom is
de website van het Platform NOC een
hulpmiddel om alle belangrijkste
“STUIT DE RUIT’ handig
documenten bij elkaar te hebben. Ook
nieuwe website Platform NOC vindt u veel informatie op de website van
Het Platform Noordoostcorridor heeft een het Dorpsplatform www.dorpsplatform.nl
nieuwe website gelanceerd
op de pagina De Weg.
www.stuitderuit.nl
Mariëngaarde, het Medisch
Veel samenwerkende belangengroeperingen die de aanleg van de ruit niet zien Centrum en de (jeugd)zorg 2014
zitten zijn verenigd in een platform met de Het Dorpsplatform Aarle-Rixtel organinaam Platform Noordoostcorridor. Ook seert op 17 februari a.s. een openbare
het Dorpsplatform Aarle-Rixtel evenals bijeenkomst in de grote zaal van de Dreef
de andere dorpsraden van Laarbeek zijn in Aarle-Rixtel. Het thema van de avond
hierbij aangesloten. Al jarenlang worden zal zijn Sociaal en Maatschappelijke ontde gemeenschappelijke belangen van wikkelingen in Aarle-Rixtel gezien in het
de bewonersgroepen en andere natuur- licht van de overheveling van taken van
en cultuurorganisaties besproken in het het Rijk naar de gemeente Laarbeek.
Platform NOC waarbij ook de Brabantse De jeugdorganisaties Cendra en OJA
Milieufederatie is aangesloten. Ervarings- brengen de problematiek van de hedendeskundigen uit Eindhoven weten nog daagse jeugd naar voren, wethouder
precies hoe het allemaal begonnen is Briels licht de ontwikkelingen bij de tranen voor Hans Kloosterboer is het de 6e sitie van de zorg toe, de Zorgboog vertelt
keer dat hij zich inzet voor behoud van hoe Mariëngaarde er uit gaat zien en wie
natuur en landschap en tegen het aan- de bewoners worden en ten slotte wordt
leggen van onnodig asfalt en zo wordt de uit de doeken gedaan hoe de kapel veroost-westverbinding langs het Wilhelmina bouwd gaat worden tot Medisch Centrum
kanaal ook beschouwd. Nut en noodzaak voor o.a. de huisartsen, tandarts en apozijn nog lang niet aangetoond ook al be- theek. U wordt van harte uitgenodigd om
weren voorstanders van wel zonder het hierbij aanwezig te zijn. De avond begint
met cijfers te kunnen onderbouwen. Zelfs op 19.30 voor koffie en thee wordt gede Tweede Kamer heeft de provincie nog zorgd. www.dorpsplatform.nl
een jaar de tijd gegeven om haar huiswerk opnieuw te maken en te werken met
nieuwe onderzoeksmethoden die beter
aansluiten bij de werkelijke situatie van nu
en de te verwachten groeicijfers volgens
Beste dames
de laatste prognoses. Die wijzen er namelijk op dat de bevolkingsgroei na 2025 85 Jaar KVO donderdag 30 januari
stopt en dat de groei van de mobiliteit al 20.00 uur de Dreef.
vanaf 2023 een dalende tendens vertoont Theatervoorstelling Grutjes en Griesin heel Nederland, in het westen nog niet meel.
maar des te meer in het oosten en ook U heeft zich hiervoor opgegeven.
rondom Eindhoven. Alle reden om nut en Workshop donderdag 6 februari 20.00
noodzaak nog eens opnieuw te bekijken uur de Couwenbergh.
waar enkele partijen in de Helmondse ge- U heeft zich hiervoor opgegeven.
meenteraad intussen ook van overtuigd Bestuur KVO
9

degroofuitvaar tverzorging.nl

De uitvaart in vertrouwde handen
Ook wanneer u elders verzekerd bent
Inloopuurtje
voor al uw vragen:
Donderdag 14:30-15:30 uur
in Deurne & Beek en Donk
Oranjelaan 54 ............... Beek en Donk
Derpsestraat 1d ................................ Deurne
Gasthuisstraat 53 .................... Helmond
T 0492 319533 of 0493 320027

www.autoschadeverbakel.nl
10

Bericht van:

Gemeenschapsblad Aarle-Rixtel

Ontmoetingsgroep voor nabe- inloophuis De Cirkel, Piet Heinstraat 59
Helmond.
staanden na overlijden partner. te
Op zondagmiddag 26 januari 2014 a.s.
Stichting Rouwbegeleiding Helmond e.o.
“Omzien naar elkaar” is in oktober jl gestart met een nieuwe ontmoetingsgroep
voor nabestaanden die hun partner
een half jaar of langer geleden verloren
hebben. In maart 2014 zouden wij, bij
voldoende aanmeldingen, kunnen starten
met een nieuwe groep, vandaar dat wij u
verzoeken dit bericht zou willen plaatsen
in uw berichtgeving, in uw nieuwsblad.
Lotgenoten kunnen elkaar in deze groep
tot steun zijn bij het verwerken van hun
verlies en bij het zetten van de eerste
stappen naar een ander leven.
De
herkenning en erkenning van zo’n verlies, je verhaal te kunnen vertellen, het
luisteren naar elkaar, kan je het gevoel
geven er niet alleen voor te staan.
Een groep van maximaal acht deelnemers/sters, komt acht keer bij elkaar op
dinsdag-middag van 14.30 u tot 16.30 uur
in het Gezondheidscentrum Leonardus,
Wethouder Ebbenlaan 131 in Helmond.
De begeleiders hebben een opleiding gevolgd bij Landelijk Steunpunt Rouw (LSR).
De ontmoetingsgroepen zijn een initiatief
van de gezamenlijke kerken in Helmond,
maar staan open voor iedereen, kerkelijk
of niet kerkelijk, uit Helmond en omgeving.
Voor meer informatie en/of aanmelding:
Mieke Diepstraten 0492-551940
www.rouwbegeleidinghelmond.nl; info@
rouwbegeleidinghelmond.nl

Inloopmiddag nabestaanden.

staat de deur open voor de maandelijkse
inloopmiddag voor een ieder die een dierbare (partner, moeder, kind, vader, broer,
zus, vriendin of vriend, familie of buur)
aan de dood heeft verloren. Na zo’n verlies is er de eerste tijd meestal veel steun
en medeleven, maar na verloop van tijd
wordt dat vaak minder, terwijl u mogelijk nog graag over dit verlies zou willen
praten.
Stichting Rouwbegeleiding Helmond
e.o. “Omzien naar elkaar” biedt belangstellenden de mogelijkheid tijdens de
inloopmiddagen in een ongedwongen,
vrijblijvende sfeer, te kunnen praten met
lotgenoten,
onder het genot van een kopje koffie, thee
of glaasje fris.
Informatie mw. Mieke Diepstraten telef.
0492-551940
www.rouwbegeleidinghelmond.nl
info@rouwbegeleidinghelmond.nl
Seniorenvereniging KBO
Aarle-Rixtel

KBO-LEDEN OPGELET:
De volgens de voorlopige agenda aangekondigde filmmiddag van
11 februari a.s. komt te vervallen.
Hiervoor in de plaats komt donderdag 27
februari 14.30 uur in de
Ontmoetingsruimte in Zonnetij.
Deze middag vertoont Zr. Vera een film
over Indonesie, verdere informatie
in de volgende seniorenwijzer.

Op de 4e zondag van de maand organiseert
Klokje
Stichting Rouwbegeleiding Helmond e.o.
“Omzien naar elkaar” de maandelijkse Gratis af te halen 125 klassieke LP’s en
inloopmiddag van 14.00 uur tot 16.00 uur 30 LP’s uit de zeventiger jaren. Telefoon
: 381761.
in
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Prijsuitreiking krasactie
Nederland Leest in de bieb

Gemeenschapsblad Aarle-Rixtel
de moeite. Je vindt er allerlei voordeeltjes
voor voordelige uitjes. Met een ledenpas
van een van de Brabantse bibliotheken
kun je met korting naar diverse theaters,
dierenparken, musea, lezingen, filmhuizen
en festivals in vrijwel alle provincies.

Vrijwel altijd is er wel een aantrekkelijke
De prijswinnaars van de krasactie die de
actie in je eigen regio te vinden.
bibliotheek organiseerde tijdens de campagne Nederland Leest zijn onlangs uitgenodigd om in de bibliotheek hun prijs in
ontvangst te nemen.
Nederland Leest
De campagne Nederland Leest draaide
om Erik of het klein insectenboek van
Godfried
Bomans.
Bibliotheekleden
konden het boek in november 2013 gratis
afhalen. In het boek zat een kraskaart
waarmee via de website voordeelmetjebiebpas.nl een reeks mooie prijzen te
winnen waren zoals culturele uitjes, sportieve dagjes weg, workshops en goedgevulde BiebBoxen.

De hersenstichtingcollecte

De hersenstichtingcollecte is dit jaar van
27 januari tot en met 1 februari.
Tijdens de televisie-actie: “Geef om je
hersenen”, zal worden uitgelegd hoe
belangrijk het werk van de stichting is
voor mensen met hersenziekten,
hun partners en familie.
Laat de collectanten niet voor niets door
de kou gaan en geef a.u.b. als ze bij u
Prijzen en prijswinnaars Laarbeek
Onlangs werden de prijswinnaars bekend aanbellen.
gemaakt. Zij konden in de bibliotheek hun Alvast bedankt.
gewonnen prijzen in ontvangst nemen.
Mevrouw Neilen uit Lieshout ontving een Vrijwilligerswerk.
BiebBox, mevrouw Coolen-Bolwerk uit
Lieshout kreeg twee toegangskaartjes Vrijwilliger zijn
voor Toverland en mevrouw Van der Ven Is vrijwillig
uit Aarle-Rixtel mocht een cadeaubon Maar niet vrijblijvend
van huidinstituut Orchidee in ontvangst Is verbonden
Maar niet gebonden
nemen.
Ook in Gemert/Bakel vielen enkele bibli- Is onbetaalbaar
otheekleden in de prijzen. Daar ontving Maar niet te koop
mevrouw Smits uit Bakel een cadeaubon Is positief denken
van huidinstituut Orchidee en mevrouw Is positief doen
Verschuren uit Gemert twee toegangs- Met als enig doel
kaartjes voor de lezing van Judith Koele- Voor jezelf en voor de ander
Een goed gevoel
meijer bij Alleman Literair.
Wie voelt zich aangesproken en helpt
Voordeel voor bibliotheekleden
De krasactie is voorbij, maar een be- mee collecteren?
zoekje aan voordeelmetjebiebpas.nl loont Inl. Hanny Schooneveld. tel.382141
13
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Hoe kom jij nu
écht in
beweging?

te gaan doen. Mooi…niet altijd reëel.
Annemie werkt het allerliefst met mensen
in de NATUUR. Samen op stap, vanuit
beweging tot rust komen…kritisch bevragen, en gaan beseffen wat jij ECHT
zou willen. Dit blijkt ook duurzaam te
werken. We gaan de natuur in omdat je
daar gemakkelijker je GEVOEL ervaart
en van binnen uit jouw ‘innerlijke wijsheid’
meer gaat vertrouwen, die écht wel weet
wat je te doen staat!
Naast wandelingen en gesprekken geeft
Annemie ook seizoens-workshops.
Eén Winter-workshop is inmiddels al geweest . Er staat er nog een te gebeuren
op:
Woensdag 12 februari van 10.00-16.00
uur (In een klein groepje gaan we vanuit
AANDACHT
en STILTE deze dag vormgeven met behulp van beelden , schilderen en reflecteren, samen lunchen)
De andere geplande workshops zijn:
Lente: woensdag 26 maart 2014 en
woensdag 9 april 2014
Zomer: woensdag
25 juni 2014 en
woensdag 9 juli 2014
Herfst: woensdag 24 september 2014 en
woensdag 8 oktober 2014
Ben je geraakt door deze informatie, neem
dan gerust eens contact met haar op:
Annemie van Poppel
Beatrixlaan 13
5735 CX Aarle-Rixtel
Tel: 06-12149721
www.coachingstap.nl
coach@coachingstap.nl
Facebook coaching en begeleiding
STAP.
De 200e ‘like’krijgt een gratis coach-wandeling en inspirerend gesprek.

Coaching en Begeleiding S.T.A.P. is al
vanaf 2010 actief in Coaching en begeleiding. Sinds afgelopen jaar augustus 2013
is Annemie van Poppel, vertelt ze, gestopt
met haar baan als Intern Begeleider in het
basis-onderwijs. Deze beslissing heeft zij
mede gemaakt n.a.v. een bijzondere ervarings-reis vorig jaar, waar zij, bijna 4
maanden in Nepal vrijwilligerswerk heeft
gedaan als leerkracht Engels in een Tibetaans jongensklooster en gewerkt heeft
aan een scholenproject in Prasauni, Chitwanpark.
(annemievanpoppel.reislogger.nl)
Mede door unieke ontmoetingen en ervaringen in het onderwijs-veld, aangevuld
met een gedegen gecertificeerde opleiding tot coach, heeft zij afgelopen jaren
al veel mensen en kinderen mogen ontmoeten tijdens coach-processen. Zowel
in organisaties als individueel.
Wat is er nou zo prachtig aan om coach
te willen zijn? Voor Annemie is dat toch
vooral het samen ‘op stap zijn, het echt
AANDACHT kunnen geven aan het dilemma, de ontwikkelvraag die iemand op
dat moment in z’n leven heeft. Getuige
mogen zijn als een persoon door ‘triggers’nieuwe inzichten krijgt, het aandurft
om een nieuwe ‘stap’te willen en kunnen
zetten is machtig mooi! Annemie zal je
spiegelen, vanuit een oprechte ‘critical
friend’ houding. Zo kun je als klant leren
voelen wat het beste bij je past, waar je
authenticiteit zit, welke belemmeringen je
in de weg staan om een ‘stap’ te kunnen
maken. Dit samen onderzoeken en reflecteren kan écht nieuwe kansen en mogelijkheden voor jou bieden.
Klokje
Wat heb JIJ nou nodig om ‘in beweging’
te komen? Ieder jaar nemen mensen Te huur: Garagebox te huur midden in de
zich van alles voor om in het nieuwe jaar Dorpsstraat. Tel: 06.10.54.64.69
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De bibliotheek viert de Nationale Voorleesdagen

Tijdens de Nationale Voorleesdagen,
van woensdag 21 januari tot en met zaterdag 1 februari, staat bij de bibliotheek
het voorlezen aan dreumesen, peuters
en kleuters volop in de belangstelling.
Centraal staat het Prentenboek van het
Jaar 2014: Krrrr... okodil. In totaal zijn tien
prentenboeken genomineerd, die samen
met talloze andere mooie prentenboeken
terug te vinden zijn bij Bibliotheek De
Lage Beemden.
Word lid tijdens de Nationale Voorleesdagen
Alle kinderen tot zes jaar die tijdens de
Nationale Voorleesdagen lid worden van
de bibliotheek ontvangen een cadeautje.
Lid worden van de bibliotheek is voor kinderen gratis, met uitzondering van eenmalig 1 euro inschrijfgeld. Inschrijven kan
bij elke vestiging of via www.bibliotheeklagebeemden.nl/lid-worden.
Korting op prentenboeken top tien via
voordeelmetjebiebpas.nl
Als je je kind gaat voorlezen, welke prentenboeken kies je dan? Een jury van
jeugdbibliothecarissen maakt elk jaar
een selectie; de top 10. Bibliotheekleden
krijgen tijdens De Nationale Voorleesdagen korting op een aantal boeken uit de
top 10 bij hun boekhandel. Kijk voor meer
informatie en de benodigde kortingsbon
op www.voordeelmetjebiebpas.nl.
Waarom voorlezen?
Het doel van De Nationale Voorleesdagen
is het bevorderen van voorlezen aan kinderen die zelf nog niet kunnen lezen.
Voorlezen aan kinderen is belangrijk. Het
prikkelt de fantasie, het vergroot de woordenschat en draagt bij aan interactieve
vaardigheden. Maar vooral: het bezorgt
kinderen heel veel plezier! Kinderen die

Gemeenschapsblad Aarle-Rixtel
al vroeg regelmatig worden voorgelezen
doen het later beter op school, leren
sneller lezen en hebben daarmee een
groot voordeel bij leeftijdgenoten die niet
worden voorgelezen.

Restaurantavond
Zonnetij Aarle-Rixtel
Onder het motto “Eten en ontmoeten” organiseert ViERBINDEN in samenwerking
met Savant culinair ook in 2014 weer restaurantavonden. De eerstvolgende avond
zal plaatsvinden op dinsdag 4 februari
a.s. in de ontmoetingsruimte van Zonnetij.
Iedereen is ook dan weer van harte
welkom vanaf 17.30 uur en het diner
wordt geserveerd om 18.00 uur.
Inschrijven en een plaatsje reserveren
kan tot uiterlijk donderdag 30 januari
15.00 uur. U kunt dit doen via het secretariaat van ViERBINDEN 0492-328800 of
via een e-mail naar stichting@vierbinden.
nl
De restaurantavonden vinden iedere 14
dagen plaats en worden steeds bekend
gemaakt in dit blad.
Voor 4 februari a.s. staat het volgende
menu op het programma:
Heldere boerengroentesoep of Romige
champignonsoep
Ovengebakken zalmfilet met kappertjes
botersaus of
Varkensfilet met vleesjus
Gebakken krielaardappelen of
Aardappelpuree
Spitskool in crêmesaus of
Winter groente mix
Appelstrudel compote met vla
Wij zijn helaas genoodzaakt geweest de
prijs met € 1,00 te verhogen. Voor ons
driegangenmenu betaalt u nu € 13,50
Graag tot ziens op 4 februari a.s.
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Ganzekwekavonden 2014.

Gemeenschapsblad Aarle-Rixtel
zijn €5,00 per stuk. Vraag er naar bij onze
leden.
Optocht. Straatversiering en gevelversiering.
Iedereen kan zich weer inschrijven voor
de grote Ganzegatse optocht, de straatversiering en de gevelversiering. Inschrijfformulieren kunt u vinden op onze site
www.ganzegat.nl. Ook kunt u daar het
reglement vinden voor de optocht, welk
ook te vinden in canavalskrant de Ganzegatter.
Gekostumeerd bal.
Op carnavalszaterdag vindt in de tent
achter de vrienden het traditionele gekostumeerde bal plaats. Wij nodigen u allen
uit om mee te doen met de altijd gezellige en drukbezochte gekostumeerde bal.
Er zijn enkele leuke prijzen te winnen en
de avond zal worden opgeluisterd door
het orkest jeWelste. Deze band verzorgd
onder meer het voorprogramma van de
concerten groots met een zachte G van
Guus Meeuwis.

Beste Ganzegatters en Ganzegatterinnekes,
Na de voorverkoop zijn er nog enkele kaarten beschikbaar voor de 1e
ganzewekavond van 1 februari en de
2e ganzekwekavond van 15 februari.
Deze kaarten zijn nog te koop bij multifunctioneel centrum de Dreef en bij
edelsmid Johan van Bakel (let op, deze
START LIEDERENTAFEL
is maar op beperkte tijden geopend).
“’T ZONNETJE” IN ZONNETIJ
Tevens kunt u kaarten bestellen bij Harrie
vd Boogaard via 06-20778176 of bij Ruud
AARLE-RIXTEL.
Martens via
06-12609509. Wees er
echter snel bij want op=op.
Samen met ViERBINDEN zijn we er in
geslaagd om op donderdagavond
Loterij Ganzegats Schilderij
30 januari 2014, in de ontmoetingsruimte
Op carnavalsmaandag wordt er wederom van “ ZONNETIJ “ , gelegen aan de Heineen prachtig Ganzegats schilderij verloot dertweg 87, Aarle-Rixtel ,voor iedereen
in de tent achter de vrienden.
een gezellige liederentafel te houden.
Rianne Verschuren is druk in de weer om Samen gaan we zingen onder begeleier weer een fantastisch schilderij van te ding van “ Sun Shine”,het eigen orkest, uit
maken.Er zijn meerdere prijzen te winnen, liederenbundels die voor u aanwezig zijn.
waaronder een nieuwe fiets. Loten zijn te De avond begint om 19.30 uur en iekoop bij de commerciele commissie en dereen is van harte welkom.
ook enkele van onze leden zullen tijdens De zaal is open vanaf 19.00 uur en de
onze activiteiten loten verkopen. De loten toegang is gratis.
kosten €1,00 per stuk. Voor slechts €1,00 De bedoeling is dat de liederentafels gaan
kunt u dus de trotste bezitter worden van plaatsvinden iedere laatste donderdag
een prachtig schilderij. Tevens zijn er nog van de maand waar een = R = in zit.
pins te koop met het logo van onze prins Voor meer informatie bel 0492-534726 of
Jan Willem den Uurste. De kosten hiervan via e-mail: frans.raaijmakers@upcmail.nl
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Zusters Ursulinen gaan
Aarle-Rixtel verlaten.
Wanneer u dit leest zijn er nog vier zusters Ursulinen in huize Angela, de oude
pastorie aan de Dorpsstraat, woonachtig.
De uw bekendste zuster is zuster Vera.
Zuster Jeanne, Henriëtte en Redempta
zijn bij u minder bekend. Toch wonen deze
zusters al vanaf 2005 in Aarle-Rixtel. Tot
die tijd woonden zij in Grubbenvorst en
Venray. Wekelijks gaan zij enkele dagen
vrijwilligerswerk doen in Grubbenvorst,
in het kloosterverzorgingshuis. Zuster
Vera woont al vanaf 1996 in Aarle-Rixtel.
Zij heeft zich ingezet voor o.a. de M.O.V.
groep, zuster Anne van het Kostbaar
Bloed heeft haar plaats bij de M.O.V.
groep overgenomen. Sinds 2013 is de
uitgave van de Missiekalender gestopt,
zij was daarvoor plaatselijk actief en kon
er diverse verkopen in Aarle-Rixtel. Het
waren altijd professionele uitgaven, Afrikaanse, Zuid-Amerikaanse kunstenaars
kwamen zo bij ons in de belangstelling.
Reportad is met de vier zusters in gesprek. Hij is benieuwd hoe de zusters zich
in Aarle-Rixtel hebben gevestigd? Zuster
Henriëtte vertelt dat zij de pastorie hebben
gekocht om de zusters, die uit de missie
terug kwamen, te kunnen huisvesten. Alle
kloosters waren reeds volledig bezet en
zij moesten ook wonen. Daarbij hoorden
de zusters tot de Indonesische provincie
van de Ursulinen. Dat gaf in de jaren zeventig best nogal eens communicatie problemen. Maar dat is in de loop der jaren
goed gekomen. Na enkele jaren werd er
een vleugel aangebouwd om de stroom
van terugkerende zusters op te vangen.
Er hebben toen meer dan 25 zusters
gewoond. De sociale contacten waren
vooral met de Witte Poort. Maar er werd
ook gewerkt voor de Artex, om een inkomen te hebben. De Artex maakte gebruik van de goedheid van de zusters,
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Report Ad
als een order afgewerkt moest worden,
waren de zusters zo goed dat ze tot laat
doorwerkten, zelfs zaterdags en zondags.
De orders moesten immers klaargemaakt
worden. De directeur kwam de zusters
zelf bedanken voor hun inzet. Ze kregen
allen een mooi presentje.
Steeds meer gebouwen zijn in de loop
der jaren overbodig geworden voor de
orde. De zusters Ursulinen stonden voor
het onderwijs, zowel basis- als middelbare scholen. Zuster Redempta werkte
28 jaar in Den Helder, daar was een Oecumenische middelbare school. Zowel
katholieken als protestanten kinderen
bezochten deze. We zijn daar met 5 zusters in de begin jaren zeventig naar toe
gegaan. De school wordt thans door
leken voortgezet en staat prima aangeschreven. Ze gaat er nog regelmatig op
bezoek. Ja, een groot deel van mijn leven
heb ik in Den Helder gewoond. De marine
heeft daar haar thuis basis en er wonen
daar Nederlanders uit alle windstreken.
Zuster Henriëtte was werkzaam in het
lager onderwijs, ook de eigen communiteit in Venlo heeft zij jaren lang gediend.
Zij ging met vier zusters naar Amsterdam
om in Gaasperdam de nieuwe parochie
mee te helpen opbouwen. Vooral voor de
ouderen zich in Gaasperdam ingezet en
het verzorgen van de liturgie in de kerk.
Op verschillende plaatsen is zij overste
geweest, o.a. in Weert, Amsterdam,
Kerkrade en Grubbenvorst. Nu is zij dit in
Aarle-Rixtel. Stelt ook niet zo veel meer
voor, zegt ze bescheiden. We zijn maar
met zijn vieren. Zuster Jeanne heeft op
verschillende plaatsen in het lager onderwijs les gegeven. o.a. In Eijsden, Posterholt, Roermond en Maastricht. Omdat
de binnenstad ontvolkte werd de school
opgeheven. Nadien ging zij de boekhouding doen op verschillende plaatsen. Drie
dagen in de week naar Boxtel. Vanuit
Weert drie dagen per week naar Venlo
om de administratie aldaar te doen. Ook
in Malden konden ze haar diensten ge-
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bruiken. Er werd een computer aangeschaft.
Zuster Vera is van 1971 tot 1996 in Indonesië werkzaam geweest. o.a. op Floris
en Java. Samen met de zusters “Dienaressen van de H.Geest “ en met enkele
competente mensen uit de kampongs
heeft zij cursussen aan meisjes gegeven,
die weinig of geen onderwijs hadden genoten . Het was een levenscursus, een
voorbereiding op hun latere leven, als
zij trouwden en zelf een gezin gingen
stichten . Wij gaven hen lessen o.a. in
gezonde voeding en koken , baby verzorging(gegeven door de plaatselijke vroedvrouw), hygiëne, naaien, zingen enz. Het
waren mooie jaren waar ik dankbaar aan
terug denk! al was het soms ook moeilijk
en behelpen. Op Java is Zr. Vera 15 jaar
werkzaam geweest, waarvan 5 jaar in het
weeshuis in Jakarta en verder was zij
in Malang als leidster van het internaat.
Toen zuster Vera in 1996 in Aarle-Rixtel
kwam wonen en niet meer terug ging
naar Indonesië, was ze nog jong genoeg
om zich nog ergens voor in te zetten. De
werkgroep zorg voor nabestaanden was
opgericht door Pastoor Tilman, Lenie Tan
en Tosca Ruyters. Toen Leni Tan vroegtijdig kwam te overlijden , heeft Zr. Vera
haar taak overgenomen . Zij zal Aarle-Rixtel het meeste gaan missen, omdat
zij vele mooie contacten heeft. In de loop
van maart, zullen zij met hun vieren naar
Grubbenvorst verhuizen. Zij krijgen twee
appartementen in het oude verbouwde
klooster Twee appartementen worden
gehuurd in het verzorgingshuis. Het verzorgingshuis is niet van de orde, maar
van een zorginstelling. Aangezien er verzorgingsplaatsen vrijkomen, die niet meer
worden ingevuld door de nieuwe regelgeving, worden deze appartementen door
de zorginstelling verhuurd aan de zusters.
Dan komt er een einde aan het verblijf van
de zusters Ursulinen in Aarle-Rixtel. De
zusters vertellen dat zij nog een open dag
houden. Hun overtollige spullen worden

Report Ad
dan te koop aangeboden. We zullen de
datum op tijd in het Gemeenschapsblad
plaatsen. De opbrengst gaat naar de projectgroep Ghana die het een geweldige
bestemming gaan geven. Of er al een
nieuwe bestemming voor huize Angela is
gevonden, moesten ze mij het antwoord
schuldig blijven. Ik wens de zusters een
fijne toekomst in Grubbenvorst, u bent
van harte welkom in Grubbenvorst!!. Ook
bij de zusters smaakte de koffie heerlijk.
Reportad.
Seniorenvereniging KBO
Aarle-Rixtel

Openbare repetitie en/of lunchpauzeconcert bij
Philharmonie zuidnederland.
Op donderdag 20 februari worden we
uitgenodigd om de openbare repetitie
en het lunchpauzeconcert bij te wonen
in Muziekgebouw Eindhoven . De repetitie begint om 10.15 uur en zal duren tot
12.00 uur.
Het orkest staat o.l.v. dirigent Jan Willem
de Vriend en als solist staat Guy Braunstein (violist) op het podium. Op het programma staat Mozart, vioolconcert nr. 5 .
Na de repetitie staat een lunchpauzeconcert gepland van 12.30 uur tot 13.15
uur . Het orkest staat eveneens o.l.v. Jan
Willem de Vriend .
Op het programma staat Händel, Water
Music .
De kosten voor het totale programma bedragen € 4,50 per persoon.
U kunt zich aanmelden voor 26 januari
bij voorkeur via e-mail bij : jacobinewouters@gmail.com of per telefoon : 382269
(antwoordapparaat inspreken).
We vertrekken om 9.30 uur vanaf het
kerkplein (indien nodig, wordt U opgehaald.
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De Meikever
Vorige week vlogen de wilde ganzen in
mooie formaties over ons dorp. Niks bijzonders, komt wel meer voor, ze vliegen
hers en dwers, op zoek naar foerageergebieden, met de wind mee of tegen de wind
in. Langs de grote rivieren en ook langs
de Maas en in het Peelgebied krioelt het
momenteel van brandganzen, kolganzen
en grauwe ganzen en daar vliegen ze
ook, alle kanten op, zo het hun uit komt,
zo lijkt het. Ze horen in het Nederlandse
waterlandschap. De ganzen die over ons
dorp vlogen hadden hun kop echter richting zuiden, dus van noord naar zuid, in
een rechte lijn en duidelijke formatie, de
oppergans voorop. Geen tijd voor een
groet aan hun metalen soortgenoten op
de Kouwenberg want ze geven niets om
carnaval en ze vlogen niet voor niets. Er
zat kou in de lucht. Nog niet in Nederland
maar wel in de landen boven ons. En dat
voelen ze precies aan, ze blijven de kou
voor en zakken af over ons continent.
Johan zou roepen: Vliegen de ganzen
naar het zuiden, dan kun je de winter
horen luiden, of zoiets. De wonderen der
natuur, de vogeltrek is er een van. Elk jaar
weer langs dezelfde routes, op weg naar
overlevingsgebieden in Zuid-Europa en
nog verder in Afrika. De harde jongens,
zoals de Nijlgans, die blijven gewoon hier.
Het lijkt een volkomen tegenstrijdigheid,
want oorspronkelijk komt hij uit warme
streken. Maar ze hebben zich mooi aangepast, alleen iets te enthousiast. Vorige
week, op een zonnige middag, kwam er
bij mij een koppeltje luid gakkend overvliegen. Er zitten momenteel verschillende stelletjes op Croij en de Overbrug.
Een paar is nog wel te hebben maar de
bedreiging zit in het afbakenen van hun
territorium. Ze schromen niet om alles
hardhandig uit dat gebied te verwijderen.
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Eenden, koeten, waterhoentjes en futen
hebben geen schijn van kans tegen
deze gans. Hoog op de poten en met
een prachtig verenkleed kijkt hij neer op
alles wat in zijn slootje beweegt. Wegwezen en anders maak je kennis met
zijn harde snavel. In Brabant zijn ze beschermd, heeft de provincie in alle wijsheid besloten. Omdat er nog niet zoveel
zijn. In de meeste provincies mogen ze
verjaagd en bejaagd worden, eenvoudig
omdat ze niet in onze biotoop thuishoren.
Soorten komen en soorten verdwijnen. U
kent de verhalen waarschijnlijk, de laatste
dagen weer actueel omdat we massaal
de vogeltjes in onze tuintjes telden. De
uitslag was te voorspellen. Winnaar werd
de huismus, gevolgd door koolmees en
merel. Een alarmerend bericht over de
spreeuw trok mijn aandacht. In aantal
dramatisch gedaald. Gelukkig, denken
de kersentelers in Mierlo en de Betuwe.
Zolang ze in de weilanden foerageren is
het o.k., maar als ze met zwermen neerdalen in de boomgaarden maken ze geen
vrienden. Er is nog geen verklaring voor
de achteruitgang maar vroeger stonden
er meer kersen bij de mensen in de tuin,
dat weet ik zeker. Begin januari daalde
het aantal bruine cafés in Ale plotseling
met 50%. Herberg Dikke Miet ging op
slot. Kastelein Jan werd net geen 90. De
lokaliteit en haar uitbaters haalde meerdere malen de Nederlandse radio- en televisieprogramma´s. Dikke Miet was een
begrip, zij ging 16 jaar geleden al van ons
heen. Een stukje geschiedenis van ons
dorp lijkt daarmee definitief verdwenen.
Het cafeetje was in vroeger tijden, samen
met D´n Tit op de hoek, een bijzonder
hoekje van Aarle-Rixtel. Over teloorgang
gesproken. Ik ben het eens met Arie
Manders uit Helmond, die in het Eindhovens Dagblad aandacht vroeg voor
misstanden op onze Heikant. Hij noemde
het hek langs de Aerlesche Vijver een
ijzeren gordijn en het voormalige dierentehuis een dichtgetimmerde gevangenis.
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Voor uw schilderwerk, binnen en buiten
A DV I S E R I N G
SERVICE
ONDERHOUD
RINI VAN BERLO Mob. 06 48 867 753
www.vanberlo-woonservice.nl, info@vanberlo-woonservice.nl
Molenstraat 32, 5735 BM Aarle-Rixtel, tel. 0492 - 38 35 68
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Nou, het ijzeren gordijn valt onder de gemeente Gemert-Bakel. Die zijn aan zet.
De recreatiepoort lijkt voorlopig nog niet
open te gaan, zou de eigenaar ook met
een Ruit in zijn maag zitten. Het zou zo
maar kunnen want een omleiding buiten
Helmond is in de maak. Voor ons kattenpension is ook een oplossing in de maak
en dat kan best iets moois worden op
die plaats als de provincie toestemming
geeft. Het landgoed heeft dat wel verdiend. Misschien gunnen ze ons dat niet
vanwege de grote broek die we hebben
aangetrokken over de WEG. Och nee,
dat geloof ik niet, zo zit van Heugten niet
in elkaar.
De meikever.

bij al zeer de moeite waard om het carnavalsconcert te bezoeken. Na afloop
van het concert zal het feest in de foyer
voortgezet worden. Kledingtip voor deze
avond: carnavalesk blauw en oranje.
Aangezien het concert plaats vindt in
de toneelzaal van de Dreef is het aantal
plaatsen beperkt, dus vol is vol. Toegangskaarten á 5 euro zijn daarom alleen te verkrijgen in de voorverkoop en
wel vanaf 1 februari bij Boerenbond Aarle-Rixtel, Dorpsstraat 80 en bij Snoeperij
Jantje, Kerkstraat 4.

Uitslag wedstrijd bij
HBV Recht door Zee
Carnavalsconcert
Zoals u in het vorige gemeenschapsblad
heeft kunnen lezen, zal harmonie De
Goede Hoop op zaterdag 22 februari a.s.
een carnavalsconcert geven. Dit concert
wordt gehouden in de toneelzaal van de
Dreef en zal aanvangen om 20.15 uur.
Tijdens deze avond zal u een gevarieerd
programma aangeboden worden. Naast
muziek van de harmonie, zullen er diverse grappige en spectaculaire muzikale
acts te zien zijn, door leden van de harmonie. Ook zal er een gastoptreden zijn
van “Stenzel, Kivits & Menders”. Zij zullen
op geheel eigen wijze een programma
met klassieke muziek brengen. Hun absurde ideeën afgewisseld met poëtische
humor zijn onovertroffen. Verder zal Bert
Kuijpers voor het voetlicht treden en op
zijn wel bekende wijze het licht laten
schijnen over bepaalde (muzikale) zaken.
Henk van Beek en Celio van Gerwen
zullen niet ontbreken en brengen met
begeleiding van de harmonie enkele van
hun bekende (Boel Nölle) nummers. Al

Op zaterdag 11 januari is door Handboogschutterij de Eendracht de 1e wedstrijd
van 2014 verschoten. Er werd deelgenomen aan het toernooi van HBV Recht
door Zee in Helmond.
Op deze avond namen nog 4 verenigingen aan het toernooi deel: Neerlandia
Bakel, Batavieren De Rips, Haagse Rozenknop Helmond en Prins Bernhard
Mierlo.
Door de grote drukte kon Recht door Zee
zelf niet meeschieten.
Uitslag schutters de Eendracht:
1. Toon v Hoof 223
2. Frank Schepers 208
3. Walter Jansen 203
4. Geert v Ganzenwinkel 194
5. Arno Donkers 185
6. Martien vd Graef 164
7. Michiel Verbakel 161
8. Frans Soontiens 123
De eerstvolgende wedstrijd waaraan we
zullen deelnemen is op donderdag 30
januari a.s. Hiervoor gaan we naar HBV
de Vriendschap in Mierlo, aanvang 20.00
uur.
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Café de Herberg.

Eind december viel het doek voor café
de Herberg aan de Albers Pistoriusstraat,
toen kastelein Jan Donkers vanwege
hartklachten naar het ziekenhuis in Helmond moest. Hij keerde niet meer terug
achter zijn tapkast en bij zijn motoren.
Op 4 januari 2014 blies hij zijn laatste
adem uit. Op 11 februari zou hij 90 zijn
geworden. Op de toegangsdeur hangt nu
het bordje Gesloten, de andere kant van
het bordje zullen we nooit meer zien. Of
toch nog. Dat blijkt als ik met dochter Jeanette aan tafel zit. We zijn er mee bezig,
zegt ze, niemand van ons familie, maar
mogelijk iemand anders. Samen halen
we de herinneringen aan haar vader op.
Hij heeft een mooi leven gehad. Dat zijn
niet mijn woorden, zegt Jeannette, maar
die komen uit zijn eigen mond. Ons vader
heeft vroeger altijd hard gewerkt, want
een gezin met 5 kinderen onderhouden
van het café, dat kon niet. Hij heeft van
alles gedaan, van de mijn in België tot in
de bouw en alles wat er tussendoor kwam.
In Breughel hadden vader en moeder al
een café. Café Pieter Breughel, maar dat
brandde in 1961 tot de grond toe af. Toen
zijn ze bezig geweest met een ander café
in Helmond, maar het werd tenslotte Aarle-Rixtel waar ze in 1962 zijn begonnen.
Als vader was werken, stond ons moeder
achter de tap en door haar kreeg het café
in de volksmond ook de naam van mijn

moeder. Café Dikke Miet. Vader bleef wat
op de achtergrond, hij hield niet zo van
publiciteit. Dat kun je van mijn moeder niet
zeggen. Zij kwam in de jaren 80 diverse
keren op de televisie. Onder meer in de
programma’s Showroom en Paradijsvogels. En in het radioprogramma Coupe
Soleil van Rik Felderhof was ze samen
met de bekende Hein Fentener-van Vlissingen, een van de vaste klanten van hun
café. Daar werd ze bekend als een vrouw
met bijzondere gaven, onder andere kon
ze pijn afbidden en ze maakte aansprekende gedichten. Ze had een luisterend
oor voor mensen met problemen. Steeds
meer mensen wisten haar hier te vinden.
Café de Herberg werd een toevluchtsoord voor mensen van diverse pluimage.
Ze waren allemaal welkom, hoe eigenaardig ze ook waren. Haar levensverhaal is grotendeels terug te vinden in het
boek “Tranen die ge skruwt, hoefde nie
te pissen “.Een uitspraak van de bekende
Cis van Bokhoven van de Heikant, een
vrouwtje die een bijzondere plaats in het
leven van mijn moeder innam en met wie
ze veel lief en leed deelde. Jan Donkers
was een verwoed motorliefhebber en was
een van de oprichters van de Aarlese
Harley-Davidson motorclub The Liberator. Samen met zijn overbuurman van
destijds, Henk van Hout, ook al zo’n markant uit de Aarlese samenleving. En al die
vrienden van deze motorclub brachten
vorig week met hun motoren een laatste
groet bij de begrafenis en dat was een
indrukwekkend gebeuren, volgens Jeannette. Na de dood van moeder, nu 16
jaar geleden, bleef vader alleen achter.
Hij heeft ons moeder de laatste jaren zelf
verzorgd en ging overal heen met haar.
En hij kookte zelf. Het café was elke dag
open. Hij heeft geen dag overgeslagen.
Iedereen was welkom. Hij kon een nieuweling wel heel donker aankijken, volgens
Jeannette, en dat maakte best indruk. Er
zijn in al die jaren nooit echte problemen
in het café geweest. Hij regelde dat op
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Conferentiecentrum de Couwenbergh
Een plek waar inspanning en ontspanning
samengaan

• Conferenties
• Vergaderingen
• Trouwplechtigheden
• Feesten en recepties
• Diners
• Catering
• Condoleances

Dorpsstraat 1, 5735 EA Aarle-Rixtel, 0492-386051,
www.couwenbergh.info, info@couwenbergh.info
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zijn manier. Voor heel veel mensen aan
de onderkant van de maatschappij is café
de Herberg een echte herberg geweest.
Een huiskamer voor minderbedeelden en
randfiguren. Er was een luisterend oor
voor hun problemen. Op zijn bidprentje
staat: Jan Donkers war Jan Donkers.
Sterk. Ruwe bolster, blanke pit, eerlijk en
recht door zee. Ginne flauwekul. Respect.
Luisteren en raad geven. Behulpzaam.
Van mij had café de Herberg nog 10 jaar
open mogen blijven, wel met Jan achter
de tap in zijn luie stoel en met zijn televisie. Uniek, eigengereid en eigenwijs.
Ale verloor weer een van zijn markante
figuren.
JWP.

Wijzigingen inzet medewerkers
ViERBINDEN
Met ingang van 1 januari 2014 worden
een aantal wijzigingen in de dienstverlening van ViERBINDEN doorgevoerd.
Deze wijzigingen hebben te maken met
een interne verschuiving van taken. De
belangrijkste wijzigingen op een rijtje:
De functie dorpsondersteuning Mariahout
wordt ingevuld door Manita Herregraven.
Zij is bereikbaar op 06 - 48532893 en per
e-mail via mherregraven@vierbinden.nl
De functie van dorpsondersteuner Lieshout wordt overgenomen door Hanneke
Manders.
Hanneke is bereikbaar op 06 - 48532892
en per e-mail via hmanders@vierbinden.
nl
Voor ondersteuning vrijwilligerswerk (vrijwilligerswerk@vierbinden.nl) en de maatschappelijke stages (stagemakelaar@
vierbinden.nl) kunt u terecht bij Suzan de
Koning. Zij is bereikbaar op dinsdag t/m
donderdag op 0492-328807 en per e-mail
De ondersteuning van mantelzorgers
(mantelzorg@vierbinden.nl), het maa
tjesproject (maatjesproject@vierbinden.
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nl) en het project Activerend Huisbezoek
wordt overgenomen door Xandieme Megens. Zij is bereikbaar op maandag t/m
woensdag op 0492-782901 en per e-mail.
Uiteraard zal ViERBINDEN zorgen voor
een soepele overdracht van taken.
mUzieK
=cOOL

Binnenkort zijn de
eerste
Muziek=COOL-concerten

In november zijn de leerlingen van de
drie Aarle-Rixtelse basisscholen uit de
groepen 6 en 7 begonnen met orkestlessen in de klas. Allemaal hebben zij een
echt instrument in bruikleen gekregen
en krijgen zij de kans om ook nog buiten
schooltijd instrumentlessen te volgen.
Inmiddels is het bijna februari en de kinderen willen erg graag laten horen wat
ze intussen allemaal geleerd hebben.
Daarom is op elke school een echt optreden gepland, en de muzikanten hopen
dat ouders, broertjes/zusjes en opa’s/
oma’s naar deze concerten willen komen
luisteren.
De concerten zijn op de volgende dagen:
Basisschool De Heindert:
Donderdag 6 februari 2014 - 19.00 uur
In de speelzaal wordt opgetreden door
twee orkesten: groep 6 en groep 7/8.
Basisschool Brukelum:
Maandag 10 februari 2014 - 19.00 uur
Hier kunnen ouders luisteren naar groep
5 en ook naar de orkestklassen van groep
6 en groep 7.
Basisschool De Driehoek
Vrijdag 14 februari - 11.30 uur
Tijdens het laatste halfuur van de wekelijkse orkestles van groep 6 en 7 geven de
kinderen een echt concert waarbij ouders
en opa’s/oma’s van harte welkom zijn.
Ook groep 5 zal optreden.
Muziek=COOL is een project van Harmonie De Goede Hoop, mogelijk gemaakt
door het Oranje Fonds en het Fonds voor
Cultuurparticipatie.
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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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toond in een uitverkocht Kouwenbergs
kerkje. Vanwege de grote belangstelling
heeft de heemkundekring de film nu in
Boeiende documentaire op haar programma opgenomen. Na afloop
geeft Pater Martien van Moorsel een nalezingavond dere toelichting en kunnen vragen worden
Aarlese heemkundekring gesteld. De film begint om 20.00 uur in
Op maandag 10 februari wordt in zaal Van zaal Van Bracht en is voor iedereen gratis
Bracht de documentaire “Het Slot van de toegankelijk
Spiritijnen” vertoond, dit op initiatief van
de Aarlese heemkundekring.
Wat speelde zich achter de muren van
kasteel Gemert af in het jaar voordat de
Spiritijnen verhuisden? Nelleke Dinnissen
en Paul van Laere volgden een jaar lang
de Spiritijnen (paters van de H. Geest) in
Gemert en voerden talloze gesprekken
met hen. Het leverde 136 uur film op,
waaruit een film van 85 minuten gedestilleerd werd. De film toont hoe de paters
en broeders van de H. Geest in het leven
staan, wat hen beweegt en heeft gemotiveerd. De film laat van de paters en broeKamerkoor Notabene in het
ders persoonlijke ontboezemingen zien:
Kouwenbergs kerkje
openhartig, hartverwarmend, aangrijpend
en diepmenselijk. Leken, ook niet - ker- Op zondag 16 februari verzorgt kamerkelijken,- zullen bij het zien van een sterk koor NotaBene in het Kouwenbergs
genuanceerd beeld krijgen van het leven kerkje, Kouwenberg 29 in Aarle Rixtel een
van (individuele) paters en broeders, reprise van het concert ‘Natura a capella’.
maar ook van hen die later een andere Onder leiding van Fred Vonk worden liederen van componisten uit de late Rokeuze maakten.
De film toont ook veel vieringen: naast mantiek, de Renaissance en de Barok,
‘gewone’ vieringen, uitvaarten, jubilea, gezongen.
een Aswoensdagviering, maar ook hoe in De natuur als inspiratiebron
het kasteel werd stil gestaan bij de jaar- Door de eeuwen heen hebben componisten zich laten inspireren door de nawisseling.
De film kreeg als titel ‘Het Slot van de tuurelementen.
Spiritijnen’, waarbij het woord ‘slot’ niet Deze inspiratie werd gevonden bij een
alleen verwijst naar het kasteel, maar ook nachtelijk woud, de blauwe hemel, een
naar de eindfase. Aan het begin van de gouden wolk, zingende vogels of bij een
film wordt de poort, die naar het kasteel razende storm, een regenbui, de bloemen
leidt geopend en aan het eind wordt deze en bomen of bij het pure geluid van de
gesloten. Bijna honderd jaar was het kas- zee met de laatste zucht van de zon.
teel de thuishaven voor diverse genera- Muziek over de liefde voor verstilling en
ties van missionarissen en nu zij de vol- de fascinerende wereld van de natuur.
tooiing van hun leven naderen, werden zij Het concert begint om 14.30 uur en duurt
tot 16.00 uur.
gedwongen om te vertrekken.
Deze film werd vorig jaar al een keer ver- Entree is gratis.
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Torenakkerweg 3a
5735 BG Aarle-Rixtel
Tel 0492-381383
mobiel 06-51162419

Voor tegels en sanitair
bezoek showroom
of kijk op onze website:
www.vanrooydasmooi.nl

Openingstijden showroom
wo-do-vrij :13.30-18.00 uur
za: 09.00-16.00 uur
Of volgens afspraak
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Paramedisch Centrum
Laarbeek biedt revalidatie bij
kanker.
Wanneer er kanker wordt geconstateerd,
komt er veel op u af. Hoe zal de toekomst
eruit zien? De tijd van behandelingen is
zowel lichamelijk als geestelijk zwaar.
Het liefst wilt u zo veel mogelijk in uw
eigen omgeving met bekende mensen
om u heen functioneren.
Het is belangrijk uw conditie zo goed
mogelijk op peil te houden of weer op
te bouwen; voor vervolgbehandelingen
en om thuis zo goed mogelijk te kunnen
blijven functioneren.
Voor deze revalidatie hebben wij dicht bij
huis vanuit ons Paramedisch Centrum
Laarbeek de samenwerkingsgroep oncologie in het leven geroepen. Tijdens of na
de behandeling in het ziekenhuis staan
wij voor u klaar; Moniek Spierings, (fysiotherapeute), Karin Burg (diëtiste), Karen
van der Muuren (ergotherapeute), Bibi
van der Heijden (logopediste) en onze
huid- en oedeemtherapeute.
Onderstaand voorbeeld geeft een idee
van wat wij in zo’n situatie kunnen betekenen.
Mevrouw Swinkels is gediagnosticeerd
met lymfeklierkanker. Zij heeft hiervoor
een chemokuur gevolgd in het ziekenhuis
en krijgt daarnaast bestralingen.
Mevrouw komt naar ons Paramedisch
Centrum omdat zij verminderde kracht en
een fors verminderde conditie heeft. De
fysiotherapeute begeleidt haar in het opbouwen dan wel het behouden van haar
conditie en kracht. Dit kan al tijdens de
behandelingen plaatsvinden.
Mevrouw is door de kuur enorm afgevallen; daarnaast heeft zij er last van dat
het eten haar totaal niet meer smaakt. De
diëtiste kijkt samen met mevrouw welke
producten ze niet kan verdragen en geeft
praktische tips zodat het eten haar beter
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zal smaken. Verder zorgt de diëtiste dat
mevrouw de juiste voeding binnen krijgt.
Dit om er voor te zorgen dat ze niet meer
afvalt en de behandelingen met voldoende energie, goed door kan komen.
Omdat mevrouw er moeite mee heeft
haar leven een optimale invulling te
geven, komt de ergotherapeute bij haar.
Mevrouw leert haar hoe zij keuzes kan
maken welke activiteiten zij doet en wanneer. Het om leren gaan met de hoeveelheid energie die zij op een bepaald
moment ervaart, is hierbij een belangrijk
aandachtspunt. Daarbij leert mevrouw
haar activiteiten uit te bouwen in de periode dat haar energie ook is toegenomen.
Het slikken kost mevrouw momenteel veel
moeite. De logopediste bekijkt samen
met mevrouw waar dit door komt. Het kan
liggen aan de voedingssubstantie, maar
ook door verminderde bewegingsmogelijkheden van de mondspieren. Hieruit
volgt het behandelplan.
De huid- en oedeemtherapeute behandelt het littekenweefsel waar mevrouw
pijnklachten van heeft.
In bovengenoemde casus hebben alle
therapeuten een aandeel in de behandeling. Dat hoeft niet het geval te zijn. Soms
kan een therapeut een andere inschakelen; dat zal altijd in overleg met u zijn.
Het voordeel is dat we, omdat we bij elkaar in het centrum werken, snel kunnen
overleggen en samenwerken. Dat is
zeker in het belang van de behandeling
van elke patiënt.
Wanneer u meer wilt weten over oncologiebehandeling in ons Paramedisch
Centrum of algemene informatie wilt dan
kunt u ons dagelijks bereiken op de Molenstraat 9A/B 5735BJ te Aarle-Rixtel, tel:
0492-382120 of via onze website: www.
paramedischcentrumlaarbeek.nl
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2 Nederlandse kampioenen bij
Vogelvereniging Laarbeek

Zondag 2 februari is de finalecross, de
laatste van de vier crossen welke wij deze
winter organiseerden. In drie verschillende categorieën staan de overwinnaars
op voorhand nog niet vast. Om 10.30
uur wordt gestart op het parkoers nabij
d’n Duvelsberg in de Lieshoutse bossen,
voor deze laatste wedstrijd van dit winterseizoen. Om 12.15 uur is de prijsuitreiking
bij de Vrienden.
De vierde kaartavond werd bij de jokeraars gewonnen door Maria Daniëls en
bij de rikkers door Cor Slits. In het algemeen klassement gaan Truus van Egdom
en Thijs van Rosmalen aan de leiding. Er
staan nog twee kaartavonden op het programma.
Zoetjes aan,
begint de verkiezingskoorts toe te slaan.
Volgens de pers,
kan men moeilijk aan kandidaten komen,
er schijnen niet veel mensen meer te
zijn,
die van een politieke carrière dromen.
Toen Aarle-Rixtel nog zelfstandig was,
was de politiek soms een feest,
d’n Helmondse krant stond regelmatig
vol,
in de raadszaal ging het er soms op,
er rolde echter geen kop
en na afloop had men in café van Roij,
samen de grootste lol.
Gemeentes krijgen nu steeds meer op
d’r bord
en van overheidswege wordt overal op
gekort.
Geeft u de kandidaten een steun in de
rug
of blijft u op 19 maart thuis
en denkt u het interesseert me geen fluit,
waar je op stemt maakt toch niet uit.
RD

Tijdens de Nederlandse kampioenschappen gehouden in Apeldoorn werden
Ad Verstraaten en Henk Gruijters met
hun vogelsoort Nederlands kampioen.
Een prachtig resultaat gezien de zeer
vele deelnemers aan deze Nederlandse
kampioenschappen. Naast het kampioenschap was er ook nog goud, zilver
en brons te winnen. De deelnemers van
Vogelvereniging Laarbeek wisten nog diverse andere prijzen in de wacht te slepen.
Gerard v.d. Akker behaalde 2 x zilver en
1 x brons, Tonny van Alem 2 x goud, Ad
Beks 1 x goud en 1 x brons, Henk Gruijters naast zijn kampioenschap nog 1 x
goud, Jos van Kemenade 3 x goud en 4 x
zilver, Cees van Stokkum 1 x goud, Anton
Verhagen 1 x goud, Ad Verstraaten naast
zijn kampioenschap nog 2 x goud en 1
x brons. Ook op de onlangs gehouden
districtswedstrijden ging Vogelvereniging
Laarbeek met zeer veel prijzen naar huis,
Gerard v.d. Akker werd daar 2 x kampioen + Bondskruis en 1 x goud, Tonny
van Alem 1 x kampioen + Bondskruis en
4 x goud en 1 x zilver, Ad Beks 2 x goud,
Ad Chatrér 2 x goud, Theo Hendriks 2 x
goud, Jos van Kemenade 2 x kampioen +
Bondskruis en 6 x goud, Ben Kocken 2 x
kampioen + Bondskruis 1 x goud en 1 x
zilver, Cees van Stokkum 1 kampioen +
Bondskruis en 3 x goud en Ad Verstraaten
2 x kampioen + Bondskruis en 1 x zilver.
Deze overweldigende resultaten zijn het
gevolg van de zeer grote kennis binnen
Vogelvereniging Laarbeek. Het bestuur
feliciteert langs deze weg nogmaals alle
prijswinnaars. Momenteel heeft Vogelvereniging Laarbeek 96 leden, mocht het
vogels houden in verenigingsverband ook
iets voor u zijn, kunt u inlichtingen verkrijgen via 0492-381909 of v.v.laarbeek@
onsbrabantnet.nl
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UNICEF statiegeldbus

Thema Dorpsfeesten 2014:
Spring levend!
Afgelopen woensdag 22 januari om 20:00
uur is het thema voor de Dorpsfeesten
van 2014 bekend gemaakt. Het thema is:
Spring levend
Het is nu aan de ploegen om hier invulling
aan te geven met het optreden op de zaterdagavond…
Het was een erg druk bezochte avond, de
zaal zat helemaal vol.
Er waren maar liefst 4 nieuwe ploegen
aanwezig, ,hierdoor komt het totaal aantal
ploegen dus op 20!
Over 4 maanden gaat dit geweldige feest
weer van start op donderdag 29 mei met
de jaarmarkt in het centrum van Aarle-Rixtel, gevolgd door 3 dagen van strijd
om de overwinning!
De voorbereidingen beginnen nu al.
Wanneer ook jij nog een nieuwe ploeg wilt
starten is het nu de tijd om hier de eerste
stappen in te zetten. Vele mensen zeggen
ieder jaar na de Dorpsfeesten:
‘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 06-10080867, wij zullen je dan
op weg helpen.
Een nieuwe ploeg kun je al starten vanaf
12 personen. De hoeveelheid tijd die je
erin steekt bepaal je samen, dat hoeft niet
eens zoveel te zijn. Met een beetje creativiteit kom je een heel eind!
Dus: Denk, doe, en ga de competitie aan!

Beste inwoners van Aarle-Rixtel,
De opbrengst van de UNICEF statiegeldbus bedroeg, mede dank zij de medewerking van de MCD, in het jaar 2013
€866,55. Een mooi bedrag waarmee
UNICEF weer heel veel kinderen kan
helpen. Mede namens jullie statiegeldbonnetjes is dit bedrag tot stand gekomen, daarvoor onze hartelijke dank.
Wij hopen dat wij het jaar 2014 weer met
een mooi bedrag zullen kunnen afsluiten
dankzij jullie allemaal.
Namens UNICEF nogmaals hartelijk
dank,
Wilna Kuijpers.

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.
Handgereedschap: Wie heeft er oud(Elektrisch) handgereedschap over, eventueel ook computers , kleding en fietsen.
Dit is bestemd voor beroepsscholen in
West-Africa.
Kijk op de site ; www.goforafrica.nl Inleveren kan op Helmondseweg 3A(klompenschuurtje) te Aarle-Rixtel. Info : Bram
van den Boom 06-20403332
Digitaliseren van oude super 8, dubbel
8 films, video VHS, Video 8, Video HI 8,
DV bandjes, direct op DVD. Alles tegen
een redelijke vergoeding.
Info: Jacques tel 0492-539280
		
Sta in de weg?
Staat uw oude (defecte) fiets in de weg? Ik
kom deze gratis ophalen om te recyclen.
Mail me voor een afspraak: jeroen8@
dse.nl Alvast bedankt.
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Fysiotherapie - Manueel Therapie-Bekkentherapie Sportfysiotherapie-Haptonomische Fysiotherapie Sensomotoriek-Medical Taping

Nieuwe trainingen Mindfulness op:
Donderdagavond 6 februari (19.30) en op
Woensdagochtend 19 februari (8.45)
Voor informatie: Marie-Louise Magis tel: 06-44051822
email: info@flowlaarbeek.nl.

KOUWENBERG 13 AARLE-RIXTEL 381288
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Fysio & Zo kerde maximum.

Per Konings. Dragon TCM
Acupunctuur en Tuina Massage zijn Kouwenberg 13. Tel: 0640927813
beide onderdelen van Traditionele Chi- Email: Per@Dragon-tcm.nl
nese Geneeswijze waarmee gewerkt
wordt in de praktijk van Dragon TCM.
Valentijnsdag in een
In de TCM, wordt het lichaam zélf als het
speciaal jasje
krachtigste medicijn gezien. De behandevoor 65+
ling is daarom bedoeld om zelfherstel van
Datum: 14 februari 2014
het lichaam te stimuleren.
Tijd: van 14.30 tot 17.00 uur
Veel voorkomende TCM behandelingen
Locatie: Gemeenschappezijn:
lijke ruimte in Zonnetij Aarle-Rixtel
Tuinamassage
Doelgroep: 65+
Acupunctuur
Beste meneer/mevrouw,
Kruidentherapie en
Je gezond voelen en zijn, is afhankelijk
Qigong.
Tuina is een Chinese massagemethode. van verschillende factoren.
Door zijn geneeskrachtige werking is het Gezonde gevarieerde voeding, voldoende
een zeer effectieve massagetechniek om beweging, ontspanning en nachtrust...
klachten te bestrijden. Deze massage En natuurlijk het uitblijven van lichamebrengt de circulatie van het bloed en de lijke klachten en ziekten..
lichaamsenergie extra op gang. Hier- Maar daarnaast is het even zo belangrijk
door wordt het zelf herstellend vermogen dat je lekker in je vel zit... Blij kunt zijn,
van het lichaam gestimuleerd en zullen genieten, je gesteund voelt, je verhaal
kwijt kunt als het even wat tegen zit...
klachten afnemen.
Acupunctuur tracht ook de circulatie van Meer dan een 1 000 000 mensen voelt
het bloed en de lichaamsenergie te sti- zich eenzaam. Het gaat vooral om 65plusmuleren maar maakt echter gebruik van sers. Door lichamelijke beperkingen,
naalden. Werken met naalden heeft het ziekte of het overlijden van een partner of
voordeel dat de behandeling dieper in het het hebben van een klein sociaal netwerk.
Deze mensen hebben doorgaans een
lichaam zijn uitwerking heeft.
Combinatie Uit de praktijk blijkt dat de minder gezonde leefstijl. Want eten,
meest effectieve methode een combinatie dingen ondernemen is minder leuk in je
van acupunctuur en Tuina in één behan- eentje. Uiteindelijk is alles leuker, lekdeling is. Dit stimuleert het lichaam zowel kerder en gezelliger als je dit kunt delen
met anderen. Valentijnsdag is een dag
van binnen als van buiten.
Het eerste consult zal bestaan uit onder- waarop we attent zijn voor een ander.
zoek naar klachten en een diagnose door Dit jaar wil gezondheidsteam Aarle-Rixtel
middel van tong- en polsdiagnostiek. uw valentijnsdag speciaal maken. U bent
Vanuit de diagnose wordt een vrijblijvend van harte uitgenodigd voor een gezond
advies gegeven en desgewenst een be- en gezellig samenzijn.
Bent u 65+?
handelplan opgesteld.
Een verwijzing van uw huisarts is niet Meld u aan vóór vrijdag 31 januari via gezondheidsteamaarle@gmail.com
nodig.
Heeft u een aanvullend pakket dan ver- of via onderstaand strookje dat u in kunt
goeden veel zorgverzekeraars de behan- leveren in de gezamenlijke ruimte van
deling geheel of gedeeltelijk tot het verze- Zonnetij aan de Heindertweg 21 in Aarle-Rixtel.
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50 jaar geleden
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onze gemeente drie personen zo ernstig gevallen, dat ze in het ziekenhuis
moesten worden opgenomen, namelijk:
24 januari Wachtmeester 1e klasse mevrouw Strijbosch – van Dommelen,
Schakenraad uit Aarle-Rixtel met pen- mej. L. Klomp en mej. A. Vogels
sioen
De wachtmeester der Rijkspolitie 1e 27 januari Mevrouw Hendriks – van der
klasse C.J. Schakenraad te Aarle-Rixtel Steen ereburgeres van Aarle-Rixtel
zal op 1 februari aanstaande de dienst Bij gelegenheid van haar 80e verjaardag,
met vervroegd ouderdomspensioen ver- die zij zondag vierde, is mevr. A.A. Henlaten. De heer Schakenraad begon zijn driks – van der Steen een bijzondere eer
loopbaan op 1 november 1930 als agent te beurt gevallen. In aanwezigheid van
van politie te Den Bosch. Precies 7 jaar haar kinderen, kleinkinderen en achterlater volgde zijn benoeming als gemeente kleinkind werd haar door burgemeester
veldwachter te Nuland. Via de mare- E.P.A.H. Janssens van Aarle-Rixtel ter
chaussee ging hij op 1 januari 1946 over hare huize de onderscheiding van het
naar het korps Rijkspolitie. In de functie ereburgerschap van Aarle-Rixtel vervan postcommandant diende hij in dit leend: een verdiend eerbetoon voor de
korps achtereenvolgens te Beers, St. vrouw, die veelal “in stilte” zich bijzonder
Michielsgestel en Uden. Op 19 februari verdienstelijk maakte voor de Aarlese ge1953 werd hij in dezelfde functie geplaatst meenschap, vooral op sociaal charitatief
terrein. Mevrouw Hendriks was met deze
te Aarle-Rixtel.
onderscheiding bijzonder ingenomen,
maar “Ik heb het niet verdiend”, waren
24 januari Dropping R.K.-J.B.
De R.K.-J.B. hield een dropping, die in haar eerste woorden, toen burgemeester
Merselo van start ging. Het doel was Over- Janssens haar de benoeming tot ereburloon, een afstand van ongeveer 10 km. geres – de eerste in de gemeente AarleDe uitslagen van deze dropping, waaraan Rixtel – had meegedeeld.
werd deelgenomen door groepen van
drie personen, waren: 1. J. Nooyen 28 januari Zestig jarig bestaan
– A. Nooyen en F. Verschuren; 2. C. v.d. De slagerij H. Swinkels – van Brug zal op
Heyden – H. v.d. Boomen en S. Heesak- woensdag de dag herdenken, dat deze
kers; 3. B. Heesakkers – W. Heesakkers zaak 60 jaar geleden werd opgericht. De
en R. v. Bokhoven; 4. W. Verhoeven – Ch. oprichter van deze zaak was de vader
Verhoeven en H. v. Asten; 5. F. v. Vorle van de tegenwoordige zaakvoerder, de
heer A. Swinkels, een zeer bekend figuur
– L. Raaymakers en A. Nooyen.
in de dorpsgemeenschap, vanwege het
feit dat hij vele jaren commandant was
25 januari Diepvries
Onder leiding van de heer P. Verschuuren van de vrijwillige brandweer en lid van de
hield in café van Bracht vrijdagavond de harmonie “De Goede Hoop”. In de loop
Diepvries, bij matige belangstelling, haar der jaren is deze zaak veel veranderd en
jaarvergadering. Bij de bestuursvergade- verbeterd, met een modern interieur en de
ring werden mevrouw v.d. Bogaard – Ver- koelinstallaties, waarin de artikelen hun
schuuren en de heer H. v. Stipdonk her- uitstekende kwaliteit behouden. Ook wat
service en hygiëne betreft, heeft men alkozen.
tijd al het mogelijke gedaan om hun grote
klantenschaar tevreden te stellen.
25 januari Ongevallen
Door de gladheid van de wegen zijn in HELMONDSE COURANT januari 1964
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