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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 
NL37RABO01014.95.048

Inleveren kopij
  
Tot uiterlijk dinsdagavond voor het ver-
schijnen van het volgende nummer. 
E-mail: 
redactie@gemeenschapsblad.nl
Advertenties, dankbetuigingen en 
klokjes (duidelijk leesbaar) 
Adres
Het Klavier 4, 5735 BW,  Aarle-Rixtel. 
Klokjes en dankbetuigingen 
tegen contante betaling aanleveren of 
via de mail en overmaking op
Rabo NL37RABO010 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:  8-12  /  22-12   / 12-1-15   /  26-1  /  9-2
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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 
SCHULDDIENSTVERLENING LAARBEEK voor hulp bij schulden: aanmelden bij de   
 L.E.V.groep leven en verbinden, 0492-465525  
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  
 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 9.00-17.00u za 10.00-14.00
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, di en 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

Zondag 30 november- 1e Zondag van de Advent
 Bisschoppelijke Adventsaktie 
09.30 uur Kerk – Eucharistieviering – Cantorij
 Tonia van Dijk    (sterfdag/fund.)
 Jan van Roij     (verj.)
 Overleden familie Verbakel- van der Zanden
 Harrie Swinkels
 Overleden ouders van Rixtel – Aardening en kleindochter Kelly van Rixtel
 Marij van Rixtel – van Stiphout en zoon Wilbert
 Pieter van Ganzenwinkel
 Overleden familie van de Kerkhoff – van Alphen
 Overleden ouders van Bommel – van Lierop en zoon Ben
 Overleden ouders van Bommel-Hoebergen
 Overleden ouders van Alphen-Vesters  
 Martin van den Boogaard   (par.)
 Wim Strik     (par.)
 Tot welzijn van de parochie
 Dinsdag 2 december 
14.30 uur Kapel – Eucharistieviering – Samenzang
	 Eucharistieviering	i.v.m.	het	80	jarig	bestaan	en	de	opheffing	van	de	KVO.
Woensdag 3 december
19.00 uur Kapel – Rozenkransgebed

Week van zondag 7 december t/m vrijdag  12 december
  
Zondag 7 december- 2e Zondag van de Advent 
09.30 uur Kerk – Eucharistieviering – Samenzang
 Overleden begunstigers van het O.L.Vrouwe Gilde
 Hanneke van Berlo    (fund.)
 Overleden ouders Jan en Truus van Dijk – de Vries (sterfdag/par.)
 Sien Nooijen     (fund.)
 Martien van der Linden
 Leen van Oort – Huibers   (par.)  
 Jan Schepers    (sterfdag)
 Jan van der Heijden    (verj.)
 Tot welzijn van de parochie
Woensdag 10 december
19.00 uur Kapel – Rozenkransgebed

Doopvieringen
De eerstvolgende  doopviering  is op  zondag 11 januari 2015 in de Mariakapel  aan 
de Bosscheweg. De voorbereidingsavond voor deze doopviering is op 15 december 

Week van zondag 30 november t/m vrijdag  5 december
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Parochie O.L. Vrouw Presentatie
om 20.00 uur (onder voorbehoud) U kunt zich tot één week voor het doopgesprek  
opgeven tijdens de spreekuren  van de pastorie  tel. 381215.

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

Bedevaart naar Brazilië Op dinsdag 9 december a.s. om 20.00 uur is er op de pas-
torie aan de Heindertweg 1, een bijeenkomst voor mensen die interesse hebben om 
op bedevaart mee te gaan naar Brazilië. Voor informatie kunt u terecht bij het paro-
chiecentrum in Beek en Donk: tel. 0492-461216.

LITURGIE AGENDA van KERST 2014 tot en met Nieuwjaar 2015 
Woensdag 24 december - Vigilie van Kerstmis - Kerstavond
17.00  uur Kerk – Herdertjesviering -  Gezinsviering met samenzang
20.00 uur  Kerk  - Eucharistieviering m.m.v. het Dames- en Herenkoor
Donderdag  25 december - Geboorte van Christus - Kerstmis
  Peuter- en Kleuterviering
09.30 uur  Kerk  Eucharistieviering m.m.v.  het Gemengd koor  de  Klokken-     
  gieters 
Na de vieringen blijft de kerk open tot 16.00 uur 
Vrijdag  26 december - Tweede Kerstdag 
Geen  Eucharistieviering   
14.30 – 15.45  uur Kerk – Muziek rond de stal
De  kerk blijft open tot 16.00 uur.
Woensdag 31 december - Oudjaar
18.30 uur Kerk  Eucharistieviering m.m.v. het OJO
Donderdag 1 januari 2015 - Nieuwjaarsdag
Geen Eucharistieviering     
 
Vieringen Missieklooster H. Bloed te Aarle-Rixtel
Kloosterdreef 7
Eucharistevieringen;
09.30 uur op zondagen
17.30 uur maandag t/m vrijdag
09.30 uur zaterdag
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 dinsdag, donderdag, vrijdag en zondag in het 
nederlands en op maandag, woensdag en zaterdag in het duits.
Allen hartelijk welkom!
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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:

Erven en schenken, er komt 
heel wat bij kijken! 

Er zijn veel verschillende soorten tes-
tamenten en manieren van schenken. 
Het is belangrijk om de meest geschikte 
testamentvorm en manier van schenken 
te bepalen. Erven hoeft niet alleen maar 
een droevig onderwerp te zijn, maar het 
kan ook vreugde, dankbaarheid en mooie 
herinneringen geven. 
Het is het allermooist wanneer u schenkt 
omdat u zelf het geld niet nodig heeft en u 
uw kinderen en kleinkinderen (of andere 
erfgenamen) ervan kunt zien genieten. 
Maar schenken kan ook nodig zijn om bij-
voorbeeld de verschuldigde erfbelasting 
en/of om een eventuele eigen AWBZ bij-
drage te verlagen. In deze gevallen moet 
het schenken echter wèl met beleid ge-
beuren. Vaak kan alleen al door het aan-
passen of het opstellen van een nieuw 
testament op de erfbelasting worden 
bespaard en kan een eventuele hoge 
eigen AWBZ bijdrage worden verlaagd, 
waardoor schenken minder noodzakelijk 
wordt. 
Door het berekenen van de toekomstig 
verschuldigde erfbelasting wordt aan de 
hand van uw wensen de juiste strategie 
bepaald voor het aanpassen of opstellen 
van uw testament, eventueel in combi-
natie met schenken. Dit is Estate Plan-
ning. 
Wilt u meer weten over dit onderwerp, 
dan kunt u geheel vrijblijvend deze lezing 
bijwonen.
Locatie:      aula van uitvaartverzorging De 
Groof, Oranjelaan 54 te Beek en Donk. 
Wanneer:   op dinsdag 25 november om 

19.30 uur.
Toegang:   vrij voor iedereen die belang-
stelling heeft. 
In samenwerking met: Annet van Gils-
Kuys

Fysio&Zo

De gemeenschapspraktijk Fysio&Zo 
verwelkomt een nieuwe behandelaar 
in het team: Klassiek Homeopathe Ka-
thrin Sprenger is vanaf november werk-
zaam in de praktijk. Sprenger heeft zich 
gespecialiseerd in de behandeling van 
zwangeren, babies en kinderen. Voor het 
werken met kinderen past ze haar voor-
opleiding “Beeldende Therapie” toe en 
laat kinderen tijdens het consult tekenen 
en neemt haar observaties mee in haar 
behandeling. Homeopathie kan onder-
steuning bieden bij o.a. (terugkerende) 
oorinfecties, urineweginfecties, eczeem, 
darmkrampjes, gedragsproblemen, sla-
approblemen, misselijkheid, angsten en 
veel meer. 

Wil je weten of homeopathie ook bij jou 
kan helpen? In december heeft Sprenger 
elke woensdag ochtend tussen 10 en 11h 
inloopspreekuur. Kijk voor meer infor-
matie op www.kathrinsprenger.nl of bel 
06-13518709
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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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Wereldwinkel in bibliotheek.

Tot eind december staan in de vitrines van 
de  bibliotheek in Aarle-Rixtel producten 
uit de wereldwinkel van Beek en Donk.
Er staan o.a; diverse broodbelegartikelen, 
allerlei soorten fruitdranken, diverse 
wijnen en tevens artikelen gemaakt van 
aardewerk en keramiek alsmede speel-
goed.
Met het oog op Sinterklaas en de Kerst-
dagen kan men zich hier alvast oriënteren 
op wat er zoal te koop is.
De wereldwinkel is gevestigd aan het 
Heuvelplein in Beek en Donk.
De openingstijden van de bibliotheek zijn: 
dinsdag van 14.30 uur tot 20.00 uur en 
op woensdag en vrijdag van 14.30 uur tot 
17.30 uur. 

Nieuwe directeur Bibliotheek 
De Lage Beemden

Op 1 januari 2015 start Marly Dries-
sens-Corstens als nieuwe directeur van 
Bibliotheek De Lage Beemden.
In de afgelopen twee jaar heeft de in-
terim directeur, Geja Olijnsma, de bibli-
otheek door een moeilijke periode van 
veranderingen geleid. Bibliotheek De 
Lage Beemden is meer van  ‘binnen naar 
buiten’ gaan werken.
Gericht op de klant en met nieuwe sa-
menwerkingspartners zoals het onder-
wijs. Er zijn in deze periode de nodige 
financiële	 bezuinigingen	 verwerkt	 die	
door de drie deelnemende gemeenten 
(Boekel, Gemert-Bakel en Laarbeek) zijn 
doorgevoerd. Ook is de organisatie in-
houdelijk vernieuwd met ontwikkelingen 
zoals de Bibliotheek op School, vesti-
gingen in multifunctionele accommoda-
ties en het concept van zelfbediening. 
Deze processen zijn nog niet afgerond 
maar bevinden zich in de fase dat de ver-
dere inrichting en doorontwikkeling door 
de nieuwe directeur voortvarend kunnen 
worden opgepakt.
Marly Driessens-Corstens is momenteel 
manager Jeugd en Onderwijs, bedrijfs-
voering en HRM bij Biblioplus, de biblio-
theekorganisatie in de omgeving Cuijk/
Boxmeer. Marly is geboren en getogen in 
Gemert en kent de het verzorgingsgebied 
van Bibliotheek De lage Beemden.
Met haar enthousiasme en kennis haalt 
Bibliotheek De Lage Beemden een ge-
dreven directeur-bestuurder in huis die 
de organisatie met de genoemde ontwik-
kelingen in de komende jaren zal gaan 
leiden. Dit gaat ze doen met de medewer-
kers en vrijwilligers, de managers en een 
vernieuwde Raad van Beheer.

Naast de komst van de nieuwe directeur 
vindt er in de Raad van Beheer een wis-
seling plaats. De heren Antoon van Zee-
land, Jan Rambags en Rob Goring zullen 
per 1 januari worden opgevolgd door Paul 
van Kuijeren uit Lieshout en Erik Adema 
uit Aarle-Rixtel.
Voor verdere informatie kunt u, via het 
secretariaat van Bibliotheek De lage 
Beemden, contact opnemen met de voor-
zitter van de Raad van Beheer, Gerjan 
Beniers. 
Telefoon: 0492-323245
contact@bibliotheekdlb.nl

Klokje                                               
Ik heb nog enkel plaatsen vrij in mijn 
workshops in december.
Zie hiervoor www.schikmetgroen.nl
Vrijdag 12 en zaterdag 13 december en
Vrijdag 19 en zaterdag 20 december van 
10.00-16.00 uur zijn kerstdecoraties aan 
huis te bezichtigen en te koop.
Dorien Pulles
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 Tel:   0492381038 
 Lieshoutseweg 31
  Aarle -Rixtel 

www.henryengels.nl
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Harmonie 
De Goede 

Hoop houdt  
wijnactie.

Op zaterdag 29 november houdt har-
monie De Goede Hoop voor de 3e maal 
in successie een wijnactie. Vanaf  13.00 
uur  kan er bij u aangebeld worden door 
de leden van de harmonie. De wijnen 
worden	u	aangeboden	à	6	euro	per	fles.	
Ze zijn zorgvuldig geselecteerd in samen-
werking met Jelle de Jongh van De Cou-
wenbergh. 
Er worden drie soorten wijn verkocht:
De	 fluweelzachte	 rode	 wijn	 Villa	 d’Oc	
rouge 2013 met een mooie textuur en een 
zachte afdronk. 
De witte wijn Villa d’Oc blanc 2013, een 
heerlijke droge wijn met aroma’s van rijp 
wit fruit, bloemen en citrusvruchten. Heer-
lijk bij schaaldieren, oesters, zeevruchten 
en viscarpaccio. 
De zoete witte wijn is de Mainzer Dom-
herr Kabinett 2011 uit Duitsland-Rhein-
hessen. De geur is zeer fruitig, bloemig 
en aangenaam. De smaak is verfrissend 
met een fruitige afdronk.
Overigens zijn dit de huiswijnen van De 
Couwenbergh, dus succes verzekerd. 
De wijnen zijn gemakkelijk te drinken en 
zijn ook leuk om cadeau te geven.  U 
heeft dus ook een mooi cadeau om weg 
te geven , indien u zelf niet zo’n wijn-
drinker bent.  
Met het kopen  van de wijn steunt u  de 
harmonie, een vereniging waarbij de 
leden het gehele jaar  voor u klaarstaan.  
Volgend jaar komen we weer bij u langs 
met opnieuw  heerlijke wijnen.  

LIEDERENTAFEL  
“’T  ZONNETJE” IN ZONNETIJ  

AARLE-RIXTEL.

Donderdagavond 27 november staat al 
weer de volgende liederentafel voor de 
deur. De samen met ViERBINDEN geor-
ganiseerde liederentafel wordt gehouden 
in de ontmoetingsruimte van ZONNETIJ 
aan de Heindertweg 87, Aarle-Rixtel.
Samen gaan we zingen onder begelei-
ding van “ Sun Shine”, het eigen orkest, 
uit liederenbundels die voor u aanwezig 
zijn.  

De avond begint om 19.30 uur en ie-
dereen is van harte welkom.
De zaal is open vanaf 19.00 uur en de 
toegang is gratis.
We gaan er deze avond weer een gezel-
lige avond van maken.
Voor meer informatie bel 0492-534726 of 
via e-mail: frans.raaijmakers@upcmail.nl

Avondkunstroute 28 november.
 
Vrijdagavond van 18.00 tot  21.00 uur 
kunt U onze avondkunstroute bezoeken 
mét veel kunst van allemaal Aarlese Kun-
stenaars.
Van schilderijen tot sieraden , keramiek, 
glaskunst en beelden. De route is als 
volgt.
Start én eindpunt met muzikale omlijsting 
het Kouwenbergskerkje.
1. Kouwenberg 29.
2. Klokstraat 1.
3. Kouwenberg 5.
4. Dorpsstraat 26.
5. Dorpsstraat 27a.
6. Dorpsstraat 17 .
 
U bent van harte uitgenodigd .
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Café van Bracht
Van oudsher uw vertrouwde adres voor:

* Koffietafels
* Feesten en Partijen
* Vergaderingen

Kerkstraat 9, 5735 BW  Aarle Rixtel  Telefoon 0492-381221
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Donderdag 27 november zal Bryan Ver-
hoeven, medewerker van Oogenlust in 
Eersel, de kerstshow verzorgen. 
Hij heeft de opleiding Bloem en Vormge-
ving, niveau 4, gevolgd bij Helicon in Den 
Bosch en vele stages gelopen o.a. een 
aantal maanden in Italië. 
Er zullen deze avond 7 werkstukken ge-
maakt worden, die aan het eind van de 
avond allemaal verloot worden. 
De entree voor leden van Groei & Bloei is 
gratis, overige bezoekers betalen € 5,00. 
Tijdens deze avond zal ook de prijsuit-
reiking van de bloemschikwedstrijd om 
de Mien van de Burgt-van de Paaltrofee 
plaatsvinden. 
De Kamenij, Jeroen Boschstraat 19 in 
Helmond, 20.00 uur

Frits Landesbergen 
+ Trio Francesca 

Tandoi 
bij Wim Beeren Jazz Society op 

26 november

Op woensdag 26 november presenteert 
Wim Beeren Jazz Society een optreden 
van vibrafonist Frits Landesbergen in 
zaal Van Bracht aan de Kerkstraat in Aar-
le-Rixtel.
Frits komt naar Aarle-Rixtel met het trio 
van de Italiaanse pianiste en vocaliste 
Francesca Tandoi.
Frits Landesbergen is een vibrafonist van 
internationale allure. Hij studeerde cum 
laude af aan het conservatorium van Am-
sterdam en is overladen met prestigieuze 
prijzen als de Wessel Ilcken Prijs, de Pall 
Mall Swing Award en de Avro cultuur prijs 
“De Belofte”.
Hij heeft een overvolle agenda met jaar-
lijks terugkerende concerten met Made-
leine Bell, The Rosenberg Trio en Louis 
van Dijk.
Frits is niet alleen Nederlands beste 
jazz-vibrafonist, hij is ook een voortref-
felijk drummer. In die hoedanigheid is hij 
tegenwoordig de vaste metgezel van pia-
nist Monty Alexander.
Op het conservatorium van Den Haag 
ontdekte hij de in Rome geboren Itali-
aanse pianiste Francesca Tandoi, die 
daar vanaf 2009 studeerde.
Francesca heeft zich een virtuoze tech-
niek eigengemaakt, die ontegenzeglijk 

aan die van Oscar Peterson doet denken. 
We mogen hier gerust van een natuurta-
lent spreken, met in haar bagage de CD 
“For Elvira”, die van diezelfde Monty Al-
exander al lovende kritieken kreeg.
Voeg daarbij bassist Edwin Corzilius en 
“onze” eeuwig swingende drummer Hans 
van Oosterhout  en het recept is com-
pleet.
Als	u	een	fijnproever	bent	(en	dat	bent	u),	
dan heeft u 26 november met stip in uw 
agenda staan! Graag tot dan!
Aanvang 20.30 uur, entree € 8,-.
info@wimbeerenjazzsociety.nl
www.wimbeerenjazzsociety.nl

Klokje                                               
4 GANGEN KEUZE MAANDMENU              
€ 22.50. Het Veerhuis 0492-461889 – 
www.restauranthetveerhuis.nl
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       Dat is thuiskomen! 

Openingstijden: 
Maandag 
Dinsdag 
Woensdag 
Donderdag 
Vrijdag 
Zaterdag 

 
Gesloten 
10.00 U – 12.30 U & 13.30 U – 18.00 U 
10.00 U – 12.30 U & 13.30 U – 18.00 U 
10.00 U – 12.30 U & 13.30 U – 18.00 U 
10.00 U – 12.30 U & 13.30 U – 18.00 U 
10.00 U – 16.00U 

 
Onze winkel is verhuisd! Vanwege verbouwingswerkzaamheden is de winkel 

tijdelijk gevestigd in onze werkplaats achterom 
 

Kouwenberg 25 • 5735 GM  Aarle-Rixtel • telefoon 0492-381302 • e-mail info@vanroij.com 
 

Woningstoffering •Machinale houtbewerking • Interieurbouw 

 
 
 
 

 

 

ZwangerschapsPilates

Ben je zwanger en wil je bewust bezig 
zijn met je zwangerschap en je lichaam in 
conditie houden? Neem dan deel aan de 
cursus Zwangerschapspilates! 
Tijdens Zwangerschapspilates ga je aan 
de slag met oefeningen in een onbelaste 
houding, waarbij het gehele lichaam ge-
traind wordt, met de nadruk op de diepe 
buikspieren en de bekkenbodemspieren. 
Dit zijn de voornaamste spieren die je ge-
bruikt tijdens de bevalling. Natuurlijk leer 
je ook ademhalings- en ontspannings-
technieken waardoor je met een ver-
trouwd en zeker gevoel de bevalling aan-
kunt. Naast het beweeggedeelte krijgen 
de cursisten theoretische informatie over 
de zwangerschap, bevalling en de pe-
riode na de bevalling. 
De cursus Zwangerschapspilates bestaat 
uit tien lessen van één uur  en wordt door-
lopend gegeven op donderdagavond van 
18:30 – 19:30 uur in Sportcentrum Coach 
in Beek en Donk. 
Voor meer informatie of om je aan te 

melden, kun je contact opnemen met Cur-
sussen & Diensten de Zorgboog via tele-
foonnummer 0492 - 504821 of per e-mail: 
cursussendiensten@zorgboog.nl.  Meer 
informatie over ons cursusaanbod is te 
vinden op de website www.zorgboog.nl

Gezondheidsteam 
Gezond Bezig

Op Dinsdagavond 2 December zal ge-
zondheidsteam Gezond Bezig! A-R hun 
afsluitende activiteit houden.
Dit zal plaats vinden op 3 locaties te 
weten:
- blokhut van de scouting (verzamelplaats 
19:30 uur)
- handboog vereniging 
- koersbal zaal in de Dreef
Het thema van deze activiteit is VER-
BINDEN, dus wij willen allerlei mensen in 
sportiviteit en spel aan elkaar verbinden.
Plezier is hierbij een centraal gebeuren.
Iedereen kan zich aanmelden, dit te doen 
voor 1 December bij:
Annie Aerts tel: 0492 775803
Of via de mail bij:
ajwschepens@onsbrabantnet.nl 

Team Gezond Bezig!
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Onder	flinke	publieke	belangstelling	was	
zaterdagavond 15 november het oude 
gemeentehuis aan de Kouwenberg het 
domein van de Ganzegatters. Zo rond de 
elfde van de elfde is het een goed car-
navalsgebruik om van de oude prins af-
scheid te nemen en een nieuwe hoogheid 
te verwelkomen. Voorzitter Harrie van 
den Bogaard bedankte de aanwezigen 
kort voor de steun die de carnavalsver-
eniging de afgelopen maanden vanuit de 
bevolking ontving. Prins Jan-Willem d ’n 
Urste nam op innemende wijze afscheid 
van zijn onderdanen. Bij zijn afscheids-
woordje vorig jaar waarschuwde hij de 
kandidaten om geen prins te worden, 
want dan deed hij het wel opnieuw. Die 
eer werd hem niet gegund en het was 
voor hem dan ook een grote teleurstel-
ling dat iemand het toch gaat doen, zo 
liet hij weten. Daarna blies de buurt, het 
Blauwe Schutplein, hem letterlijk met ver-
schillende bladblazers van het bordes af. 
Jan-Willem bekleedde meteen na zijn af-
scheid een nieuwe functie binnen de car-
navalsclub, namelijk die van vorst en hij 
gaat de geschiedenis in als eerste vorst 

van de Ganzegatters, een belangrijke 
functie naast de prins. Ook een nieuwe 
grootvorst presenteerde zich in de per-
soon van Erik van de Velden en hij bleek 
geknipt voor deze rol. Na bekendmaking 
van de elfde en laatste hint werd de span-
ning opgevoerd en om elf minuten over 
acht kwam de nieuwe prins tevoorschijn, 
niemand minder dan Marcel Zijp, nota 
bene bewoner van de Couwenbergh, met 
zijn bedrijf Groep 5700. Zijn verkiezing 
werd met veel enthousiasme ontvangen. 
Marcel verklaarde plechtig dat hij door 
het carnavalsseizoen zal gaan als Prins 
Cellus d ‘n Uurste en zijn kleur is Ma-
genta-roze, ook de bedrijfskleur van de 
Groep 5700, het marketing- en commu-
nicatiebureau waarvan hij medeoprichter 
is. In zijn proclamatie gaf prins Cellus 
meteen aan dat de carnavalsmaandag in 
Ganzegat voortaan “Magenta-mondag” 
zal zijn en dat normaal niet normaal is 
en niet normaal voortaan normaal wordt. 
Zijn motto voor carnaval 2015 is dan 
ook: “NIE NORMAAL.” Ongetwijfeld zal 
Ganzegat op dit motto inhaken. Tot in de 
kleine uurtjes werd daarna in zaal Tjieu 
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van Bracht het traditionele prinsenbal 
gehouden. Dinsdagavond zit ik aan tafel 
met de kersverse prins en zijn prinses In-
grid. Hij straalt van oor tot oor en laat dui-
delijk merken dat carnaval 2015 een brui-
send volksfeest zal worden, als het aan 
hem ligt. In het gesprek blijkt al snel dat 
zowel de prins als zijn echtgenote besmet 
zijn met het carnavalsvirus. Hij vanuit zijn 
geboorteplaats Overloon, het land van de 
“Huibuuken”, waar zijn opa een café ex-
ploiteerde en zijn vader het zelfs bracht 
tot adjudant van de carnavalsvereniging. 
De ouders van de prins (74 en 78 jaar 
oud) wonen al geruime tijd hier in Zonnetij 
en zij waren zaterdagavond natuurlijk 
getuige van de onthulling van hun zoon. 
Een emotioneel moment in de familie. De 
prinses heeft haar roots in het Aarlese 
liggen en zij kreeg het thuis met de pap-
lepel ingegoten want in het gezin Verleis-
donk in de Donkersstraat droeg men car-
naval een warm hart toe. Vader Theo, ook 
wel bekend als broer Verleisdonk, zorgde 
met zijn buurt voor de prachtigste straat-
versieringen en wagens voor de optocht. 
Moeder Tonny maakte jarenlang deel uit 
van de befaamde club de “Carnavals-
ganzen ”en zij is muzikaal actief bij het 
gemengd koor. Marcel heeft zijn sporen 
in het Aarlese carnaval al verdiend, want 
hij was van 1996 tot 2006 lid van de or-
ganisatie carnaval Ganzegat. Eerst als 
lid van de Raad van Elf, later als lid van 
de Hoge Raad. Hij maakte deel uit van 
de commerciële commissie en zorgde in 
die tijd, vooral rond het 44-jarig bestaan 
, voor inspiratie en nieuwe commerciële 
initiatieven, zoals de skai-boxen tijdens 
de kletsavonden in de Residentie zaal 
Kersten. We praten over zijn carrière en 
hobby’s en dan blijkt dat Marcel een bezig 
baasje is . Het gezin Zijp verhuisde van  
Overloon naar Helmond toen zijn vader 
adjunct-directeur werd aan de Ambacht-
school, toen gelegen aan de Weg op den 
Heuvel.  Bij voetbalclub MULO ontstond 
de liefde voor de bal. Marcel liet het bal-

letje ook rollen aan de Bakelseweg, bij de 
vriendenclub De Heikant. En jaren heeft 
hij bij AVS ‘33 de keeperstrainingen van 
de selectie en de jeugd verzorgd. Verder 
is hij actief lid van de golfclub de Over-
brug en ook daar bemoeit hij zich met de 
jeugd, als voorzitter van de jeugdafdeling. 
Regelmatig is Marcel met zijn Aarlese 
vrienden te vinden op het water van de 
Noordzee om een dagje te zeilen. En dan 
is	er	nog	de	racefiets,		want	hij	is	niet	vies	
van een stevig tochtje in de bergen van 
Noord-Italië. Een sportieve prins dit jaar 
dus. Marcel blijkt in zijn jonge jaren een 
gedegen landbouwstudie te hebben ge-
volgd aan de Universiteit Wageningen. Ik 
heb daar niet zo veel mee gedaan, geeft 
hij ruiterlijk toe, want ik ben daarna be-
drijfskunde en later marketing gaan stu-
deren en heb jarenlang in de voedings-
industrie gewerkt. Uiteindelijk werd hij 
directeur van een eigen bedrijf en  reisde 
over de hele wereld, vooral in Brazilië. 
Dat bedrijf werd eind jaren 90 overge-
nomen door de voedselgigant Nutreco. 
Daar heeft hij nog diverse jaren een 
functie onder de directie gehad, maar 
uiteindelijk nam hij in 2006 de beslissing 
om  samen met een tweetal compagnons, 
het bedrijf Groep 5700  op te richten. Het 
bedrijf is actief op het gebied van commu-
nicatie en marketing. Zij lichten bedrijven 
door en geven adviezen. Ze maken be-
drijven eigenlijk marktgerichter. Ze zijn 
gevestigd in het oude gemeentehuis, de 
Couwenbergh, hier in Aarle-Rixtel.  En 
dan nog even sde gezinssituatie. Marcel 
ontmoette zijn prinses Ingrid in de jaren 
80 tijdens carnaval in zaal van Bracht. 
De vonken sloegen over en op 11.11.88 
gaven zij elkaar het ja-woord. Ze wonen 
al weer jaren aan de Albers Pistorius-
straat	 en	 hebben	 inmiddels	 twee	 flinke	
zonen, Niek en Sam. De jongens worden 
elke dag enthousiaster over het prins-zijn 
van pappa, vertelde Ingrid en we hebben 
zaterdagnacht nog even na geborreld met 
familie en vrienden. Mijn schoonmoeder 
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Uitnodiging Laarbeekse sport-
verenigingen

LAARBEEK - Laarbeek heeft een veel-
zijdig sport- en beweegaanbod, mede 
dankzij alle sportverenigingen. Als ge-
meente vinden we het belangrijk dat 
mensen gezond leven en daar hoort vol-
doende sporten en bewegen bij. We sti-
muleren dan ook graag dat kinderen en 
volwassenen met plezier gebruik maken 
van de sportmogelijkheden in Laarbeek. 
Wethouder Joan Briels (sociaal domein) 
wil samen met buurtsportcoach Ilse van 
Ham, met sportverenigingen van ge-
dachten wisselen over o.a. sportstimu-
lering. Wat werkt om leden te werven 
en hoe kan de gemeente daar mogelijk 
bij ondersteunen (bv. met de Nationale 
Sportweek). Verder biedt de rijkssubsi-
dieregeling Sportimpuls 2015 kansen 
voor sportverenigingen. De impuls biedt 
sport-	 en	 beweegaanbieders	 financiële	
ondersteuning bij het opzetten van activi-
teiten om meer mensen langdurig te laten 
sporten en bewegen. De heer Gerrit Riet-
veld van de organisatie Sportimpuls, licht 
tijdens de bijeenkomst toe welke kansen 
en ondersteuningsmogelijkheden er zijn 
voor verenigingen. 

De sportverenigingen die bij de gemeente 
bekend zijn, hebben een uitnodigingsbrief 
gehad voor deze bijeenkomst. Mocht 
uw vereniging geen uitnodiging hebben 
gehad, u bent van harte welkom op 
dinsdag 25 november 2014, van 19.30 tot 
21.00 uur in MFC De Dreef, Duivenakker 
76 in Aarle-Rixtel. Wilt u per e-mail laten 
weten wie we namens uw vereniging 
kunnen verwachten: ingrid.v.dooren@
laarbeek.nl.

Financieel extraatje voor be-
paalde inkomensgroepen

LAARBEEK – Er zijn ook in Laarbeek 
mensen	die	in	de	huidige	financieel	zware	
tijden minder geld te besteden hebben en 
een extraatje kunnen gebruiken, zeker 
vóór de komende feestda-gen. 
Het college van burgemeester en wet-
houders heeft daarom besloten om aan 
deze mensen dit jaar een eenmalige on-
dersteuning te bieden. De gemeente ver-
strekt de ondersteuning begin december. 
Het gaat daarbij om de volgende be-
dragen:
- echtparen krijgen € 100,-
- alleenstaande ouders krijgen € 90,-
- alleenstaanden krijgen € 70,-
Wilt u weten of u ook in aanmerking komt 
voor dit extraatje. Kijk dan op www.laar-
beek.nl voor de voorwaarden. Voor ie-
dereen die aan de eisen voldoet, geldt dat 
u vóór 1 december 2014 via een formulier 
van de gemeente de eenmalige koop-
krachtondersteuning moet aanvragen. Op 
dit formulier staat ook aangegeven welke 
gegevens bij de aanvraag meegestuurd 
moeten worden. Om het aanvraagformu-
lier te krijgen, kunt u op werkdagen bellen 
met de gemeente, telefoonnummer 0492 
469 700. U kunt dan vragen naar mw. W. 
Bloem of dhr. H. Swinkels. Zij sturen u 
het formulier dan toe. U kunt het formulier 
ook op werkdagen ’s ochtends ophalen bij 
het gemeentehuis Laarbeek.

werd zelfs een beetje dronken, wil Marcel 
wel kwijt, maar dat was mijn schuld. Dan 
had ik maar geen prins moeten worden, 
zei ze. Ze vond het geweldig.
Ik denk dat carnaval 2015 een beetje 
abnormaal of zelfs NIE NORMAAL gaat 
worden en dat de kleur van Groep 5700 
zal gaan overheersen. Ganzegat zal ma-
genta-roze kleuren en prins Cellus zal 
ongetwijfeld met veel verve gaan heersen 
over Ganzegat.
JWP. 
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Geslaagde vogelshow 

Vogelvereniging Laarbeek met B. Kocken 
als Laarbeekkampioen.
Als afsluiting van de Open Laarbeek kam-
pioenschappen organiseerde Vogelver-
eniging Laarbeek het afgelopen weekend 
een grote vogelshow waar de vele be-
zoekers konden genieten van de 630  ge-
toonde vogels. 
Ben Kocken werd algeheel Laarbeek 
kampioen en Anton Verhagen  winnaar 
van het Bondskruis én de wisseltrofee 
voor de 5 beste vogels van het kam-
pioenschap. De Derby prijs was voor 
Tonnie Verijken en de Mevr. Van Hout van 
Eerenbeemt trofee voor Jos van Keme-
nade. Leden van Vogelvereniging Laar-
beek behaalden nog de volgende prijzen: 
A. Driessens 2 x kampioen – A. Verhagen 
2 x kampioen  en 1 x  2e prijs – Jos van 
Rooij 1 x kampioen en 1 x 2e prijs – Tom 
Gruijters 1 x 2e prijs – Tonnie Vereijken 2 
x kampioen en 1 x 2e  en 3e prijs – Cor 
v.d. Broek 1 x kampioen – Jan Engels 1 
x kampioen en 1 x 2e en 3e prijs – Tonny 
van Alem 1 x kampioen en 1 x 2e en 3e 
prijs – Jos van Kemenade 4 x kampioen 
en 1 x 3e prijs – Gerrie Bunthof 1 x kam-
pioen – Rene v.d. Elsen 2 x kampioen – 

www.twanvanhout.nl

Julian Loomans 1 x kampioen – Remco 
Driessens 2 x kampioen en 1 x 2e prijs – 
Hein van Heijnsbergen 1 x 2e prijs – Ben 
Kocken 3 x kampioen en 1 x 2e prijs – Ad 
Verstraaten 2 x kampioen en 1 x 2e prijs 
– Gerard v.d. Akker 1 x kampioen en 1 x 
2e prijs – Ad Appeldoorn
 3 x kampioen. Op dit moment heeft Vo-
gelvereniging Laarbeek 98 leden,  mocht 
u interesse hebben kunt u zich aan-
melden via 0492-381909 of via v.v.laar-
beek@onsbrabantnet.nl

Sinterklaas bij 
Snoeperij Jantje

Op 3 december rond 14.30 zal de Sint met 
zijn zwarte Pieten een bezoek brengen 
aan snoeperij Jantje in de Kerkstraat. 
De komende weken kunnen de kinderen 
een kleurplaat afhalen bij de snoeperij, 
die ze kunnen kleuren en op die middag 
mogen overhandigen aan de Sint. Voor 
de mooiste kleurplaat heeft de Sint nog 
een leuke verrassing.
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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

  SMAKELIJK OP GEWICHT  
gewichtscoaching en voedingsadvies op maat 

 
Geen (crash)dieet, geen voedingssupplementen, 
geen maaltijdvervangers en ook niet de nieuwste afslankhype. Wel 
verantwoord en smakelijk op jouw ideale gewicht komen en blijven! 
 
Maureen van der Kuijp-Tuinman 
HBO Coach, Voedings- en Gewichtsconsulent 
Laarweg 25, Aarle-Rixtel, 06-17365752  
www.smakelijkopgewicht.nl      (vergoeding door zorgverzekeraar mogelijk) 
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Jeugdprinsenbal 
van de GELE KIELEN 

Afgelopen zondag 9 november was het 
dan weer zover… De GELE KIELEN 
organiseerde weer hun jaarlijks terug-
kerend jeugdprinsenbal waarin bekend 
gaat worden wie de nieuwe jeugdprins en 
prinses gaan worden tijdens de komende 
carnavalsdagen in de Ganzenzaal. 
Om 14.00 uur startte de middag met  de 
opkomst van de huidige prins FLORIAN,  
en prinses IRIS en  met kleinvorst JESSE. 
Ze hadden een taak met het spel Ren je 
rot wat voor de kinderen een leuke bezig-
heid was. 
Om ong 14.30 uur  kwam er dan een eind 
aan het prins, prinses en kleinvorst  zijn 
van de GELE Kielen  en werden ze dan 
ook een voor een van  hun steek skepter 
en mantel ontdaan en met treurmuziek 
weggedragen van het podium. De prins 
kwam terug als kleinvorst  en werd weer 
aangekleed voor die taak. 
Na de pauze begon het spannendste ge-
deelte van de middag want de  onthulling-
kast kwam  op het podium en daar kwam  
na een  muziekje en het aftellen van alle 
kinderen de nieuwe prins en prinses te-
voorschijn. De nieuwe prins heet TIM VAN  
STIPHOUT en de  prinses heet LUMY de 
HAAS  en met kleinvorst FLORIAN VAN 
DER  BURGT  vormen ze samen het 

nieuwe trio van de GELE KIELEN 
Daarna werd begonnen met de play-
backshow van en voor  de kinderen in de 
zaal. De jury had een moeilijke taak om 
de 7 optredens te jureren. Er werd live 
gezongen, geplaybackt  en gedanst. Na 
een pauze waarin de dansmarietjes hun 
showdans lieten zien kwam er dan de 
uitslag van de playbackshow . De eerste 
prijs met wisselbeker was voor live  rap-
perde  RAEVEN ROES en de dansprijs 
ging naar de groep BIG en de originaliteit-
prijs ging naar DAISY OTTEN en MAUD 
TOLLENS.
Na een korte receptie konden  de GELE   
KIELEN terug zien op een succesvolle 
leuke middag.  
Iedereen is van harte welkom op 20 Dec. 
tijdens de jeugdreceptie van 18.30 tot 
19.30 uur.

Klokje                                               
Binnenkort een Groepsdiner of Feestje, 
Denk ook eens aan Het Veerhuis. Het 
Veerhuis 0492-461889 www.restauran-
thetveerhuis.nl

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
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 Er zijn weer diverse wild gerechten.

5 December 5 gangen surprise menu. €. 27,50

Donderdag 25 december en vrijdag 26 december,
Kerst brunch en Kerst diner a la carte.

Ook voor uw dieet kunt u bij ons terecht

 Graag tot ziens in ons restaurant.

  Marieke  en  Eric

 Tel. 0492 46 38 88
 w w w. g r o t e l s h o f . n l
 in fo@grote lshof .n l
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Nee, ik had geen vooruitziende blik de vo-
rige keer toen ik het had over de gevaren 
in het verkeer. Dit naar aanleiding van het 
duimenbord in de Dorpsstraat. Hoe wreed 
sloeg het noodlot die zondagochtend op 
de Kanaaldijk toe. En ons sympathieke 
Bertje is niet meer. Had niet gehoeven, 
net zo min als veel andere ongelukken in 
het verkeer. En dat kan ik wel voorspellen, 
er komt weer een volgend onnozel on-
geval waarbij mensenlevens te betreuren 
zijn. Ik reed deze week langs een bus-
halte	 waar	 een	 kinderfietsje	 stond.	 Vol	
met bloemen, kaartjes, brieven en bran-
dende kaarsjes. Hartverscheurend. Ik 
weet niet hoe het gebeurd is. Of de kleine 
heeft even niet opgelet, of de automobi-
list zag het te laat of reed misschien net 
iets te hard, anders had hij nog kunnen 
stoppen. Ik hoop zo’n tafereeltje in onze 
Dorpsstraat nooit te zien. Vandaar dat de 
duim altijd omhoog moet wijzen, omhoog 
naar het leven, omhoog naar het veilige 
groen, het groen van niet te hard. Zo, dat 
is er weer uit, och je moet af en toe wat 
serieus zijn. Mijn verhaaltje over het vuur-
goudhaantje	 inspireerde	 onze	 flitsende	
dorpsfotograaf Marcel en hij stuurde mij 
een paar geweldige foto’s van het kleinste 
vogeltje, gemaakt in de bosjes langs het 
Wilhelminakanaal. Ik wist wel dat ze er 
zaten. In de MLK van vorige week stond 
ons lilliputter-vogeltje nog eens volop in 
de schijnwerpers. En Ruud vond steun 
voor zijn Ruit in het Haagse. Zelfs onze 
Melanie zag het wel zitten, zo’n mooie 
weg dwars door de anemonen van de 
Ruweeuwsels en de broekbosjes aan de 
Opstal. En ook nog door het stiltegebied 
van d’n Heikant en Bakelse Beemden, 
doemaar het kan niet op. Ik ken Niek 
Mouter helemaal niet maar hij is speci-
alist MKBA aan de Technische Universi-
teit in Delft. Geen kleine jongen, denk ik 

dan. Een heel duidelijk verhaal in het ED, 
zoals alle verhalen over verstoring van 
onze natuur heel duidelijk zijn. Maar ook 
altijd winnen economische belangen het. 
Weg vuurgoudhaantje en wielewaal. Het 
blotevoeten pad verandert in een snelle-
bandenweg. De volkstuinen worden af-
gegraven en daar groeien nooit radijsjes 
of spruitjes meer. Dat is toch zielig. Onze 
hoop is gericht op onze volksvertegen-
woordigers en er komen verkiezingen. 
Dan is er wat voor ons te winnen, als we 
onze stem maar laten horen. De grote 
kindervriend landde met zijn pakjesboot 
in onze haven en zijn zwarte Pieten leken 
zwarter dan ooit. Aarle verwelkomde de 
Sint  zoals het hoort, zonder protesten of 
rellen. Wij zijn niet bezig met discriminatie  
en onze kleintjes al  helemaal niet. Voor 
hen is zwarte Piet gewoon een mensen-
vriend en een grapjas en hij hoort bij de 
Sint. En alle zwarte Pieten kijken altijd 
heel blij en doen hun werk met heel veel 
plezier. Dat is het beeld dat de kinderen 
van de Sint en zijn zwarte Pieten hebben. 
Daar zit helemaal niets discriminerends 
bij. Wat een waanzinnige discussie. Dat 
zou je ook kunnen zeggen van hert ko-
ningsdrama der blauwen. De geruchten 
gingen al langer rond maar als je de voor-
pagina van onze krant haalt dan doe je 
het wel echt goed. Wat een verhaal, een 
ordinaire ruzie over het koningszilver, niet 
eens over wie het mag hebben, nee, ruzie 
over wie het mag poetsen. Een ruzie die 
nu op straat is beland, een ruzie die ons 
eerbiedwaardige Onze Lieve Vrouw Gilde 
niet heeft verdiend. 
De meikever.

De Meikever

Klokje                                               
HET VEERHUISJES MENU, ZO-
VEEL GANGETJES NUTTIGEN ALS U 
WENST, WOE en DON  € 23.50  VRIJ 
t/m ZON        € 26.50. Het Veerhuis 0492-
461889 – www.restauranthetveerhuis.nl
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Onze Lieve Vrouwe Gilde Aarle-Rixtel
Anno 1324

ViERBINDEN zoekt vrijwilligers

LAARBEEK - ViERBINDEN Vrijwilligers-
werk Laarbeek is voor Omroep Kontakt 
op zoek naar een vrijwillige acquisiteur. 
Zijn/haar werkzaamheden bestaan uit het 
actief benaderen van bedrijven voor het 
maken van reclame op radio en tekst TV. 
Daarna eventueel de klant behulpzaam 
zijn met het maken van een tekst voor bij-
voorbeeld een radiospot.
Tevens zoeken wij een nieuwsmaker voor 
Omroep Kontakt, ook op vrijwillige basis.
De werkzaamheden zijn: nieuws zoeken 
op de diverse websites en vertalen naar 
duidelijk leesbare nieuwsberichten. Soms 
zullen de berichten moeten worden geve-
rifieerd.	Alle	werkzaamheden	geschieden	
onder verantwoordelijkheid van de hoofd-
redacteur redactie. De werkzaamheden 
vinden plaats in de studio van Omroep 
Kontakt.
We verwachten enige kennis van de 
Nederlandse taal en makkelijk teksten 
kunnen vervaardigen. 
Daarnaast een nette uitstraling en be-
leefdheid t.a.v. collega’s en personen 
waarmee je te maken krijgt via telefoon 
of anderszins. 
De werktijden worden in overleg vastge-
steld, bij voorkeur in dagdelen (‘s mor-
gens of ‘s middags). Ook meerdere dagen 
behoort tot de mogelijkheden.
Meer informatie:
Voor meer informatie over bovenstaande 
of andere vrijwilligersvacatures kunt u 
contact opnemen met Suzan de Koning 
van ViERBINDEN Vrijwilligerswerk Laar-
beek, Otterweg 27, 5741 BC Beek en 
Donk. Tel. 0492-328 807 of mailen naar: 
vrijwilligerswerk@vierbinden.nl   
De vacatures zijn ook te bekijken op de 
website: www.vierbinden.nl of te vinden 
in de vacaturemappen van de dorpsser-
vicepunten.

Donateursactie in december.

De gehele maand december staat weer 
in het teken van de donateursactie van de 
Blauwe Schut. Gedurende deze maand 
gaan de gildebroeders weer langs alle 
huizen in Aarle-Rixtel. Dit is een oude 
traditie die ons gilde in staat moet stellen 
mede de grote kosten voor uniformen, ma-
terialen e.d. te dekken. Het gildewezen in 
Brabant is afgelopen jaar opgenomen in 
de lijst van nationaal immaterieel erfgoed. 
Dit brengt uiteraard verplichtingen met 
zich mee. Om het gilde goed voor de dag 
te laten komen kost dit handenvol geld. 
Het onze lieve Vrouwe Gilde verleent haar 
medewerking bij tal van evenementen in 
ons mooie Aarle-Rixtel. Wij vragen dan 
ook om uw steun tijdens onze rondgang. 
Decembermaand Blauwe Schutmaand.
Voor meer informatie, website: www.olv-
gilde.net  E-mail: secretariaat@olvgilde.
net tel: 0492-382288 / 0652462803.

Beste dames

Dinsdag 2 december vieren wij ons Jubi-
leum en afscheid van onze vereniging.
We beginnen de dag om 13.30 uur met 
een groepsfoto in de kerk.
Om 14.30 uur volgt er een viering in de 
kapel op de Bosscheweg.
Na de viering gaan we naar De Couwen-
bergh voor een gezellige feest  
middag en avond.

Bestuur KVO
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Aarle Rixtel. Tegenstander voor de al-
weer15e en op een na laatste wedstrijd 
van het 51e van Ganzenwinkeltoernooi 
was HBV de Vriendschap uit Mierlo. Deze 
vereniging was donderdag 13 november 
j.l. met 15 schutters aanwezig op de doel 
in Aarle Rixtel. Zijzelf hadden, mede op 
basis van het resultaat van afgelopen 
jaar (4e plaats), hoge verwachtingen. 
Vooraf gaven zij aan 3045 punten te gaan 
schieten.  Enkele schutters schoten ruim 
door het aangegeven aantal punten en 
voor 1 schutter was het de 1e 25 meter 
wedstrijd. Dit alles maakte dat er in totaal 
3070 punten werden geschoten, dus een 
positief saldo van + 25 punten. Dit is een 
mooi resultaat. Hoogste schutter van de 
avond werd Ton Verhees van de Vriend-
schap met 231 punten. Erwin Wijnhoven 
werd hoogste schutter bij de Eendracht. 
Hij schoot 228 punten in totaal.
Resultaten schutters de Eendracht:
1. Erwin Wijnhoven  228
2. Frank Schepers  228
3. Toon v. Hoof    217
4. Walter Jansen  200
5. Geert v. Ganzenwinkel 196
6. Jan v. Rooy   192. 
7. Arno Donkers   178
8. Jo Maas   158

9. Harrie Moors     61 (hs)
De 16e en laatste wedstrijd van het 51e 
van Ganzenwinkeltoernooi werd j.l. za-
terdag 15 november verschoten. Te-
genstander was HBV St Willibrordus uit 
Milheeze. Zij waren met 8 schutters aan-
wezig op de doel in de Lijsterstraat. Tij-
dens deze vlot verlopen wedstrijd schoten 
4 schutters ruim door hun opgegeven 
aantal punten en de andere 4 lieten nogal 
wat punten liggen. In totaal schoten zij 
1691 punten bijeen. Vooraf hadden ze 
gedacht 1731 punten te gaan halen. Het 
resultaat was dus – 40 punten. 
Hoogste schutter van de avond werd 
J.v/d Laak van St Willibrordus met 232 
punten. Hoogste schutter bij de Een-
dracht was wederom Erwin Wijnhoven 
met 227 punten.
Resultaten schutters de Eendracht:
1. Erwin Wijnhoven  227
2. Frank Schepers  221
3. Toon v. Hoof    219
4. Geert v. Ganzenwinkel 201
5. Walter Jansen  200
6. Jan v. Rooy   189
7. Gerrie v. Hoof  132 (hs)
De prijsuitreiking van het 51e van Gan-
zenwinkeltoernooi zal plaatsvinden op de 
doel aan de Lijsterstraat 25 in Aarle Rixtel 
op woensdag 26 november a.s, aanvang 
19.30 uur.

Klokje                                               
3 GANGEN KEUZE MAANDMENU             
€ 20.50. Het Veerhuis 0492-461889 – 
www.restauranthetveerhuis.nl

Laat de “ kostbare herinneringen” van 
uw video banden digitaliseren voordat het 
te laat is.
VHS, VHS-C, HI8 en DV bandjes op DVD 
met afbeelding en tekst op de DVD ge-
print. 
Tegen een redelijke vergoeding. Info: 
Jacques, tel 0492 - 539280.
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Naast ons normale winterprogramma, 
hebben we op donderdagavond 27 no-
vember een interessante informatie 
avond gepland. Dikwijls is er een dis-
cussie	 bij	 fietsers	 over	 een	 goede	 hou-
ding	op	de	fiets,	een	goede	zit	kan	veel	
blessureleed voorkomen. Een kenner 
op dat gebied is Jan Glorie uit Hengelo, 
een	gecertificeerd	SICI	Bike	Fitter	en	o.a.	
(gast-) docent  aan het ROC Twente en 
de Saxion Hogeschool Enschede. Wij 
hebben deze persoon uitgenodigd om op 
donderdag 27 november een presentatie 
te geven over de bewegingswetenschap 
van	 het	 fietsen.	 Veel	 leden	 van	 ADW	
zullen op deze avond present zijn, maar 
wij willen ook een beperkt aantal andere 
geïnteresseerde Aarle-Rixtelse personen 
de kans geven om deze presentatie bij te 
wonen. Hoort u tot die groep dat kunt u 
zich aanmelden bij Ton Schepers of Rini 
Daniëls tel. 382388 of 382340.
De avond begint om 19.30 uur in de Cou-
wenbergh.
KAARTEN: De tweede kaartavond werd 
bij de rikkers gewonnen door Gerrie Ver-
schuuren en bij de jokeraars door Felicita 
Krijnen.
Afd. publ.

Zelf sport ik graag,
dus	is	het	fijn,
dat drie van de kleinkinderen,
dat ook graag doen,
daarom vind je me,
op zaterdag dikwijls langs de lijn.
Soms lukt het om ze allemaal te zien,
dus ‘s morgens naar HVV,
binnendoor naar de Warande,
waar de kleindochter als een hinde,
over het kunstgras van HCH dartelt
en daarna naar de B1 van ASV.
Op zaterdag 15 november,
moesten de ASV-ers naar Stiphout 
Vooruit,
waar	een	flinke	supportersschare,
op de tribune was neer gestreken,
wie wordt er Prins werd ook gevraagd,
niemand wist het schijnbaar zeker
of wilde het niet kwijt,
want onder die supporters,
zat ook ene Marcel Zijp.
Veel succes als Prins Cellus.
 
RD

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. 

Klokje                                               

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,=

Inlichtingen 
voor adverteren in het 
Gemeenschapsblad 
Maria Hagelaar van 

Griensven, 
Het Klavier 4

Tel 0492 - 383293

email redactie@gemeenschapsblad.nl
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12 november Loef I Grootste in Gan-
zegat
Aarle-Rixtel stond woensdag avond 
reeds volop in het tekenen van Carnaval. 
Grootvorst van Griensven en zijn mede-
werkers hadden het aangedurfd om zo 
maar op een doordeweekse avond het 
Prinsenbal te houden. Tijdens dit bal 
werd de gedeeltelijk vernieuwde Raad 
van Elf voorgesteld en kwam Prins Car-
naval 1965 uit de bus, namelijk Prins Loef 
den Uurste, ofwel de heer H. van Wetten 
uit de Klokkengietersstraat.

17 november Bond van Bejaarden
De n.v. “Artex”  te Aarle-Rixtel organi-
seert voor alle leden van de Bond van 
Bejaarden uit Aarle-Rixtel op donderdag 
19 november om half acht een ontspan-
ningsavond. De toneelgroep van de “ 
Artex”  zal een bont programma brengen 
van toneel, zang en muziek. Bovendien 
zijn door de directie enkele prijzen be-
schikbaar gesteld voor een gratis loterij, 
met als prijzen: een lap stof voor een kos-
tuum, een mantelpakje, tafelkleedjes en 
nog diverse kleine prijzen.

18 november Weer aanrijding bij de 
Aarlese brug
Dinsdag morgen tegen half acht, is er op 
de Kanaaldijk bij de Aarle-Rixtelse brug 
weer een aanrijding geweest. L. v.d. H. uit 
Den Bosch stond met zijn wagen voorge-
sorteerd om linksaf de brug op te kunnen, 
als die weer naar beneden zou zijn. Uit de 
richting Beek en Donk kwam toen A. v.d. 
A. uit Boekel gereden, die afremde. Daar-
achter reed A.N. uit Andel. Ook hij moest 
remmen, maar vermoedelijk, omdat de 
afstand te klein was, botste hij op de auto 
van de Boekelnaar. Deze werd prompt 
op de eerste wagen geduwd. Uiteraard 
schade aan de drie voertuigen. Gelukkig 
deden zich geen persoonlijke ongelukken 

voor.

20 november Verkeersongeval
Donderdag morgen, circa half acht, had 
te Aarle-Rixtel een verkeersongeval 
plaats nabij het gemeentehuis. Mejuf-
frouw Vrijken kwam per rijwiel vanuit de 
Kerkstraat en wilde linksaf de Dorpsstraat 
ingaan. Op dat moment naderde vanuit 
de	 Dorpsstraat	 een	 bromfietser.	 Ver-
moedelijk tengevolge van een korte aar-
zeling, werd mejuffrouw Vrijken door de 
bromfietser	 geraakt.	 Zij	 brak	 haar	 been	
en werd naar het ziekenhuis te Helmond 
overgebracht.

21 november Serenade
Vrijdag avond bracht de Stiphoutse fan-
fare “ De Vooruitgang” een klinkende se-
renade in Aarle-Rixtel bij het bruidspaar 
Gubbels – Scheepers, dat bruiloft vierde 
in café van den Elzen.

21 november Bekroond
Hoefsmid G. Vriens uit Aarle-Rixtel kreeg 
een medaille toegekend door het bestuur 
van de Vereniging van Onderwijs in prac-
tisch hoefbeslag, in verband met het be-
halen van het hoogste aantal punten.

24 november Klokkengieters brachten 
verzorgd populair concert
Zondag avond trad in de ontspannings-
zaal te Aarle-Rixtel het gemengd koor 
“De klokkengieters van 1660” , onder de 
leiding van Hein Houët, voor het voetlicht. 
Het programma was voor deze avond 
aan de populaire kant gehouden, daar 
het	 geen	 officieel	 concert	 betrof,	 maar	
een omlijsting van het optreden van de 
telepaat en hypnotiseur Paul des Chats. 
Het gemengd koor vertolkte onder meer: 
Russisch Vesperkoor van Bortniaski, Het 
koor der landlieden van Smetena en een 
selectie uit “Im weissen Rössl” van Be-
natzki. Het koor sloot af met “Slaap kindje 
Slaap” in een bewerking van Karsemeyer
HELMONDS DAGBLA november 1964

 Gemeenschapsblad Aarle-Rixtel50 jaar geleden                                   
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