
1

10 Februari 2014
NR  3



2



3

Stichting
Gemeenschapsblad 
Aarle-Rixtel

STICHTINGSBESTUUR:
Jan den Mulder,   Lieshoutseweg 26                         382067
Cisca Verschuuren - Nooijen,  Molenstraat 70H   382100
Maria Hagelaar - van Griensven Het klavier 4    383293
Ad Loos,    Kerkstraat 39.    382034
Theo Schepers,   Lijsterstraat 7.    381733

Huisartsen:   T. Engels en F. Titulaer   381253
Huisartsenpost Elkerliek:        0900 8861
Tandartsen:  C. Martin en P. Kolkman     381790
  P. Colen      382727
Apotheek:    Laarhoeve      386000
Ziekenhuis:   Elkerliekziekenhuis Helmond  595555
Spreekuur pastorie:   zie kerkberichten Heindertweg 1         381215

Kosten van de advertenties

Exclusief BTW 21 %
1/1 pagina:  € 50,=     
1/2 pagina:  € 26,50    
1/3 pagina:  € 19,=  
Klokjes inclusief BTW: v.a. € 4,=  
Dankbetuigingen inclusief BTW: € 9,=
Bijkomende kosten, zoals verkleinen van 
advertentie e.d. zullen worden door-
berekend.
Bank: Rabobank 10.14.95.048

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 10 14 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:   24-2  /  17-3  /  31-3  /  14-4  /  28-4  /  12-5  /    26-5  /    16-6  /  30-6  /  14-7  /  25-8 
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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, Churchil-
 laan 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

Landelijk Politienummer 0900 - 8844 voor niet spoedeisende hulp

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

Zaterdag 15 februari 
18.30 uur Kerk – Eucharistieviering – Samenzang 
  Thieu Driessen     (sterfdag) 
  Tot welzijn van de parochie
Zondag  16 februari - 6e Zondag door het jaar. 
10.00 uur  Kerk – Eucharistieviering  - Dames- en Herenkoor
  Overleden ouders Vereijken – Verhagen (j. get.)
  Overleden ouders van der Most – de Groot
Woensdag 19 februari  
19.00 uur Kapel - Rozenkransgebed

Week van zaterdag 22 februari t/m vrijdag 28 februari

Zaterdag 22 februari
18.30 uur Kerk – Eucharistieviering  - Dameskoor
  Dien Pennings – van der Cruijs   (par.)
  Overleden ouders Migchels – Nooijen  (verj. /sterfdag)
  Adriaan en Maria Donkers – Huibers
  Frans Vogels     (verj.)
  Jan en Marc van Stiphout   (verj.)
  Overleden ouders van Stiphout-van Alphen
  Overleden ouders Harrie en Ida Verbakel-van Rooij (KBO) 
  Tot welzijn van de parochie 
Zondag  23 februari – 7e Zondag door het jaar. 
10.00 uur Kerk – Eucharistieviering  - Cantorij
  Tonny Scheepers - van Boxmeer  (j. get.)
  Overleden ouders van Rixtel, Bertus en Frits 
  Martien van der Linden
  Miet van Boxmeer – van Duijnhoven  (j. get.) 
  Overleden ouders van Duppen – Sterken en Jos
  Clasien van Duppen – Heijl
  Anneke Verbakel-van Dommelen
  Karel van Roij     (Hakendover)
Woensdag 26 februari
19.00 uur Kapel– Rozenkransgebed

Overleden
Karel van Roij, Couwenberg 25, 77 jaar.
Mien Verhoeven, Kerkstraat 15, 100 jaar.

Week van zaterdag 15 februari t/m vrijdag 21 februari
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Parochie O.L. Vrouw Presentatie
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 zieken-
zalving,  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
Voor de  voorbereidingsavond en voor de doop van uw kindje  kunt u zich 
tijdens de spreekuren op de pastorie opgeven: tel. 381215.

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 zon-
dagen in het Nederlands en op maandagen, woensdagen en vrijdagen in het Duits.
Op 1e en 2e Kerstdag en Nieuwjaarsdag is de mis als op zondag dus om 09.30 
uur 
Allen hartelijk welkom!
Voor wijzigingen raadpleeg de website:
www.missieklooster.nl
telefoon: 0492-461324
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Aannemingsbedrijf - Machineverhuur
Sloop & Grondwerken

Handelsonderneming & Recycling
Groene woudseweg 2   -   Beek en Donk   -   Tel. 0492 - 46 59 42
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Gemeenschapsblad Aarle-RixtelBericht van:

RADIO KONTAKT 
PRESENTEERT:

22 februari:   HET LAARBEEKS 
LIEDJESFESTIVAL JUNIOR 

en op
23 februari:   HET LAARBEEKS 

LIEDJESFESTIVAL SENIOR

Op 22 februari 2014, zal Omroep Kontakt 
het 1e junior Liedjesfestival van Laarbeek 
organiseren. Alle kinderen t/m 15 jaar 
kunnen hieraan deelnemen. Het is een 
laagdrempelig evenement en de deelne-
mers dingen mee naar de eervolle prijs 
voor het leukste jeugdcarnavalslied van 
Laarbeek.  
Het 1e junior festival zal plaats vinden in 
het Dorpshuis in Lieshout. Aanvang 14.00 
uur.
Het junior liedjesfestival wordt live uitge-
zonden op Radio Kontakt.
Op 23 februari 2014, de laatste zon-
dagmiddag voor carnaval, zal weer 
het grootste familiefeest van Laarbeek 
plaatsvinden. Omroep Kontakt organi-
seert die dag namelijk opnieuw het Laar-
beeks Liedjesfestival, ook in het dorps-
huis in Lieshout. Iedereen die daar plezier 
aan beleeft kan tijdens dit laagdrempelige 
evenement weer meedingen naar de eer-
volle prijs voor het leukste carnavalslied 
van Laarbeek.  
Er wordt live meegezongen met een 
vooraf opgenomen cd (inclusief zang 
dus) of live met een muziekband of cd 
zonder de vooraf opgenomen zang. De 
keuze hierbij is aan de deelnemers zelf.
Een deskundige jury gaat kijken, luisteren 
en kiezen wie als winnaar met de eer mag 
gaan strijken. Ook wordt er een publieks-
prijs ingesteld: elke bezoeker kan tijdens 

het junior-liedjesfestival zo zijn/haar beste 
nummer kiezen. Iedereen mag zoveel for-
mulieren invullen als men wil. 
Per formulier betaalt men € 0,50. Voor 
meer info verwijzen we naar de website  
www.kontaktfm.nl.
Het beloven twee gezellige, spectaculaire 
middagen te worden.
Koop daarom nu uw entreekaarten voor 
het Juniorfestival  à € 2,00 en voor het 
seniorfestival à € 4,00.
De entreekaarten zijn te verkrijgen op 
onze voorverkoopadressen:
- Bloemisterij Bloom Aarle-Rixtel
- Jo Ceelen Drogisterij Beek en Donk
- Top1Toys Lieshout
- Jumbo Mariahout
- En natuurlijk in de Studio van Omroep 
Kontakt in Beek en Donk
Wees er wel snel bij, want op = op.

Met ingang van 6 februari 2014 wordt 
er elke eerste donderdagmiddag van de 
maand voorgelezen in de bibliotheek in 
Beek en Donk.

Waarom voorlezen? 
Voorlezen aan kinderen is belangrijk. Het 
prikkelt de fantasie, het vergroot de woor-
denschat en draagt bij aan interactieve 
vaardigheden. Maar vooral: het bezorgt 
kinderen heel veel plezier! Kinderen die 
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.
 
Welkom!
Het voorlezen is bedoeld voor kinderen 
tot 8 jaar. Ouders (opa’s, oma’s) kunnen 
ondertussen de tijd nemen om een tijd-
schrift te lezen of boeken uit te zoeken. 
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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:

Vrijwilligers 
gezocht

ViERBINDEN Vrijwilligerswerk Laarbeek 
is voor Zorgboogcentrum de Regt op 
zoek naar vrijwilligers voor diverse werk-
zaamheden/activiteiten. 
•	 Voor	 de	 wandelclub	 wordt	 een	 vrij-
williger gezocht die elke dinsdagochtend 
samen met andere vrijwilligers gaat wan-
delen met cliënten en inwoners. Na de 
wandeling wordt er meestal samen nog 
gezellig	een	kopje	koffie	gedronken.	
•	 Voor	 de	 woensdagavond	 wordt	 een	
vrijwilliger gezocht om tijdens het kienen 
koffie	 te	 schenken	 aan	 de	 bewoners	 en	
bezoekers in de Gasterij van de Regt. 
•	 Het	hobbyclubje	 is	op	zoek	naar	een	
enthousiaste man/vrouw die op donder-
dagmiddag de deelnemers graag helpt 
bij o.a. handwerken, schilderen, kaarten 
maken e.d. Een eigen, nieuwe inbreng is 
ook van harte welkom. 
•	 Binnen	 de	 kleinschalige	 woningen	 is	
men erg geholpen met een vrijwilliger die 
af en toe de was wil strijken. Dit kan ook 
een mooie activiteit zijn voor de cliënten, 
om eventueel mee te helpen. Het bevor-
derd de huiselijke sfeer. De werktijden 
zijn in overleg met medewerkers van de 
woning in te vullen. 
Voor het bezorgen van thuismaaltijden 
bij mensen in Beek en Donk komt ViER-
BINDEN graag in contact met een chauf-
feur en een bijrijder. Met eigen auto 
wordt er naar Venray gereden (1 keer 
per maand op vrijdagochtend). Daar krijg 
je de beschikking over een koelwagen 
om de maaltijden in Beek en Donk te 
bezorgen. 1 vrijwilliger rijdt en de ander 
bezorgt. Uiteraard krijgt men een reiskos-
tenvergoeding.
Voor het T.S.O.(tussen schoolse op-
vang)Team is ViERBINDEN op zoek 
naar dames die het leuk vinden om met 
kinderen om te gaan en te voorzien van 
drinken en een babbeltje. Op school-

dagen van 11.45 – 13.30 uur (niet op 
woensdag), bij Kindcentrum de Raagten 
in Beek en Donk. Hier staat een kleine 
vergoeding tegenover.
Voor meer informatie over vrijwilligers-
vacatures kunt u contact opnemen met 
Suzan de Koning van ViERBINDEN Vrij-
willigerswerk Laarbeek, Otterweg 27, 
5741 BC Beek en Donk.
Telefoon: 0492-328 807 of mailen naar: 
vrijwilligerswerk@vierbinden.nl   
De vacatures zijn ook te bekijken op onze 
website: www.vierbinden.nl of te vinden in 
de vacaturemappen van de dorpsservice-
punten.

DORPSSERVICEPUNT

Blijkbaar is er nogal onbekendheid rond 
wat het Dorpsservicepunt doet en waar 
het gehuisvest is.
Daarom is er een bordje geplaatst bij de 
middelste van de drie inritten naar Zon-
netij, dat verwijst naar no 87. Uit een on-
langs gehouden landelijke enquête blijkt 
dat 34% van de mensen die met een 
vraag zitten niet weten waar ze daarvoor 
naar toe kunnen.
Bij het Dorpsservicepunt staan vier vrijwil-
ligers met meerdere jaren ervaring voor 
u klaar op maandag, dinsdag, woensdag 
en donderdag van half tien tot elf uur om 
u zoveel mogelijk van dienst te zijn en 
vragen op allerlei terrein te beantwoorden.  
Betreft het WMO- vragen dan brengen zij 
u in contact met het WMO-Loket van de 
gemeente. U hoeft dus hiervoor niet naar 
Beek en Donk. Want heel snel wordt er 
door een WMO-consulent met u contact 
opgenomen.
Kunnen wij uw vraag niet meteen beant-
woorden,dan zoeken wij samen met u 
naar de oplossing.
Ook kunnen er altijd in de genoemde tijd 
plastic zakken worden afgehaald.
De vrijwilligers Jos,Maria Toin en Cor
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Gemeenschapsblad Aarle-RixtelBericht van:

TONNIE GIJSBERS EREVOOR-
ZITTER GEMENGD KOOR DE 

KLOKKENGIETERS 
AARLE-RIXTEL.

Op de algemene vergadering van 27 ja-
nuari 2014 van Gemengd Koor De Klok-
kengieters Aarle-Rixtel is Tonnie Gijsbers 
afgetreden als voorzitter na 30 jaar deze 
taak met bijzondere  toewijding te hebben 
vervuld. Als blijk van waardering  voor 
zijn grote inzet en verdiensten heeft Ge-
mengd Koor De Klokkengieters unaniem 
besloten om hem de titel van erevoorzitter 
toe te kennen. Dit werd zeer gewaardeerd 
door hem.
Als opvolger van Tonnie Gijsbers werd 
tijdens deze vergadering Marie-Louise 
Stevens-Fransen gekozen tot voorzitter.
In 2014 bestaat Gemengd Koor De Klok-
kengieters 115 jaar. Een reden voor fees-
telijkheden. Er staan diverse concerten 
op het programma. Zo zal op 6 april het 
Passieconcert verzorgd worden in het 
Klooster Kostbaar Bloed in Aarle-Rixtel. 
Op 18 april (Goede Vrijdag) volgt het Pas-
sieconcert in de kapel van het Elkerliek 
Ziekenhuis in Helmond. Beide concerten 
worden uitgevoerd in samenwerking met 
Kamerkoor Sine Nomine. De opening van 
de meimaand vindt plaats op zondag 4 
mei in de Parochiekerk van Aarle-Rixtel.  
Deze eucharistieviering wordt traditiege-
trouw door het koor verzorgd samen met 
harmonie De Goede Hoop en de beide 
Aarlese gildes. Op 6 september krijgen de 
koorleden een feestprogramma voorge-
schoteld bij Landgoed d’n Heikant. Voor-
afgaand aan deze dag verzorgt het koor  
een eucharistieviering in het Klooster 
Kostbaar Bloed. Ter afsluiting van deze 
dag zal er een buffet klaarstaan in Con-

ferentiecentrum De Couwenbergh in Aar-
le-Rixtel (de thuisbasis van het koor). Op 
5 oktober geeft het koor een najaarscon-
cert in de Parochiekerk in Aarle-Rixtel. 
Als gastkoren zullen aanwezig zijn Can-
tique uit Aarle-Rixtel en dameskoor Invite 
uit Deurne. Later in het jaar volgen nog 
een eucharistieviering in de kapel van 
het Elkerliek Ziekenhuis,  de gebruike-
lijke kerstconcerten en de verzorging van 
de hoogmis van Kerstmis. Een van deze 
kerstconcerten wordt buiten onze lands-
grens gehouden, n.l. in de Au-kirche in 
Monschau. U ziet dat het koor genoeg 
activiteiten heeft  dit jaar. 
Heeft u zin om ons koor te komen ver-
sterken? Wij kunnen nog steeds leden 
gebruiken. U bent van harte welkom om 
eens te komen luisteren tijdens onze re-
petitie, die gehouden wordt op maandag-
avond in Conferentiecentrum De Cou-
wenbergh, Dorpsstraat, Aarle-Rixtel. Wij 
repeteren van 20.00 uur tot 22.15 uur.
Voor inlichtingen kunt u terecht bij de se-
cretaris van ons koor: Sabina Gijsbers-van 
Zantvliet, telefoon 0492-382170.

De iPad en de Tablet
Steeds meer mensen kopen een iPad 
van Apple of een Android- tablet of een 
Windows RT/8 tablet, als aanvulling op of 
vervanging van hun andere computerap-
paratuur. Maar kunt u daar ook mee om-
gaan?
Daarom de volgende vragen.
Graag willen wij weten wie behoefte heeft 
aan ondersteuning?
Wilt u op een voormiddag of avond?
Wilt u informatie over de iPad van Apple 
of de Android- tablet of over Windows 
RT/8 tablet?
Is dit iets voor u, bel of mail dan naar on-
derstaand adres.
Tel. 0492-382151
e-Mail: cor.verschuuren@planet .nl 

Seniorenvereniging KBO
Aarle-Rixtel
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Bewegen en sporten met Dementie 

Onder begeleiding van de fysiotherapeut

Bewegen draagt bij aan de lichamelijke en geestelijke gezondheid

Bewegen en cognitieve ontwikkeling gaan hand in hand. Mensen met dementie kunnen baat hebben bij 

voldoende bewegen. Het is wetenschappelijk bewezen dat bewegen een positief effect  heeft op cognitie, 

stemming, de biologische klok, en de alledaagse vaardigheden (bijvoorbeeld: opstaan, lopen, aan- en 

uitkleden, toiletgang).

Regelmatig bewegen heeft daarnaast nog andere gunstige effecten: een betere conditie (meer kunnen doen), 

sterkere spieren (hart en skeletspieren), een beter afweersysteem (minder vaak ziek), en een hoger 

energieverbruik (makkelijker op gewicht blijven). Juist voor ouderen is dit interessant: een sterk en soepel 

lichaam vermindert de kans op vallen. En door regelmatig te bewegen heeft u minder kans op problemen als 

botontkalking en gewrichtsslijtage. 

Het doel van de beweeggroep is het trainen van dementerende in een veilige omgeving met specialistische 

begeleiding met als doel het behoud en/of het verbeteren de volgende eigenschappen: kracht, lenigheid, 

conditie, snelheid en coördinatie.

Iets voor U?

De beweeggroep is geschikt voor dementerenden die thuis wonen en zich zelfstandig kunnen verplaatsen met 

of zonder loop hulpmiddel (rollator). Voorafgaand aan deelname vindt er een intakegesprek plaats met de 

deelnemer en mantelzorger. 

Wat kunt u verwachten?

De beweeggroep bestaat uit 6 tot 10 deelnemers en staat onder begeleiding van twee specifiek op dementie 

geschoolde fysiotherapeuten. Deze geriatriefysiotherapeuten hebben ervaring met het werken met 

dementerende ouderen en ervaring in het geven van groepsactiviteiten. 

De beweeggroep is een doorlopende cursus. De lessen vinden wekelijks plaats, gedurende 3 maanden (m.u.v. 

feest- en vakantiedagen) en duren een uur. De inhoud van de cursus is een combinatie van fitness en sport en 

spel.

Kosten Over de kosten/vergoeding van de cursus kunt u informatie inwinnen bij onderstaande 

geriatriefysiotherapeuten.

Bent u geïnteresseerd of wilt u meer informatie, neem dan gerust contact op met: 

Marjan Reusien werkzaam in onze praktijk in Beek en Donk:   Tel.: 0492 – 46 33 97

Judith Swinkels werkzaam in onze praktijk in Aarle-Rixtel:  Tel.: 0492 – 38 21 20

Of stuur een mail naar:   info@fysiokempsrijf.nl
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Beste dames

Dinsdag 18 februari 20.00 uur De Cou-
wenbergh.
Feestavond “Typisch Hollands”.
U heeft zich hiervoor opgegeven.
Bestuur KVO

Kamerkoor Notabene in het 
Kouwenbergs kerkje

Op zondag 16 februari verzorgt kamer-
koor NotaBene in het Kouwenbergs 
kerkje, Kouwenberg 29 in Aarle Rixtel een 
reprise van het concert ‘Natura a capella’.
Onder leiding van Fred Vonk worden lie-
deren van componisten uit de late Ro-
mantiek, de Renaissance en de Barok, 
gezongen.
De natuur als inspiratiebron.
Door de eeuwen heen hebben compo-
nisten zich laten inspireren door de na-
tuurelementen.
Deze inspiratie werd gevonden bij een 
nachtelijk woud, de blauwe hemel, een 
gouden wolk, zingende vogels of bij een 
razende storm, een regenbui, de bloemen 
en bomen of bij het pure geluid van de 
zee met de laatste zucht van de zon.
Muziek over de liefde voor verstilling en 
de fascinerende wereld van de natuur.
Het concert begint om 14.30 uur en duurt 
tot 16.00 uur.
Entree is gratis.

Jan Coolen 
koninklijk onderscheiden.

Zaterdagavond heeft burgemeester Hans 
Ubachs onder grote belangstelling Jan 
Coolen de eremedaille uitgereikt en hem 
benoemd tot Lid in de Orde van Oranje 
Nassau, wegens zijn grote verdienste 
voor de Aarlese gemeenschap. Jan is 40 
jaar lid van de handboogvereniging “De 
Eendracht”. Hij is reeds 33 jaar penning-
meester. Daarnaast vervult hij dagelijks 
met allerlei werkzaamheden in het club-
huis de taken van schoonmaak, repara-
ties, begeleiding van trainingen voor de 
jeugdschutters, inkoop voor het horeca 
gedeelte en bezetting van de bar. Daar-
naast	 heeft	 hij	 zich	 ingezet	 voor	 de	 fi-
nanciering van het nieuwe gebouw, wat 
wel eens voor slapeloze nachten heeft 
gezorgd. Verder houdt Jan Coolen zich 
bezig met PR-zaken en onderhoudt hij 
de contacten met het regiobestuur en de 
Nederlandse Handboog. Sinds 1997 fun-
geert hij bovendien als Sinterklaas voor 
de kinderen van de Handboogvereni-
gingen in de regio. Vanaf 2010 doet hij 
dat ook voor de kinderen van Aarle-Rixtel 
en sinds 2012 zelfs ook daarbuiten. Als 
waardering voor al zijn werkzaamheden 
is Jan benoemd tot Lid in de Orde van 
Oranje Nassau. Namens de Aarlese ge-
meenschap	van	harte	proficiat.	
Reportad. 
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Documentaire over de overgang 
UITGEBLOE(I)D? 

(werktitel Overgankelijk) 

Voordat de NCRV Uitgebloe(i)d?, een 
spraakmakende documentaire over de 
overgang op televisie uitzendt, vindt de 
allereerste voorvertoning van de docu-
mentaire plaats in het Filmhuis Helmond. 
Aansluitend is er een nabespreking met 
publiek,	 filmmaakster	 Ingeborg	 Beugel,	
gynaecologe Barbara Havenith en psy-
chodynamisch therapeute Marijke Brou-
wers.
Afgelopen jaar werden opnamen gemaakt 
voor deze bijzondere documentaire die 
als doel heeft het taboe van de overgang 
te doorbreken. Dit door uitgebreide infor-
matie, dus duidelijkheid én (h)erkenning 
van de problematiek. Door serieuze in-
formatie en objectieve voorlichting hoopt 
Ingeborg Beugel ‘licht’ relativerend, met 
zelfspot en humor, landelijk en tot over 
de grens, discussies op te roepen en het 
onderwerp onder alle lagen van de bevol-
king, niet alleen bij vrouwen, maar juist 
ook in de relatiesfeer, in gezin en op de 
werkvloer bespreekbaar te maken!
Naast bekende Nederlanders worden in 
de	film	ook	deskundigen	─	zoals	Marijke	
Brouwers, psychodynamisch therapeut 
&	 coach	 met	 praktijk	 in	 Aarle-Rixtel	 ─	
bezocht. Filmmaakster Ingeborg Beugel 
onderzoekt wat de overgang fysiek, psy-
chisch en sociaal inhoudt. Zij zoekt in 
deze	film	–	een	ontdekkingsreis	en	con-
fronterend zelfportret – antwoorden op 
vragen die iedereen heeft, maar bijna 
niemand durft te stellen. ‘Uitgebloe(i)d?` 

is	 ontwapende	 en	 zeer	 persoonlijke	 film	
waarin Beugel de kijker niet alleen een 
onverbloemd inkijkje in haar eigen leven 
geeft, maar ook laat zien hoe groot de 
impact van de overgang is op het leven 
van bijna iedere vrouw. Uitgebloe(i)d is 
een productie van Interakt en wordt door 
de NCRV in de Week van de Vrouw uit-
gezonden. Hieraan voorafgaand wordt 
de documentaire op diverse locaties in 
Nederland vertoond, waarvan de eerste 
voorvertoning op maandag 24 februari, 
19.30uur in het Filmhuis (Boscotondop-
lein) Helmond. Daarna volgen nog drie 
voorvertoningen en de première (Am-
sterdam). De uitzending bij de NCRV:-
maandag 3 maart om 21.00uur Neder-
land 2 (Doc2).   
Uitgebloe(i)d?	 is	 een	 film	 van	 Ingeborg	
Beugel. Beugel werkte als programma-
maker voor o.a. Netwerk en de IKON en 
maakte de twaalfdelige tv-serie Geloof, 
seks & (wan)hoop. 
Uitgebloe(i)d? is geproduceerd door In-
terakt en mogelijk gemaakt met een bij-
drage van het CoBofonds.
Kaartjes (inclusief de nabespreking/dis-
cussie	na	afloop)	zijn	te	koop	bij	het	Film-
huis Helmond: 0492-529009 
www.filmhuis-helmond.nl	Voor	informatie:	
Marijke Brouwers 0492-386109 
www.intoflow.nl	

Adem en inspiratie info avond

Op Donderdag avond 20 Februari orga-
niseert Anne-marie Smits een kennisma-
kings bijeenkomst gericht op het werk van 
Studio Purana.
Door mee te doen kun je direkt zelf er-
varen wat ademwerk voor je kan bete-
kenen. Aanmelden via 
info@studiopurana.nl of even bellen 06 
11536379
Verder zijn er voor maandagavond en 
dinsdagochtend ook nog plaatsen voor
de weekelijkse Yoga lessen.
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1eGanzekwekavond.

Residentie de Dreef zat weer stampvol 
zaterdagavond 1 februari en dan klinkt 
de lach misschien wat gedempter in de 
sfeervol aangeklede sporthal, maar niet 
minder uitbundig. De kersverse Hoog-
heid Prins Jan-Willem d’n Uurste, keek 
vanaf	 zijn	 zetel,	 welwillend	 toe.	 Geflan-
keerd door zijn adjudant Frans Loomans, 
de grootvorsten Riny Oosthoek en Ton 
Schepers, Raad van Elf, Hoge Raad 
en de hofnarren, waarvan Romek Be-
niers(ex- jeugdprins en kleinvorst) voor 
het eerst zijn kunstjes mocht vertonen. 
Het Aarles publiek ontvangt kletsers en 
amusementsgroepen met open armen of 
ze nou uit Aarle zelf of van buiten komen, 
dat maakt niet uit. De avond kende een 
hoog konijnengehalte want Kuub uit Beek 
en Donk ging er meteen vol in met hun 
Vlaamse reus Sabientje. We kennen 
hun hoogstaande muzikale kwaliteit en 
die legden ze ook in hun amoureuze 
tochten door diverse landen van Europa. 
De	 flitsende	 liefdesaffaires	 bleken	 een	
dankbaar onderwerp. Kletser Hans Ver-

baarschot uit Deurne als Fritske, bleek 
net getrouwd en bekeek alle aspecten 
van zwangerschap(samen zwanger) 
en veilig vrijen met zwaailampen, afzet-
linten, pionnen, EHBO en vangrails rond 
zijn bed en natuurlijk oranje vest aan en 
helm op. De PSV-supporters in de zaal 
probeerde hij nog een beetje te troosten. 
Zijn hond had hij Ajax genoemd, dan was 
het minder erg als ze hem kapot reden. 
Een verdienstelijk optreden voor een 
oude rot in het vak. We hebben er elk 
jaar een nodig, een man of vrouw, om 
carnaval te openen bij het ganzentrio op 
de Kouwenberg. De keuze viel dit jaar 
op Maria Hagelaar-van  Griensven. Wie 
kent haar niet als de actieve vrijwilligster 
bij Zonnebloem, Gemeenschapsblad en 
WMO-loket. Ze heeft een rijk verleden 
wat carnaval betreft toen haar man, Henk 
Hagelaar, deel uitmaakte van de onvol-
prezen Ganzegatse hofkapel en carnaval 
in Ale opbloeide. Prins Jan-Willem d’n 
Uurste mocht haar de versierselen als 
opperganzentrekster omhangen. Bij an-
dere carnavalsverenigingen kijken ze een 
beetje jaloers naar onze dansmarietjes 
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en terecht, want de zeven meiden, in hun 
eerste jaar, leverden een prima prestatie. 
Niet alleen door de charmante begelei-
ding van de artiesten, maar vooral in hun 
showdans. Die sprong er dit jaar echt uit 
door hun vlotte kleding en keurig afge-
werkte	choreografie.	Compliment	aan	de	
begeleidsters, ook de keuze van de be-
geleidingsmuziek, want de cup-song van 
Anna Kendrick is een populair nummer. 
De kwaliteit van de Heikantzangers is be-
kend	en	ze	hebben	zich	definitief	op	het	
carnavalspodium gevestigd, zaterdag in 
vol Koninklijk ornaat. Een glansrol voor 
Peter Verschuuren als onze koning, 
samen met Maxima. Zelfs Pieter van Vol-
lenoren, compleet met pianoke, ontbrak 
niet. Natuurlijk bezochten ze hun stam-
café en schitterend was hun ode aan den 
Heikant op de melodie van Calypso van 
John Denver. Persoonlijk vond ik dit een 
hoogstandje. “Het vuult zo goed, ge kriet 
wir aojum, ti’s ginne moet”. Niks meer aan 
doen en opnemen. Kletser Berry Knapen 
uit Heeze, als konijnenfokker maakte ons 
op onnavolgbare wijze duidelijk hoe het 
in de konijnenwereld in elkaar zit.Tieketie-
ketieketiek. Slappe zever en minutenlang 
slappe lach. Poolse konijntjes waren bij 
hem favoriet, die stukadoorden zelf hun 
hok en met 40 man erin, geen probleem. 
Het motto van de Prins “Bloast um mar 
op”, kwam uitvoerig aan bod in het op-
treden van Gans Anders. In al hun liedjes 
en in de korte conferences van Hans van 
Asten. Vakkundig, muzikale kwaliteit en 
het gebruikelijke diepte-interview, deze 
keer met de Prins, bleef niet uit. Kletser 
Robbert van Lamoen uit Helmond kwam 
als loze visser maar hij kon in de ton 
geen haring vangen. Zijn maat kon ook 
al niet meer mee omdat die wormen had 
en hij moest steeds verder van de kant 
gaan zitten omdat de vissen zo verrekkes 
beten. De uitsmijter van de avond kwam 
op naam van het duo Vreemd als dwaze 
Schotten. Zij weten het publiek te be-
spelen met simpele melodietjes, maar 

wel uitbundig gezongen. Ze zien kans om 
diverse “slachtoffers” te betrekken bij hun 
muzikale capriolen, tot vermaak van de 
rest van de zaal. Als je tenslotte je publiek 
minutenlang la-la-la kunt laten zingen en 
ze zelfs nog niet stoppen als spreekstal-
meester	Ton	Schepers	de	finale	aankon-
digt, dan heb je het als artiest heel goed 
gedaan. Natuurlijk konden we deze avond 
ook weer genieten van de muzikale kwali-
teiten van de Ganzegatse Hofkapel onder 
leiding van Dirk Verhoeven. Rest ons nog 
een correctie aan te vragen bij het Eind-
hovens Dagblad want hun verslaggever 
Harry Weerts wijzigde in zijn verslag 
van deze avond, eigenhandig ons motto 
in  “Blaas het maar op”. Daar krijgen wij 
in Ganzegat heel andere gevoelens bij. 
Zaterdag 15 februari a.s. zal de tweede 
Ganzekwekavond plaatsvinden.
JWP.
 

Eerste liederentafel 
“t Zonnetje” in Zonnetij 

Aarle-Rixtel druk bezocht.

Op donderdagavond 30 januari vond in 
de ontmoetingsruimte van Zonnetij in Aar-
le-Rixtel de eerste liederentafel plaats. 
In een volle zaal konden de aanwezigen 
uit volle borst meezingen met orkest 
Sunshine. Dit was het eerste optreden 
van het orkest in deze samenstelling. 
Het werd een avond vol met nostalgi-
sche liedjes. Deelnemers zongen volop 
mee op de wijsjes van De Postkoets, De 
Smokkelaar, ‘t Was aan De Costa Del Sol 
en nog vele andere liedjes die te vinden 
waren in de liederenbundel die voor ie-
dereen klaarlag. 
De volgende liederentafel is op don-
derdag 27 februari. Ook dan bent u weer 
allemaal van harte welkom
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De wermte van
vruuger en tiggeworrig !!!

Ze stonden zu wa in elk huis,
De potkachel, ut duvelke of platte buis.
’T Duvelke skon slank en rond,
Dabij ons hil dikwuls gloeiend stond !

De platte buis, gestokt mi kolen of bri-
ketten,
Wor’s zondags de soep op stond te 
trekken.Hil ons werm ete konde daor op 
koken,
Ge moes dan wel wa harder stoken !

Da ge goe wa te stoken had,
Ginne nood, daor waare kole zat.
D’n kolenboer brocht ze bij oe thuis,
Vur kachel, duvelke of platte buis !

Onze kolenboer hiette Toon, gin (zwarte 
Piet)
‘k zie hum nog komme mi zun antraciet.
Un paor zakken tegelijk op zunne rug,
Un	kumke	koffie	en	de	week	erop	
kwaamp ie wir terug !

’s Aovonds lekker werm rond de kachel 
gezeten,
Onder ut buurte wier af en toe wa ge-
geten.
Ok wel un kopke chocolade gedronken,
En doar wier ok wel een borreltje ge-
schonken !

Tiggeworrig zitte we rond de Teevee,
De wermte komt nou ut miste van de 
CeeVee.
Gaode um un uur of elluf of twaalluf naor 
bed,
Hedde un uur tevurre oe electrieke 
deken aangezet !

Da is un hil verschil mi vruuger verge-
leken,
Toen laagde onder un gestikte deken.

En ge dromde snaachts, hoe zou ut la-
oter gon,
Nou dromde…. Vruuger waar ut toch ok 
wel skon !
Dun Teller

Wat ligt er verscholen achter 
hagen, schuttingen en muren? 

In juni 2012  hebben wij, Corien van de 
Plas en Miranda Hellings uit Beek en 
Donk, de eerste Laarbeekse Open Tui-
nenroute georganiseerd. In elke kern 
van Laarbeek waren diverse particuliere 
tuinen opengesteld voor publiek. Het 
was een groot succes, vele bezoekers 
uit Laarbeek en omstreken bezochten de 
opengestelde tuinen. We zijn nu volop 
bezig met de organisatie van de tweede 
Laarbeekse Open Tuinenroute. Deze 
vindt plaats op zaterdag 21 en zondag 22 
juni 2014. Het zou fantastisch zijn als we 
het succes van 2012 kunnen evenaren, 
en weer genoeg tuinen vinden voor een 
mooie, gevarieerde tuinenroute. En u 
kunt ons daarbij helpen! We zijn met 
name in Aarle Rixtel en Mariahout nog 
op zoek naar enkele tuinen. Dus wat voor 
pareltjes liggen er nog verscholen achter 
hagen, schuttingen en muren? Klein, 
groot, strak, romantisch, ga zo maar door, 
als er maar liefde voor de tuin uit blijkt. 
Als tuinieren uw grote hobby is en u vindt 
het leuk dit met anderen te delen, dan zijn 
we op zoek naar u!Of misschien kent u 
iemand  met een mooie tuin? Ook dan 
zouden we dat graag horen. Dan maken 
we er met z’n allen weer een mooie tui-
nenroute van! Voor informatie en contact 
kunt u kijken op www.laarbeeksetuinen.nl 
of bellen met 0492-465493
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Fides servicebureau T. 088 - 0088500

Bekijk het dienstenaanbod, de tarieven en de voordelen op 

www.fideskinderopvang.nl
Kinderdagverblijf hele dagopvang BSO-opvang inclusief vakanties 

en 2 studiedagen

Gezamenlijk 
inkomen

Bruto 
uurtarief

Netto 
uurtarief* 

1e kind
Netto 

uurtarief* 
2e kind

Bruto 
uurtarief

Netto 
uurtarief* 

1e kind
Netto 

uurtarief* 
2e kind

€ 40.000,- € 6,70 € 1,74 € 0,70 € 6,25 € 1,62 € 0,66

€ 60.000,- € 6,70 € 2,74 € 0,97 € 6,25 € 2,56 € 0,91

€ 80.000,- € 6,70 € 4,03 € 1,24 € 6,25 € 3,76 € 1,16

€ 100.000,- € 6,70 € 5,25 € 1,50 € 6,25 € 4,89 € 1,40

* na aftrek van kinderopvangtoeslag

De lage kosten 
van kinderopvang
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Restaurantavond 

Zonnetij Aarle-Rixtel

Onder het motto “Eten en ontmoeten” or-
ganiseert ViERBINDEN in samenwerking 
met Savant culinair ook in 2014 weer res-
taurantavonden. De eerstvolgende avond 
zal plaatsvinden op dinsdag 18 februari 
a.s. in de ontmoetingsruimte van Zonnetij.
Iedereen is 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 13 februar1 
15.00 uur. U kunt dit doen via het secre-
tariaat van ViERBINDEN 0492-328800 of 
via een e-mail naar stichting@vierbinden.
nl  De restaurantavonden vinden iedere 
14 dagen plaats en worden steeds be-
kend gemaakt in dit blad.
Voor 18 februari a.s. staat het volgende 
menu op het programma:

Mulligatawny soep- 
romige Indiase linzen soep

Gebraden	kipfilet/	
Ovengebakken	visfilet

Gemengde groente in kerrie/kokos saus
Basmati rijst

Nieuws van 
Wandelgroep Grotel’s Hof.

Cursus
Op 8 februari start weer een nieuwe 
cursus Nordic Walking bij Herberg Grotel-
shof op de zaterdagochtend. De cursus 
gaat over 4 lessen van anderhalf uur.
Daarna kun je je gratis en vrijblijvend aan-
sluiten bij de loopgroep, elke zaterdag en 
zondag om 9.30 uur vanaf de herberg.
Voor informatie kijk op www.grotelshof.nl/
wandelgroep of een mailtje naar
wandelgroepgrotelshof@gmail.com 
of bellen naar 0492-386020.
Dagtochten
3 maart (carnaval maandag) Bocken-
reyder Landgoed de Utrecht
30 maart Maashorst vanuit Zeeland
27 april Leudal Haelen/Roggel
Deelname aan de tochten is gratis.
Kijk voor meer informatie op:
www.grotelshof.nl/wandelgroep

Boeren yogurt met rodebessen compote
De prijs voor ons driegangenmenu is 
€ 13,50. 
Graag tot ziens op 18 februari a.s.
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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

Torenakkerweg 3a
5735 BG  Aarle-Rixtel
Tel 0492-381383
mobiel 06-51162419
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Naar de zon in de 
Carnavalsvakantie?

Kom op tijd naar de GGD voor advies en 
vaccinaties
Heerlijk een weekje naar Turkije of Egypte, 
genieten van een warmer klimaat in onze 
winter. Fijne vakantielanden, máár ook 
meer risico’s voor de gezondheid. Niet 
alleen op verre vakantiebestemmingen 
kunt u besmet raken met tropische infec-
tieziekten, maar ook in landen als Turkije, 
Marokko, Tunesië en Egypte.
De hygiënische omstandigheden in deze 
landen zijn niet zoals we ze hier gewend 
zijn. Besmetting met de Hepatitis A (geel-
zucht) komt dan ook regelmatig voor. Wie 
besmet is met deze leveraandoening is 
vaak ernstig ziek. De ziekte is bovendien 
erg besmettelijk. Gelukkig bestaat er een 
goed vaccin waarmee Hepatitis A voor-
komen kan worden. En zo zijn er meer 
ziekten waartegen wij u kunnen vacci-
neren.
Hygiëneregels 
U kunt diarree krijgen van besmet voedsel 
en drinkwater. Vooral voor kinderen is dit 
gevaarlijk en ligt uitdroging op de loer. Het 
is dus van belang om ook in de landen 
rond de Middellandse Zee goede hygië-
neregels in acht te nemen:
-was uw handen regelmatig goed met 
zeep, vooral na toiletbezoek
-drink	alleen	water	uit	de	fles
-gebruik geen ijsklontjes in de drankjes
-eet geen salades
-was of schil het fruit
-eet alleen verpakt ijs
-eet vlees en vis alleen goed doorbakken 
of gekookt
Meer informatie
Tijdens het spreekuur bij de GGD krijgt 
u	 advies,	 afgestemd	 op	 uw	 specifieke	
situatie en kunt u gevaccineerd worden. 
Daarnaast geven we tips over hygiëne 
op reis en kunt u speciale reisproducten 
kopen. Maak online een afspraak voor 

Enthousiaste start 
verbouwing Mariëngaarde

Op dinsdagmiddag 28 januari 2014 is op 
ludieke wijze de aftrap gegeven voor de 
verbouwing van Mariëngaarde in Aar-
le-Rixtel, een locatie van woonzorgorga-
nisatie de Zorgboog.
Eind vorig jaar zijn vier grote platen op 
de naastgelegen basisschool Brukelum 
afgeleverd waar ze zijn beschilderd door 
de kinderen. Onder toeziend oog van een 
aantal genodigden en alle kinderen van 
de school zijn de kleurrijke platen met be-
hulp van een grote kraanwagen naar de 
ingang van Mariëngaarde gebracht.
Uitgerust met bouwhelm en werkhand-
schoenen hebben de leerlingen Kim van 
Rixtel, Lara Plettenberg, Ot van Handel, 
Puck Strik, Lise den Mulder, Lumy de 
Haas, Marijn van Vlerken en Lisa Duij-
melinck één voor één de platen geïnstal-
leerd bij de ingang van Mariëngaarde. De 
platen dienen tijdens de verbouwing als 
stofschot en ter bescherming van de en-
tree. Naar verwachting is de verbouwing 
van Mariëngaarde voor de zomervakantie 
afgerond.

het reizigersspreekuur via www.ggdreis-
vaccinaties.nl of telefonisch 0900 - 822 
24 67 (€ 0,10 per min.).
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www.twanvanhout.nl
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Jeugdzorg 2014/2015, Mariën-
gaarde en het Medisch Centrum, 
thema’s op de openbare bijeen-

komst van het Dorpsplatform 
Aarle-Rixtel 

Het Dorpsplatform Aarle-Rixtel organi-
seert op 17 februari a.s. een openbare 
bijeenkomst in de grote zaal van de Dreef 
in Aarle-Rixtel. Het thema van de avond 
zal zijn Sociaal en Maatschappelijke ont-
wikkelingen in Aarle-Rixtel gezien in het 
licht van de overheveling van taken van 
het Rijk naar de gemeente Laarbeek.  
Transitie van Jeugdzorg, Participatiesa-
menleving en WMO veranderingen, wat 
betekent dit voor de jeugd in Laarbeek 
en Aarle-Rixtel? Het nieuwe jeugdstelsel 
gaat in 2015 in werking. Dan komt de ge-
hele jeugdzorg onder verantwoordelijk-
heid van de gemeenten. Deze transitie 
zal gepaard gaan met een inhoudelijke 
vernieuwing, de transformatie. Voorzie-
ningen en hulpverleners moeten zich 
meer gaan richten op de versterking van 
de eigen kracht van kinderen, jongeren 
en opvoeders. Aarle-Rixtel kent twee 
jeugdorganisaties: Cendra voor tieners 
van ca. 11 tot 19 en OJA het Open Jon-
gerencentrum Aarle-Rixtel vanaf 16 jaar. 
Cendra en OJA brengen de problematiek 
van de hedendaagse jeugd naar voren. 
De gemeente zal een antwoord moeten 
vinden hoe ze haar taakverzwaring in de 
jeugdzorg gaat invullen en met minder 
geld dan tot op heden beschikbaar was. 
Wethouder Briels licht de ontwikkelingen 
bij de transitie van de zorg toe en hoe de 
gemeente een “pilot wijkgericht werken” 
gaat instellen, een begin van de herin-
voering van een zorgzame samenleving.
De Zorgboog vertelt over de renovatie 
Mariëngaarde waar de nadruk ligt op 
wonen en welzijn, midden in het dorp, ge-

schikt voor nieuwe functies, voor nieuwe 
groepen en capaciteit. 
Ten slotte de ronde kapel, zo karakteris-
tiek en vertrouwd dicht bij het centrum 
van Aarle-Rixtel.  Deze kapel wordt ver-
bouwd tot Medisch Centrum voor o.a. de 
huisartsen, tandarts, 
apotheek, eerstelijnbehandelcentrum 
Zorgboog in Balans en het spreekuur JGZ
Kortom een avond vol met sociaal maat-
schappelijke onderwerpen. 
Van harte nodigen wij u uit, maandag 
17 februari om 19.30 in de Dreef in Aar-
le-Rixtel.	 Voor	 koffie	 en	 thee	 wordt	 ge-
zorgd. www.dorpsplatform.nl 

I.VN. Laarbeek. 

Op 20 februari hebben wij voor U de vol-
gende lezing in petto:
Verhalen, sagen en legenden….
Rini Kersten, een boeiende  verteller die 
ook nog eens heel veel weet van de na-
tuur, neemt  ons  mee in zijn vertellingen 
over planten en dieren.
Diverse planten en dieren hebben bijzon-
dere namen, ze zijn vaak ontstaan omdat 
ze er ofwel vreemd en angstaanjagend 
uitzagen, of ze verschenen zomaar in-
eens op bepaalde plekken. Daarentegen 
waren er organismen met een allerliefst 
voorkomen. Men dacht dat dit allemaal 
een rede had.
Al deze natuurverschijnselen vormen de 
kern uiteenlopende sagen en legenden, 
sommigen in sprookjesachtige sfeer an-
deren  hebben betrekking op geloof en 
bijgeloof of ze getuigen van de vrees van 
de mens voor delen van de schepping.
Het zijn allemaal vertelsels die ons nu 
doen glimlachen en zeggen ons iets van 
de verbondenheid van de mens met de 
natuur.
De gratis lezing vindt plaats in I.V.N. ge-
bouw de Bimd  en begint om 20.00 uur.
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Dorpsstraat 1, 5735 EA Aarle-Rixtel, 0492-386051, 
www.couwenbergh.info, info@couwenbergh.info

Conferentiecentrum de Couwenbergh
Een plek waar inspanning en ontspanning 
samengaan

• Conferenties 
• Vergaderingen
• Trouwplechtigheden
• Feesten en recepties
• Diners
• Catering
• Condoleances
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Heeft u na het bezoeken van de informatieavonden uw keuze 
voor een van onze scholen gemaakt? Meld uw kind dan zo snel 

mogelijk aan, liefst vóór 1 mei. 

 
 
 

Informatieavond : dinsdag 25 maart 20.00 - 21.30 uur 
Inloopochtend : woensdag 26 maart 10.45 - 12.15 uur 

 

Eenbes basisschool Brukelum 
Broekelingstraat 2    5735 HC  Aarle - Rixtel 

telefoon 0492 - 381876  
 

 
 
 
 

Informatieavond : maandag 24 maart 20.00 - 21.30 uur 
Inloopochtend : woensdag 26 maart  09.00 - 10.30 uur 

 

Eenbes basisschool De Heindert 
Schoolstraat 1    5735 CG  Aarle - Rixtel 

   
Informatieavond : woensdag 12 maart 20.00 - 21.30 uur 

Kijkochtend: vrijdag 21 maart 10.30 - 12.00 uur 
De kijkochtend start om 10.30 uur met een spetterend optreden van onze kleuters 

voor u en uw kinderen. 
 

Openbare basisschool De Driehoek 
Jan van Rixtelstraat 26, 5735 GA Aarle-Rixtel 
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Nieuws 
uit 

Ganzegat

Loterij Ganzegats Schilderij
Op carnavalsmaandag wordt er wederom 
een prachtig Ganzegats schilderij verloot 
in de tent achter de vrienden. Rianne Ver-
schuren is druk in de weer om er weer 
een fantastisch schilderij van te maken. 
Er zijn meerdere prijzen te winnen, waar-
onder	 een	 nieuwe	 fiets.	 Loten	 zijn	 te	
koop bij de commerciele commissie en 
ook enkele van onze leden zullen tijdens 
onze activiteiten loten verkopen. De loten 
kosten €1,00 per stuk. Voor slechts €1,00 
kunt u dus de trotste bezitter worden van 
een prachtig schilderij. Tevens zijn er 
nog pins te koop met het logo van onze 
prins Jan Willem den Uurste. De kosten 
hiervan zijn €5,00 per stuk. Vraag er naar 
bij onze leden.
Optocht. Straatversiering en gevelver-
siering.
Iedereen kan zich weer inschrijven voor 
de grote Ganzegatse optocht, de straat-
versiering en de gevelversiering. Inschrijf-
formulieren kunt u vinden op onze site 
www.ganzegat.nl Ook kunt u daar het 
reglement vinden voor de optocht, welk 
ook te vinden in carnavalskrant de Gan-
zegatter.
Ziekenbezoek. 
Traditioneel brengen we met een klein 

gezelschap op de vrijdag voor carnaval 
een bezoek aan onze dorpsgenoten die 
in het ziekenhuis of verzorgingshuis ver-
blijven. Ook kunnen we natuurlijk een 
bezoek brengen aan iemand die ernstig 
ziek is, maar gewoon thuis verblijft. Voor 
een bezoek aan het ziekenhuis of ver-
zorgingshuis geldt de regel dat er altijd 
iemand van de naaste familie aanwezig 
moet zijn. Stelt u een bezoek op prijs? 
Mail dan naar secretariaat@ganzegat.nl 
of stuur een briefje naar postbus 24, 5735 
ZG in Aarle-Rixtel. Stuur dit bericht uiter-
lijk 24 februari 2014 op.
Carnavalsdinsdag.
Op carnavalsdinsdag gaan we een bezoek 
brengen aan CV Krek d’r Neffe en zullen 
daarbij aanwezig zijn bij de onthulling van 
de nieuwe prinses van CV Krek d’r Neffe. 
Zij zal de winnares zijn de prinsessenstrijd 
welke op dinsdag vanaf 16.00 gehouden 
wordt. ’s Avonds wordt carnaval knallend 
afgesloten met niemand minder dan feest 
DJ Ruud. Dit belooft een enorm spektakel 
te gaan worden met deze DJ.

Klokje                                               
Handgereedschap: Wie heeft er oud(E-
lektrisch) handgereedschap over,  even-
tueel	ook	computers	,	kleding	en	fietsen.	
Dit is bestemd voor beroepsscholen in 
West-Africa.
Kijk op de site ; www.goforafrica.nl Inle-
veren kan op Helmondseweg 3A(klom-
penschuurtje) te Aarle-Rixtel. Info : Bram 
van den Boom 06-20403332

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



32



33

Gemeenschapsblad Aarle-RixtelBericht van:

Aarle-Rixtel 5 februari 2014. Ik schrijf U 
een brief vanuit een lenteachtig dorp. 
In de krachtige voorjaarszon dansen de 
muggen hun lente-ballet in de zuiden-
wind. Ik hoor de merel vanuit een hoge 
top ergens in de buurt van de Molenstraat 
zijn	lente-melodietje	fluiten.	De	familie	ek-
ster is op Croij driftig bezig hun oude nest 
te renoveren. Pa koolmees in prachtig 
verenkleed probeert in de bloeiende to-
verhazelaar de aandacht te trekken van 
mamma mees, die heeft alleen maar aan-
dacht voor de vetbol aan een tak. Je kunt 
ze niet zien onder de grond maar ik weet 
zeker dat bij al de konijnenfamilies in de 
omgeving driftig wordt gewerkt aan het 
nageslacht (tieketieketiek).Bij ons binnen 
zit de eerste dikke bromvlieg te gapen op 
de schemerlamp. Ook wakker uit de win-
terslaap. De ganzen vliegen alweer naar 
het noorden maar daar ben ik wel klaar 
mee want de vorige keer vlogen ze naar 
het zuiden en toch duurde de winter maar 
twee nachtvorstjes. Jammer want ik had 
zo graag een marathonnetje geschaatst 
over het “auw knaal” richting Helmond en 
dan lekker klunen bij Sluis 7, de Juliana-
brug, de Obragasbrug, de Veestraatbrug 
een stuk of wat bruggen. Ik geloof er na-
melijk niks van dat ze die voor mij open 
zullen doen, net zo min als wij….Hebt U 
dat trouwens goed gelezen in de krant . 
Een overdekte dierentuin op Berkendonk, 
voor mens en dier. Ja, het staat er echt. 
Daag mij niet uit, ik weet er nog wel een 
paar bijzondere exemplaren. Samen met 
de wilde dieren in een kooi lijkt me ook 
een optie, zelf invullen graag. Prins Briek 
XLI zou ik er niet instoppen want die heeft 
een beetje Aarles bloed. Robin doe je 
best in de stad, vergeet niet waar je roots 
liggen. Ik weet zeker dat pa en ma Rijf 
trots zijn op jouw verkiezing. Herinnering 

aan prins Peut en 33 jaar Ganzegat. Hij 
mag altijd nog gewoon bij ons in het dorp 
komen. Wel zeggen dat je eigenlijk uit 
Ganzegat komt en ook hier je boterham 
verdient. Ik moet dezer dagen toch eens 
naar Helmond afreizen om te ontdekken 
hoe dat zit met die 96-jarige prins Jos 
d’n Uurste van de carnavalsvereniging 
de Meikevers. Nog nooit van gehoord. 
Ik ben eigenlijk benieuwd naar de keuze 
van de naam. Misschien verre familie. 
Wat krijg je als je lekker brood en nog 
wat aanverwante artikelen bakt. Het pre-
dicaat Koninklijk en een uitnodiging voor 
de afscheidsfeest van prinses Beatrix in 
Ahoy. Dat overkwam onze eigen Edward 
van Brug en zijn Annemarie, trotse bakker 
tussen honderd andere Brabanders en 
vierduizend Nederlanders. Als hij zijn 
witte bakkersmuts had opgezet dan had 
ik hem misschien nog zien zitten op t.v. 
maar het kledingadvies was tenue-de-
Ville. Dat past wel goed bij een broodje 
rookworst waar ze op werden getrak-
teerd. Wie had dat gesponsord, nee niet 
de overbuurman slager Hegeman. Och, 
er zijn wel meer vreemde combinaties 
in Nederland. Stinkend jaloers ben ik op 
fotograaf Marcel van de Kerkhof. Wat 
een schitterend plaatje van de goudvink 
op het Laar in de Mooi Laarbeek krant. 
Een gouden foto met een rood randje 
(vogeltje). Een van de mooiste vogels 
van ons plattelandje. Jaren geleden was 
hij nog talrijk aanwezig, onder meer op 
Wiebiegen en Kruisschot. Ik heb ze toen 
zelf meermalen van dichtbij gezien. Wel 
in de vangnetten van Janus en Marinus, 
werkzaam voor het vogeltrekstation in 
Arnhem. Maar die lieten ze weer netjes 
vliegen met een ringetje om. Ik ga toch 
maar	 weer	 eens	 een	 eindje	 fietsen,	 ik	
denk zo richting het “nei knaal”, over het 
Laar, richting den Himmel, want daar 
vloog die goudvink toch ergens. Maar 
eerst moet ik nog mijn nieuwe bolide laten 
begrenzen want het is echt niet meer 
veilig in Aarle. Achter elke kerstboom 

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

Ook cadeaubonnen verkrijgbaar

schoonheidsspecialisme

Oosthoek
F I N A N C I E E L  A D V I E S

• hypotheken

• pensioenen

• verzekeringen

• sparen

bekend terre in . . .

De Tempelier 3 • 5735 JG  Aarle-Rixtel

0492-383887 • 06 -21 1 10843

info@oosthoek� nancieeladvies.nl

www.oosthoek� nancieeladvies.nl
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Toernooi HBV De Vriendschap 
te Mierlo 30 januari 2014

Op donderdag 30 januari j.l  heeft Hand-
boogschutterij de Eendracht met 11 schut-
ters deel- genomen aan het toernooi van 
Handboogvereniging De Vriendschap te 
Mierlo. Ook aanwezig waren een aantal 
schutters van HBV Kunst en Vriendschap 
uit Liessel. 
Van HBV de Vriendschap zelf hebben ook 
nog enkele schutters meegeschoten.
Bij deze wedstrijd ging men uit van 
6-tallen en werden er na enkele proef-
pijlen 25 tellende pijlen geschoten. Vooraf 
diende men aan te geven welk aantal 
punten men dacht te behalen.
Het 1e zestal van De Eendracht had 
1160 punten opgegeven. Daadwerkelijk 
werden het er 1159. Een zeer goed re-
sultaat van -1 en dus mogelijk kandidaat 
voor een van de prijzen.
Uitlag 1e zestal:
1 Toon van Hoof    227
2 Walter Jansen   220
3 Frank Schepers   217
4 Jo Maas     178
5 Martien van de Graef   169
6 Arno Donkers    148
De resterende 5 schutters van de Een-
dracht schoten allen zonder vizier en met 
houten pijlen. Zij gaven vooraf aan 430 
punten te gaan schieten. Het werden er 

459. Dus een positief resultaat van +29. 
Voor de prijzen doe je met dit resultaat 
niet mee maar was het toch een goede 
score.  Uitslag houtschutters:
7 Gerrie van Hoof    121
8 Jorrit van de Kerkhof    106
9 Harry Moors        84
10 Geert van Ganzenwinkel     78
11 Nick van de Hurk     70
Al met al een leuke en vooral gezellige 
wedstrijd met een goed resultaat..Na 
afloop	was	 er	 nog	 een	 verloting	waarbij	
ook nog enkele persoonlijke prijzen opge-
haald konden worden.
Onze volgende wedstrijd is op donderdag 
6 februari a.s. bij HBV Kunst en Vriend-
schap in Liessel, aanvang 20.00 uur.
Op zaterdag 8 februari a.s. is het Sint 
Sebastiaan. Dit is de patroonheilige van 
de handboogschutterij. Vanaf 18.30 uur 
zullen wij onze St Sebastiaansverschie-
ting houden.
Dit is een wedstrijd waaraan alleen eigen 
leden deelnemen en waarbij wordt ge-
schoten op verschillende blazoenen van 
diverse formaten en uitvoeringen. Deze 
avond zal worden afgesloten met een ge-
zellig samen zijn.

Nog steeds bloeit een margriet volop,
de hele winter staat ie er prachtig bij,
slechts een nacht haalde ik ‘m binnen,
‘t is een en al bloem met heel veel knop.
Bij ons op het plein,
staat de paaslelies al in het geel,
nog zo’n warme week,
dan zijn ze helemaal van streek
en staan ze allemaal te pronken.
Als de stijgende lijn doorzet
plaatsen we de TV onder de veranda
en kijken we buiten
naar de Olympische winterspelen,
met de barbecue aan,
gaan we bij het Wilhelmus staan,
want	 ik	 gok	 op	 een	 flink	 aantal	 gouden	
plakken.
RD

kan een politie-agent met een magne-
tron staan, zou Annie Jacobs zeggen. Het 
ergste want een mens in zijn eigen dorp 
kan overkomen. Gepakt worden voor te 
hard rijden in je eigen straat.  Uitermate 
pijnlijk en niet slim. Zeker als je tegelijker-
tijd  niet handsfree naar je baas belt dat 
je later komt. Kassa voor Weekers of hoe 
heet die nieuwe eigenlijk.
De meikever.
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Prachtige zonnige omstandigheden 
zorgden voor een mooie apotheose van 
het Aan de Wielen crossseizoen 2013-
2014. Deze vierde en laatste wedstrijd 
werd met overmacht gewonnen door 
Leon Rooijakkers, de strijd om de tweede 
plaats bleef lang spannend, maar Henk 
Mertens trok enkele ronden voor het 
einde ten aanval en liet zijn drie metge-
zellen achter zich. Derde werd Ad Dek-
kers, 4e Jef van Dijk, 5e Piet Rooijakkers, 
6e Marcel Akkermans, 7e Frans Kooij-
mans, 8e Marijn Minten, 9e Maik Fuchs 
en 10e Karel Madou.
Tot op het laatst konden er in de drie 
categorieën ook nog verschuivingen 
plaatsvinden en tot halverwege de wed-
strijd leek Tjerk Bijlsma de overwinning in 
groep twee veilig te kunnen stellen. He-
laas kreeg hij een lekke band en moest 
de eer aan een ander laten.
De top drie van de eindklassementen 
zagen en nu zo uit:
Categorie 1. Leon Rooijakkers, Henk 
Mertens en Ad Dekkers
Categorie 2: Bram Swinkels, Tjerk Bijlsma 
en Karel Madou
Categorie 3: Marijn Minten, Jan Schalks 
en Theo Sterken
Met nog twee kaartavonden voor de 
boeg,  gaan wij ons langzaamaan op-
maken voor het wegseizoen 2014. Vol-
gende keer komen wij hierop terug, maar 
als het (winter?) weer het toelaat be-
ginnen wij komend weekend al met een 
trainingsrit op de weg. Actuele informatie 
kunt u vinden op www.aandewielen.nl.

Doe mee met de Kunstmiddag 
bij Cendra!

Tienercentrum Cendra en het Kunst-
Lokaal hebben elkaar gevonden! Op 
woensdag 12 februari organiseren zij in 
samenwerking met ViERBINDEN een 
kunstmiddag. Die dag kan iedereen 
tussen 10 en 15 jaar gratis kennis komen 
maken met het Kunstatelier, het Slag-
werklokaal en het Musicallokaal. Dit bete-
kent dus dat je gratis een workshop hand-
vaardigheid, een workshop drummen of 
een workshop musical kunt volgen. De 
kunstmiddag duurt van 14.00 tot 16.00 
uur en vindt plaats bij Cendra aan de Dui-
venakker 72 in Aarle-Rixtel. Vanuit daar 
wordt voor enkele workshops vertrokken 
naar de Dreef. De workshops duren een 
uur (handvaardigheid) of een half uur 
(drummen en musical) en worden vaker 
achter elkaar gegeven. Je kunt dus ook 
meerdere workshops volgen!  Meedoen 
is gratis, maar er zijn slechts beperkte 
plaatsen. Je kunt je inschrijven bij Cendra 
tijdens de open inloop op woensdag-
middag tussen 14.00 en 16.00 uur of op 
woensdag- of vrijdagavond tussen 19.00 
en 21.30 uur. Als je vragen hebt kun je 
contact opnemen met Xandieme Me-
gens, jongerenwerkster bij ViERBINDEN, 
via jongerenwerk@vierbinden.nl of 0492-
782901.

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. 

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
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4 februari Harmonie “De Goede Hoop”
De leden van harmonie “De Goede 
Hoop”gaan een drukke maand tegemoet. 
Donderdagavond wordt om acht uur een 
extra repetitie gehouden, tijdens welke 
de voorzitter enkele belangrijke mede-
delingen zal doen, aangaande de car-
navalsdagen. Het bestuur verzoekt de 
leden aan de carnavalsoptocht deel te 
nemen in blauwe boerenkiel. Zaterdag 
15 februari wordt ’s middags om vijf uur 
in het patronaat de jaarvergadering ge-
houden. Aftredend zijn de bestuursleden 
J. Prinsen jr. en P. van Deursen. Om acht 
uur ’s avonds wordt een feestavond ge-
houden, waaraan de Ganzegatsehof-
kapel onder leiding van W. Beeren zal 
meewerken. Zondag 23 februari vangt 
om acht uur het tweede winterconcert 
aan in het ontspanningsgebouw. De to-
neelgroep “Remmington” zal het tweede 
gedeelte van de avond verzorgen. Een 
onderling solistenconcours zal zaterdag 7 
maart gehouden worden, waaraan wordt 
deelgenomen door de muzikanten van 
die korpsen, waarvan de heer A. van de 
Laar directeur is, namelijk Lieshout, de 
Rips, Maarheeze en Aarle-Rixtel.

4 februari Carnavalsgeld
Tijdens de maandag gehouden vergade-
ring van de Raad van Elf, werd door de 
financiële	commissie	het	bedrag,	dat	via	
intekening bijeen was gebracht, aan de 
Raad van Elf ter hand gesteld. Deze com-
missie, bestaande uit de heren Beren, 
Th. Van den Heuvel en L. van de Graaf, 
had – met het doel de Raad van Elf de 
nodige middelen te verschaffen – deze 
actie op touw gezet en het resultaat, een 
bedrag van f 1700, mag alleszins tot te-
vredenheid stemmen. Grootvorst K. van 
Grinsven heeft het bedrag dan ook dank-
baar aanvaard. Hij sprak de hoop uit, dat 
de commissie in de komende jaren door 

een dergelijke actie de mogelijkheden 
voor de Raad van Elf zou kunnen ver-
groten.

6 februari Buurtfeest Bosscheweg
De buurtschap Bosscheweg uit Aar-
le-Rixtel hield gisterenavond in het 
ontspanningsgebouw een gezellig 
buurtfeest. Behalve nagenoeg alle be-
stuursleden waren ook bestuursleden 
van andere buurtschappen op deze 
avond present. Medewerking verleenden 
Toontje Rijnders uit Gemert, accordeonist 
van Geel en saxofonist Vos, alsmede de 
zusjes Martens, welke laatste bewoners 
zijn van deze buurtschap. De voorzitter, 
Jan van Gameren, deelde mede dat bin-
nenkort de jaarvergadering gehouden zal 
worden, terwijl er ook nog een kaartavond 
in het vooruitzicht werd gesteld. Broeder 
Fleskens, die binnenkort met vakantie in 
zijn woonplaats zal terugkeren, zal een 
hartelijk ontvangst worden bereid. De 
humorist en de muzikanten, die het fees-
telijke gedeelte van deze avond luister 
bijzetten, vielen zeer in de smaak bij de 
aanwezigen.

6 februari Brandweer
Tijdens de vergadering van de brandweer 
werd het volgende bestuur gekozen: A. 
Vriens, voorzitter; K. van Roy, secretaris – 
penningmeester en H. v. Brug, lid. Bevel-
voerder H.S.A. van Roy heeft als zodanig 
bedankt. Commandant en ondercom-
mandant zullen een voordracht opstellen 
om in deze vacature te voorzien.

6 februari  Stille Omgang Ook dit jaar 
neemt Aarle-Rixtel deel aan de Stille Om-
gang te Amsterdam en wel in de nacht 
van 14 op 15 maart. Na de Omgang wordt 
om 2.30 uur een H. Mis opgedragen in 
de kerk aan het Begijnhof. Deelnemers 
kunnen zich melden bij de reeds bekende 
adressen, alsmede bij de heer J. van 
Duppen aan het Kouwenbergplein.
HELMONDSE COURANT februari 1964
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