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Rabo NL37RABO010 14 95 048.
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niet tijdig of onjuist plaatsen.
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Voor uw schilderwerk, binnen en buiten
A DV I S E R I N G
SERVICE
ONDERHOUD
RINI VAN BERLO Mob. 06 48 867 753
www.vanberlo-woonservice.nl, info@vanberlo-woonservice.nl
Molenstraat 32, 5735 BM Aarle-Rixtel, tel. 0492 - 38 35 68
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Centraal alarmnummer

112

Landelijk Politienummer 0900 - 8844 voor niet spoedeisende hulp
POLITIEBUREAU Beek en Donk, openingstijden ma t/m vr 09.30-12.30 u,
wo 18:00-19:30u tel. 0900 - 8844.
BRANDWEER 112 Niet spoedeisend in kantoortijd: 0492469890. Overige : 0402332155.
GEMEENTEHUIS Beek en Donk, Koppelstr. 37 tel. 469700
Open: Ma t/m Vr 9.00 tot 12.30 uur Wo van 14.00 t/m 17.00 uur. (burgerzaken)
Wo 18.00 19.30 uur (burgerzaken en Bouwen en Wonen)
DORPSPLATFORM Aarle-Rixtel Secretariaat Hagelkruisweg 13 5735 BH Aarle-Rixtel
Tel. 06-54778000. E-mail: info@dorpsplatform.nl 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.
VERLOSKUNDIGENPRAKTIJK NATAL Gemert-Bakel en Aarle-Rixtel Kouwenberg 13
Afspr. ma t/m vr van 9:00 u tot 12:00 u 0492-367703					
Dienstdoende verloskundige: 0492-367703
FYSIO&ZO AARLE-RIXTEL Kouwenberg 13, www.fysioenzoaarlerixtel.nl tel. 381288 		
Fysiotherapie-Manueeltherapie-Bekkenfysiotherapie-Sportfysiotherapie-Medical Taping
Flow Laarbeek pychosociale hulpverlening 06-44051822				
Dragon TCM acupunctuur/tuina-massage 06-40927813					
Klassieke Homeopathie Kathrin Sprenger 06-13518709
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
WIJKTEAM ZORG & WELZIJN: Heindertweg 87 , tel.0492-469700. Bereikbaar tel. ma,di,
wo,do van 9.00 tot 12.00 uur. Inloopspreekuur di, do van 9.00 tot 12.00 uur
LEVgroep Leven en Verbinden:
Penningstr 57, Helmond.tel. 0492-598989. Open ma t/m vr 9.00 tot 17.30 u
mail: info@levgroep.nl www.levgroep.nl www.facebook.com/LEVgroep
In de weekeinden bereikbaar tel: 040-2530350
SAVANT ZORG voor passende zorg thuis of in één van onze woonzorgcentra,
tel. 0492 - 572000 website www.savant-zorg.nl.
GGZ OOST BRABANT Regio Helmond. ‘t Warant Wesselmanlaan 25a tel. 0492 - 848000
KINDERTELEFOON Zuidoost-Brabant: 0800-0432 (gratis) van 14:00 tot 20:00 uur
SOS Telefonische Hulpdienst Noord-Brabant: 0900-0767 dag en nacht bereikbaar.
POSTAGENTSCHAP MCD supermarkt Kerkstraat
RABOBANK: Dorpsstraat 10, tel. 391919. Open ma t/m vr 13.30-17.00u.
RADIO KONTAKT: Otterweg 25 in Beek en Donk, tel 0492 463624. 106.8 Mhz Kabel 94.4
BIBLIOTHEEK: Di 14.30-20.00u, Wo en Vr 14.30-17.30 u. Bosscheweg 14a, tel. 382121.
HEEMKAMER ´BARTHOLD VAN HEESSEL: Bosscheweg 14a, tel. 383553 of 382763
Open: di 20 tot 22 uur en 1e zondag van de maand van 14 tot 17 u of volgens afspraak.
DIERENOPVANG vd Voorste Grootel Grotelseheide 11 Bakel melden zwerfdieren 384750.
VRIJWILLIGE HULPDIENST AARLE-RIXTEL Tel 0492-464289. Spreekuur: ma-wo-vr
9.00 tot 10.30 u. Otterweg 27, 5741 BC in Beek en Donk
Zorgcoöperatie Tot uw Dienst De Klumper 4 LieshoutTel: 06 30640121
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Parochie O.L. Vrouw Presentatie

Week van zondag 15 februari t/m vrijdag 20 februari
Zondag 15 februari - 6e Zondag door het jaar. Bisschoppelijke Vastenaktie.
Voorganger: Pater Wester
09.30 uur Kerk – Eucharistieviering - Gelegenheidskoor i.v.m. Carnaval
Hans van den Heuvel			
(buurt)
Familie Smeenk
Familie Croese
Overleden ouders Wim en Corrie v. d. Boogaard – van den Elsen
Martien van der Linden
Tot welzijn van de parochie
Woensdag 18 februari – Aswoensdag – Dag van Vasten en Onthouding.
Voorganger Pastoor Verbraeken		
19.00 uur Kerk – Eucharistieviering – Kerkkoor O.L.V. Presentatie

Week van zondag 22 februari t/m vrijdag 27 februari

		
Zondag 22 februari – 1e zondag van de Vasten.
Voorganger Pater Wester
09.30 uur Kerk – Eucharistieviering - Kerkkoor O.L.V. Presentatie
Overleden ouders van Duppen – Sterken en Jos
Henk van Duppen				(koperpoetsploeg)
Clasien van Duppen - Heijl
Jan en Marc van Stiphout
Overleden ouders van Rixtel, Bertus en Frits (fund.)		
Overleden ouders Harrie en Ida Verbakel – van Rooij (verj. moeder)
Jan van Dooren				
(verj./O.L.Vrouwe Gilde)
Miet van Boxmeer – van Duijnhoven		
(j. get.)
Overleden ouders van der Most – de Groot
Frans Vogels 				(verj.)
Overleden ouders Verbakel – van Lieshout
Anneke Verbakel – van Dommelen
Overleden ouders Kweens – de Hoon
Tot welzijn van de parochie
Woensdag 25 februari
19.00 uur Kapel– Rozenkransgebed

Week van zondag 1 maart t/m vrijdag 6 maart
Zondag 1 maart – 2e Zondag van de Vasten.
Voorganger Pater Wester
09.30 uur Kerk – Eucharistieviering - Samenzang
Leen van Oort – Huibers			
6

(par.)

Parochie O.L. Vrouw Presentatie
Tonnie Scheepers - van Boxmeer		
(sterfdag)
Hanneke van Berlo				(fund.)
Overleden ouders van den Bogaard – van der Pol
Overleden begunstigers van het O.L. Vrouwe Gilde
Hein van den Bogaard			
(par.)
Martien van der Linden
Sien Nooijen					(fund.)		
Tot welzijn van de parochie		
Woensdag 4 maart
19.00 uur Kapel - Rozenkransgebed
Overleden
Christien van de Asdonk, Dr. Timmersstraat 5, 91 jaar.
Jan Hornes, Molenstraat 86, 84 jaar.
Spreekuren Pastorie
Op dinsdag-, donderdag- en vrijdagochtend van 9 tot 12 uur is er een medewerkster
aanwezig op de pastorie in Aarle-Rixtel, tel 381215. U kunt dan terecht met vragen
over de parochie en voor het opgeven van misintenties, het aanmelden voor een
doop, huwelijk of jubileum . Voor dringende gevallen zoals uitvaart of ziekenzalving of een persoonlijk gesprek met pastoor Verbraeken kunt u bellen naar 0492461216.
Doopvieringen
De volgende doopdatum in de Mariakapel van Aarle-Rixtel zal zijn op 12 april.
Voor de doop van uw kindje kunt u zich tot een week voor het doopgesprek van
9 maart opgeven tijdens de spreekuren van de pastorie in Beek en Donk: tel. 0492461216 of mailen naar mbeniers@eustachiusparochie.nl
Het doopvoorbereidingsgesprek is om 20.00 uur in de pastorie, Heindertweg 1 in
Aarle-Rixtel. Beide ouders worden verwacht daar aanwezig te zijn.

Vieringen Missieklooster H. Bloed te Aarle-Rixtel
Kloosterdreef 7

Eucharistevieringen;
09.30 uur op zaterdag en zondagen
17.30 uur maandag t/m vrijdag
Uitstelling van het Allerheiligste
15.30 uur - 17.00 uur maandag en vrijdag
10.00 uur - 12.00 uur woensdag
10.30 uur - 12.00 uur zaterdag en zondag
16.00 uur - 18.00 uur zondag
Over het algemeen zijn de missen op dinsdagen, donderdagen, zaterdagen en
zondagen in het Nederlands en op maandagen, woensdagen en vrijdagen in het
Duits.
Allen hartelijk welkom!
Voor wijzigingen raadpleeg de website:
www.missieklooster.nl
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Aannemingsbedrijf - Machineverhuur
Sloop & Grondwerken
Handelsonderneming & Recycling
Groene woudseweg 2
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Beek en Donk
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Tel. 0492 - 46 59 42

Bericht van:
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Maatje
Lezing over
gezocht!
nachtvlinders
bij IVN Laarbeek. Een 51-jarige vrouw uit Beek en Donk is

op zoek naar een maatje. Deze mevrouw
is licht verstandelijk beperkt. Mevrouw
houdt van schlagermuziek, fietsen, wandelen, winkelen, kienen en (stijl) dansen.
Ze zoekt een maatje die haar een luisterend oor kan bieden en om samen gezellige activiteiten te ondernemen zoals
fietsen of winkelen. Het maatjesproject
is een initiatief van ViERBINDEN. Een
maatje wordt gekoppeld aan iemand die
een maatje zoekt. Het is belangrijk dat er
sprake is van een goede klik. Vervolgens
gaan de maatjes wekelijks of tweewekelijks samen iets ondernemen.
Wil jij maatje worden, of heb je vragen
over het maatjesproject? Neem dan contact op met Suzan de Koning van ViERBINDEN via 0492-328800 of via
sdkoning@vierbinden.nl

Op donderdag 19 februari is er in het IVN
gebouw De Bimd in Aarle-Rixtel een lezing over nachtvlinders door Pieter van
Breugel uit Veghel. Aanvang is 20.00 uur
en de toegang is gratis.
Bij nachtvlinders denken we al snel aan
wild fladderende bruine motten. Natuurlijk zijn die er wel een paar bij. Maar de
vormenrijkdom, kleurenpracht en interessante leefwijze maken een nadere kennismaking met nachtvlinders tot een bijzondere ervaring. Ze vliegen trouwens lang
niet allemaal ’s nachts. En zonder nachtvlinder en hun rupsen geen vleermuizen
en ook geen voedsel voor jonge vogels.
Over de meer dan 1200 soorten die ons
land rijk is houdt Pieter van Breugel een
boeiende lezing. Mooie foto’s en een
luchtig verhaal openen een nieuwe wereld voor u. Zo maakt u kennis met het Klokje
leven van de spinners en de spanners,
de pijlstaart en de uilen, de eenstaarten, Taxatierapport:
nachtpauwogen en beervlinders. Alleen U wilt een taxatierapport van uw woning
en daar echt niet te veel voor betalen?
al hun rupsen zijn wondertjes op zich.
Bel Gerard Roefs Taxaties tel: 383566,
ook buiten kantoortijden.

Dankbetuiging
Onze hartelijke dank voor de vele blijken van belangstelling,
in welke vorm dan ook, tijdens het ziekbed en na
het overlijden van

			

NELLY VAN DE VEN

Het was fijn te merken dat, ondanks haar hoge leeftijd, zij nog betrokken was
bij zo velen.
Families Van de Ven, Smits en Kerkhof
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degroofuitvaar tverzorging.nl

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

www.autoschadeverbakel.nl
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Bericht van:
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Vasten actie 2015.

Bevolkingsonderzoek borstkanker in Aarle-Rixtel Een goede gezondheid begint met een
Op woensdag 11 februari 2015 start
Bevolkingsonderzoek Zuid met het bevolkingsonderzoek borstkanker in Aarle-Rixtel. Voor dit onderzoek worden alle
vrouwen tussen 50 en 75 jaar om de twee
jaar uitgenodigd. Door het onderzoek kan
borstkanker in een vroeg stadium ontdekt worden wat de kans op genezing
verhoogd. Daarnaast is door vroegtijdige
signalering vaker een borstsparende operatie mogelijk.
Het onderzoekscentrum staat tot vanaf 11
februari tot half maart 2015 op ’t Heuveltje
hoek Goossensstraat-Wilhelminalaan in
Aarle-Rixtel.
Voor meer informatie kunt u kijken op
www.bevolkingsonderzoekzuid.nl.

LIEDERENTAFEL
“’T ZONNETJE” IN ZONNETIJ
AARLE-RIXTEL.
Donderdagavond 26 februari 2015 staat
al weer de volgende liederentafel voor de
deur. De samen met ViERBINDEN georganiseerde liederentafel wordt gehouden
in de ontmoetingsruimte van “ ZONNETIJ
“ aan de Heindertweg 87, Aarle-Rixtel.
Samen gaan we zingen onder begeleiding van “ Sun Shine”,het eigen orkest, uit
liederenbundels die voor u aanwezig zijn.
De avond begint om 19.30 uur en iedereen is van harte welkom.
De zaal is open vanaf 19.00 uur en de
toegang is gratis.
We gaan er deze avond weer een gezellige avond van maken.
Voor meer informatie bel 0492-534726 of
via e-mail: frans.raaijmakers@upcmail.nl

hygiënisch toiletgebouw.

Het project tijdens de vastenactie, het
bouwen van een toiletgebouw bij het ziekenhuis in het geboortedorp van Dr Moo.
Vorig jaar in april is Dr Moo enkele dagen
in Aarle-Rixtel geweest, hij zag met eigen
ogen hoeveel tijd en energie de M.O.V en
gemeenschap Aarle-Rixtel doet.
De vastenactie collecte is op 28 maart, 30
en 31 maart, het vastenzakje wordt meegeleverd met het gemeenschapsblad van
16 maart.
Kijk op de site: www.vriendenvanghana.nl
voor meer informatie.
In het komende gemeenschapsblad volgt
meer informatie.
M.O.V. Aarle-Rixtel.
Secretariaat: Elly Wijnen.

Voorspeelmiddag 28 februari
Op zaterdag 28 februari is er in de zaal
van Dorpcafé De Vrienden een voorspeelmiddag, waaraan alle jonge leden van
Harmonie De Goede Hoop zullen meewerken. Er wordt opgetreden door het
Leerlingenorkest, de Minislagwerkgroep
en het Opleidingsorkest en daarnaast
spelen de leerlingen ook nog ieder een
extra nummer. Dit kan zijn als solist, in
een duo, een trio of een ander ensemble.
Dit voorspeelconcert begint om 15.00 uur,
de entree is gratis. U bent allen van harte
uitgenodigd om te komen luisteren.
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www.henryengels.nl
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Tel: 0492381038
Lieshoutseweg 31
Aarle -Rixtel

Bericht van:

1eik voor vormgevers met hout		
			
In het kader van IVN Laarbeek 40 jaar
[2017] willen we natuur en cultuur samen
brengen. Met een knipoog naar het
1boom project [1boom.nl] hebben we
een kleine eik uitgekozen die om natuuronderhoud-technische redenen verwijderd moet worden. Normaal gesproken
zou deze boom tot brandhout verwerkt
worden.
We willen met deze eik meer doen dan er
brandhout van maken. Te denken valt aan
meubels, speelgoed, kunstvoorwerpen,
sieraden, muziekinstrumenten en nog
veel meer. Graag nodigen we hierbij beeldend kunstenaars, houtbewerkers, creatievelingen en andere vormgevers uit
voor deelname aan dit 1eik project. Onze
voorkeur gaat uit naar participanten uit
Laarbeek en omgeving of diegenen die
binding met Laarbeek hebben. We willen
indien mogelijk alle stukken van de boom
gebruiken, van wortel tot kroon!
Eind Februari 2015 houden we een bijeenkomst in het gebouw van IVN Laarbeek, de Bimd aan de Beekse weg in
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Aarle-Rixtel. Hier kunnen we onderling
ideeën uitwisselen en de boom in volle
glorie bekijken. In onderling overleg verdelen we de eik tussen alle vormgevers.
We kunnen helaas niet garanderen dat
een gewenst stuk hout niet scheurt tijdens het vellen.
Onderdelen waar aan te denken valt
• Stamhout [lengte 3 meter met een diameter van 30 cm]
• Takken en vertakkingen
• Zaagsel
• Schors
• Wortels [gelieve zelf uit te graven]
• Tekeningen/foto’s/schilderstukken etc
IVN-Laarbeek
• Stelt de boom beschikbaar
• Zorgt voor het vellen van de boom
[maart 2015]
• Verzorgt een tentoonstelling van de
werkstukken [eind mei /begin juni 2017]
• Regelt transport van het hout naar de
participant
Participanten
• Bepalen vòòr het vellen van de boom,
onderling, de verdeling van de stukken
hout
• Maken gedurende 2015 -2016 -2017
het/de werkstuk[ken], hierbij mag ook gebruik gemaakt wor-den van andere materialen dan alleen het hout van 1eik
• Stellen het werkstuk ter beschikking
aan IVN-Laarbeek voor de tentoonstelling
[eind mei begin/ juni 2017]
• Krijgen een VIP uitnodiging voor de
IVN verjaardag
• Kleine objecten worden binnen tentoongesteld, grote objecten buiten
• Voor reacties, vragen en aanmeldingen mail naar
ivnlaarbeek.evenementen@gmail.com
• 1eik is een project waarbij een aantal
vormgevers/kunstenaars een grote verscheidenheid aan producten/objecten
laat zien, gemaakt van één boom. Natuur
en cultuur gaan hand in hand.
• Ideëel doel is niet alleen een prach13

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

SMAKELIJK OP GEWICHT

gewichtscoaching en voedingsadvies op maat

Nooit meer lijnen, geen afslankpillen, geen voedingssupplementen,
geen maaltijdvervangers en ook niet de nieuwste afslankhype. Wel
verantwoord en gezond op gewicht komen en blijven!
Particuliere begeleiding-Groepscursus-Workshops

Informatie: www.smakelijkopgewicht.nl of 06 -17365752
Vergoeding door zorgverzekeraar mogelijk, BGN-erkend.
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Bericht van:
tige eik, het is een heel project. 1eik wil
laten zien hoe belangrijk hout en bomen
voor ons zijn, hoe belangrijk het is dat
hout goed kan groeien en hoeveel functionele en kunstzinnige dingen we kunnen
maken van één boom. 1eik verbeeldt de
waarde van onze bomen en het belang
van goed bosbeheer.
1eik is van en voor iedereen. 1eik richt
zich op wie graag in de bossen wandelt,
interesse heeft in de natuur en waarde
hecht aan een duurzame omgang met
ons landschap.

Aangepaste openingstijden
gemeentehuis
LAARBEEK - Tijdens de carnavalsdagen,
op maandag 16 en op dinsdag 17 februari
2015, is het gemeentehuis Laarbeek gesloten. Op maandagochtend 16 februari
is de balie van Burgerzaken tussen 9.00
en 10.00 uur wel geopend, maar alléén
voor de aangifte van geboorte of overlijden. Voor de volledigheid melden we
u dat ook het Team Zorg en Welzijn Aarle-Rixtel deze dagen niet bereikbaar is.

Sleuteloverdracht carnaval
LAARBEEK – Op zaterdagmiddag 14 februari 2015 worden de sleutels van Laarbeek weer overgedragen tijdens de sleuteloverdracht in Laarbeek. Burgemeester
Ronnes geeft ze voor vier dagen in bruikleen aan de carnavalsprinsen van Ganzegat, Ganzendonck, Heidurp en Raopersgat. Deze overhandiging zal dit jaar
gepresenteerd worden in het Buurthuis
Mariahout.
Programma
Vanaf 13.45 uur is de zaal open en vanaf
14.11 uur gaat het programma van start.
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Iedereen is hier van harte welkom. Natuurlijk is de officiële sleutelceremonie
een onderdeel van het programma.
Daarnaast zijn er ook diverse optredens
van blaaskapellen, dansmariekes en de
winnaar van het liedjesfestival. Het programma duurt tot 16.00 uur.
Wij zien u graag op zaterdag 14 februari
2015 in het Buurthuis Mariahout.

Opvang en ophalen zwerfdieren
in Laarbeek
door Dierenbescherming
LAARBEEK - Sinds 1 januari 2015 worden
zwerfdieren in Laarbeek opgehaald en
opgevangen door de Dierenbescherming
Brabant Zuid-Oost.
Indien nodig zal hun dierenambulance
rijden voor zwervende huisdieren. Mocht
een eigenaar niet gevonden worden, dan
zorgt de Dierenbescherming voor opvang
van het dier. Die opvang vindt plaats bij
Dierenopvangcentrum De Doornakker in
Eindhoven. Dit asiel bewaart de zwervende dieren twee weken voor de eigenaar. Na die twee weken wordt een dier
bemiddelbaar voor een nieuw baasje.
De meldkamer dierenhulp van de Dierenbescherming is bereikbaar via telefoonnummer 0900 112 00 00. De dierenambulance rijdt 24 uur per dag, zeven dagen
per week.

Klokje
OPPAS GEZOCHT ?
Hallo, mijn naam is Anne en ik ben 14
jaar. Bij “Vierbinden”heb ik de cursus oppassen gedaan en het diploma behaald.
Wilt U een avondje uit en bent u dus op
zoek naar een oppas, dan kunt u bellen
naar telefoonnummer 0492-382199.
4 GANGEN KEUZE MAANDMENU
€ 22.50. Het Veerhuis 0492-461889 –
www.restauranthetveerhuis.nl
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we de medewerking van nog meer ver-

Koningsdag 2015 krijgt gestalte eniging en geinteresseerden heel erg
Koningsdag in ons dorp begint echt gestalte te krijgen, voor het eerst sinds jaren
zal in het centrum van ons dorp een hele
dag lang Koningsdag gevierd worden.
Alles lekker dicht bij elkaar, met lucht kussens , terrasjes, spelletjes van weleer, en
andere leuke activiteiten.
Vanaf OJA , langs de kerk, naar de Kiosk
toe alleen maar plezier, en hopelijk slagen
we er ook in om het voor iedereen aantrekkelijk te maken , voor jong én oud.
Het Oranje Comite heeft in eerste instantie de aanzet daarvoor gegegeven,
maar door de inbreng én samenwerking
van diverse verenigingen en geinteresseerden is er bijna een compleet plan
gerealiseerd. Na twee bijeenkomsten die
het Oranje Comite georganiseerd had
was het heel duidelijk dat velen een Koningsdag willen vieren waarbij harmonisatie , betrokkenheid en de leefbaarheid
in ons toch mooie dorp voorop staat.
Op 2 maart aanstaande is er een 3e bijeenkomst waarbij een definitief plan gepresenteerd zal gaan worden.
Omdat we met het programma al in een
ver gevorderd stadium verkeren, klinkt
het misschien raar, maar toch kunnen

goed gebruiken, en zoals al vaker geplubiceerd, is deze Koningsdag ook de uitgelezen mogelijkheid om je vereniging te
promoten, geheel kosteloos zelfs.
Daarom beste verenigingen en geinteresseerden uit ons mooie dorp, help mee om
Koningsdag midden in de kern van ons
dorp te doen slagen, en kom naar de bijeenkomst van het Oranje Comite op :
Maandag 2 Maart aanvang 20.00 uur in
MFC “De Dreef”
U bent van harte welkom, en uw bijdrage
is echt nodig.
Namens ;
Oranje Comite Aarle-Rixtel
Hans v Asten
hansvanasten@upcmail.nl
Michel Driessen
mjjdriessen@onsbrabantnet.nl
Wim van Dijk
wim@dijkschilderwerk.nl
Leo Lucassen
jmhlucassen@onsbrabantnet.nl

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

4 dagen carnaval vieren
bij café van Bracht

Nie Normaal
Zo gezellig
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Jeugddorpsfeesten 2015
De inmiddels wijd en zijd bekende Dorpsfeesten Aarle-Rixtel zijn in volle voorbereiding want op 15, 16 en 17 mei, dus nog
maar drie maanden, is het alweer zover.
De 37e editie voor de volwassenen, maar
daar gaat het vandaag niet over. Nu even
aandacht voor de jeugddorpsfeesten want
daar moet nog wat reclame voor gemaakt
worden. Daarom zat ik vorige week aan
tafel met Pr-man Michael Ketelaars en
drie meiden van de organisatie, Janneke
Broere, Inge van den Heuvel en Chantal
Manders. Natalie Bruinsma, die als ploegleidster van het team Big, al een paar jaar
meedraait, is bij het gesprek aanwezig om
de ervaringen uit de praktijk te delen. Het
enthousiasme droop er van af, ze heeft er
keiveel zin in en ze willen zoveel mogelijk
kinderen uit het dorp uitnodigen om mee
te doen. Ze doen een extra beroep op ouders om hun kroost enthousiast te maken
en een jeugdteam samen te stellen. De
afgelopen edities waren er een kleine
honderd kinderen. Groepjes vrienden en
vriendinnetjes, klasgenootjes of kinderen
uit een straat of wijk. Dat mogen er wat
meer worden. De grootte van een team is
niet zo belangrijk, de leeftijd moet tussen
de 4 en 15 jaar liggen. Vanaf 16 jaar
horen ze bij de volwassenen. De leiding
van een team kan bestaan uit een aantal
ouders of wat oudere kinderen. Chantal
18

Gemeenschapsblad Aarle-Rixtel
en Inge benadrukken dat de voorbereiding helemaal niet zoveel tijd hoeft te
kosten. Natalie kan dat bevestigen. Ze
oefenen met Big een keer of vijf voor de
culturele middag. Een joker maken kan
makkelijk op een middag en een decor
ook. Het programma begint op de vrijdagmiddag met het inleveren van de joker en
een activiteit in het dorp, waarschijnlijk
een spel of vossenjacht. Daarna is het
gezamenlijk friet eten waarna omstreeks
19.00 uur de culturele avond begint. Een
optreden van ongeveer 6 minuten waarbij
de kinderen in het zelfgemaakte decor
een optreden met zang en/of dans verzorgen. Daarna volgt er een ludiek spel.
Voor beide onderdelen kunnen punten
worden verdiend. De avond wordt afgesloten met een disco. Op zaterdagmiddag
rond half twee begint de zeskamp die bestaat uit acht onderdelen en een geheim
onderdeel. De nadruk bij de zeskamp ligt
bij het diverse waterspellen. Rond half
vijf volgt de algehele prijsuitreiking. De
winnaar van het culturele jeugdoptreden
mag de finaleavond voor de volwassenen
openen met hun optreden. Het motto voor
de dorpsfeesten 2015 is “alle remmen
los” en de eerste ploegleidersvergadering
is op woensdag 8 april om 19.00 uur in
de Dreef. Meer informatie is te krijgen bij
Chantal Manders, telefoon 06-10080867
of op info@dorpsfeesten.info.
JWP

Klokje
Schilderen met acrylverf in Atelier Overhorst. De lessen voor volwassenen vinden
plaats op donderdagavond en worden om
de 14 dagen gegeven. Je kunt gebruik
maken van een gratis proefles. Tel. 0492525451. Zie informatie
www.atelier-overhorst.nl
3 GANGEN KEUZE MAANDMENU
€ 20.50. Het Veerhuis 0492-461889 –
www.restauranthetveerhuis.nl
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‘Talent in de Tent’
groots Muziek=COOLconcert
op 12 februari
In de week voor carnaval wordt in de tuin
van Dorpscafé De Vrienden een prachtig
grote feesttent opgebouwd. Deze tent zal
tijdens de vier carnavalsdagen dienen
als Residentie van Stichting Organisatie
Carnaval Ganzegat. Niet alleen voor de
carnavalsvereniging is dit ‘the place to
be’, ook de Werkgroep Muziek=COOL
ziet de tent als de ideale locatie voor haar
volgende Muziek=COOL kinderconcert.
Meester Dirk: “Dit is een unieke kans om
met alle deelnemende kinderen op te
gaan treden. Er doen meer dan 200 kinderen mee aan Muziek=COOL. Tel maar
eens uit als die allemaal komen, met ieder
hun eigen publiek, ouders, opa’s, oma’s,
noem maar op. Dan kun je in de scholen
of in de toneelzaal van De Dreef niet terecht, omdat de ruimte daar gewoon te
klein is. In deze enorme tent is wel genoeg plek voor zoveel mensen. Deze
kans pakken we dus met beide handen
aan!”
Dat betekent dat alle kinderen van de
groepen 5 t/m 8 van alle drie de basisscholen op donderdag 12 februari in deze
tent op het podium mogen staan! Reden
genoeg om dit evenement om te dopen
tot ‘Talent in de Tent’!
Het wordt een avond met -natuurlijk!- heel
veel muziek door zowel de orkestklassen
als ook door de zangers uit de groepen
5. De optredens van de Muzileerlingen
worden afgewisseld door leuke acts en
een quiz, dus het wordt een gevarieerd
programma, geheel in de sfeer van carnaval. De presentatie is in handen van
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Job van Rooy en Stein van de Ven, en
medewerking wordt verleend door onder
meer Henk van Beek en de Slagwerkgroep van O&U uit Beek en Donk.
De musicerende talenten hopen vanzelfsprekend op een heel groot publiek. Dus
papa’s, mama’s, opa’s, oma’s, familie,
vrienden en alle andere belangstellenden:
Komt dat zien!!
We maken er een gezellige carnavalsavond van. Donderdag 12 februari 2015,
aanvang 19.00 uur, tent achter Dorpscafé
De Vrienden, Dorpsstraat 18, Aarle-Rixtel,
gratis entree.

Scouting Aarle-Rixtel,
uitdaging voor iedereen!
Per 25 februari 2015 zullen de welpen van
Scouting Aarle-Rixtel als een gemengde
groep gaan draaien. Dit houdt in dat alle
jongens en meisjes in de leeftijd van 8 tot
11 jaar welkom zijn bij deze speltak om
mee te doen met leuke en uitdagende activiteiten!
De welpengroep draait iedere woensdagavond van 18.30 tot 20.30 uur, in de
blokhut aan de Duivenakker 74 te Aarle-Rixtel. Ben je nog te jong voor deze
groep? Dan kun je altijd aansluiten bij de
miniscouts, deze gemengde groep is voor
kinderen van 5 tot 8 jaar en draait op donderdagen van 18.00 tot 19.30 uur.
Ben je geïnteresseerd geraakt en wil je
scouting een keer komen ervaren? Kom
dan nu 3 keer gratis proefdraaien bij jouw
gewenste groep/speltak! Uiteraard is
voor de oudere kinderen en volwassenen
ook van alles te doen bij Scouting Aarle-Rixtel! Kijk voor meer informatie kijk op
www.scoutingaarlerixtel.nl.
ps. zet alvast in je agenda: op zaterdag
14 maart komt Scouting weer rond met
prachtige bloemen en goede potgrond.
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Disco Dance party
Op dinsdagavond vindt in de tent achter
de Vrienden een heuse Disco Dance
Party plaats, compleet met verlichte
dansvloer en disco- en carnavalsmuziek
uit de jaren tachtig. Wellicht zullen er ook
nog verassende optredens te zien zijn.
Voor de ze avond zijn entreekaarten
verplicht. Deze kaarten kosten €10,00
, maar daarvoor krijg je 5 consumptiebonnen. Deze kaarten zijn te koop bij cafe
de Vrienden, grand cafe Stout of via de
stichting organisatie carnaval Ganzegat
bij Edelsmid Johan van Bakel.

Ziekenbezoek.

teken van Dolle dinsdag.
Vanaf 11.11 uur is er een gevarieerd
programma met humor, flauwekul, een
loterij, de veiling van het carnavalsschilderij en lekker eten. Het schilderij, vorig
jaar een prachtexemplaar geschilderd
door Rianne Verschuuren, wordt dit jaar
geschilderd door Maartje Cornelissen.
Er is onder andere een optreden van Rob
Schepers uit Sterksel.
Kaarten zijn verkrijgbaar bij de ingang
van de zaal.

Optocht,
straat en gevelversiering.
U kunt zich aanmelden voor de optocht via onze site www.ganzegat.nl
U vindt daar het inschrijfformulier en het
reglement.

Rectificatie Carnavalsmis.

Op vrijdag voor carnaval zal prins Cellus In tegenstelling tot eerder berichten bed’n Uurste met een klein gevolg weer een gint de carnavalsmis op carnavalszondag
bezoek gaan brengen aan de zieken van niet om 10.00 uur maar om 09.30 uur.
ganzegat, thuis of in het ziekenhuis of
verpleeghuis. Kent u iemand die een bezoek op prijs stelt, meldt dit dan aan via
secretariaat@ganzegat.nl of stuur een
briefje naar Postbus 24 5735ZG te Aarle-Rixtel. Er dient bij een bezoek altijd een
familielid aanwezig te zijn.

Carnavalsmaandag en dinsdag
Op carnavalsmaandag gaan we gezellig
dweilen met een aantal dweilorkesten uit
Ganzegat en uit de regio. Naast Ganzegats hofkapel zijn dat Hoopvol, ’t Inventieleke, Os Malandros, VTOP en BBC.
De kleur Magenta zal deze Magenta- Klokje
maandag natuurlijk tot uiting komen. ’s
Avonds is er een gezellige Duitse avond Binnenkort een Groepsdiner of Feestje,
Denk ook eens aan Het Veerhuis. Het
met de Partyhosen en der Kleino.
Carnavalsdinsdag staat overdag in het Veerhuis 0492-461889
www.restauranthetveerhuis.nl
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4. Walter Jansen
5. Jo Maas		
6. Arno Donkers
7. Paul v. Bakel		
8. Gerrie v. Hoof

204
193
191
190
169 (TR + PR)

Handboogschutterij
De Eendracht start met het 52e
van Ganzenwinkeltoernooi. Waarheen, met de Heem?
Donderdag 29januari j.l. werd op de doel
aan de Lijsterstraat de 1e wedstrijd van
het 52e van Ganzenwinkeltoernooi verschoten. Tegenstander van HBS de Eendracht was HBV Ontspanning uit St Oedenrode.
Bij het van Ganzenwinkel is het de bedoeling dat met minimaal 6 schutters
van een vereniging na 5 proefpijlen er 25
pijlen tellende pijlen worden verschoten.
Men dient vooraf aan te gegeven welk
puntentotaal men denkt te gaan schieten.
Het verschil tussen de opgegeven- en het
daadwerkelijk geschoten aantal punten
bepaalt de rangschikking aan het eind
van het toernooi.
HBV Ontspanning was met 6 schutters
aanwezig en zij gaven vooraf aan 1139
punten te gaan schieten. Het werden er
1097 dus als resultaat -39 punten. Eind
2015 zal pas bekend zijn welke plaats
dit in de eindstand van het toernooi zal
hebben opgeleverd.
Van de Eendracht waren 8 schutters aanwezig en behaalden allemaal een mooie
score.
Gerrie van Hoof schoot zelfs een nieuw
PR. Als enige schoot hij met traditionele
boog en wist zonder vizier en met houten
pijlen 169 punten bijeen te schieten. Dit is
een verbetering van zijn oude record met
5 punten. Hoogste schutter van de avond
werd Erwin Wijnhoven van de Eendracht
met 225 punten.
Resultaten schutters de Eendracht:
1. Erwin Wijnhoven
225 punten
2. Frank Schepers
223
3. Toon v. Hoof 		
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dat zou een onderwerp kunnen zijn,
voor de optocht van Ganzegat.
Natuurlijk heb ik ook meegedacht
en ik vond mogelijkheden zat.
Allereerst de oude Pastorie,
d’r zou iets mee gebeuren,
maar activiteiten zie ik er nie.
Dan het pand van Verhoeven-Hegeman,
gelegen aan de voormalige lieghoek.
Het staat nu ook weer te koop,
‘t is wel nun opknapper
en de kosten zijn denk ik iets krapper,
dan die van de pastorie.
Het derde is aan ‘t Heuveltje gelegen,
het voormalig winkeltje van Lucie Bos,
iemand vertelde me echter,
dat het was verkocht,
maar ik weet niet
of de bank de zegen al heeft gegeven.
Tot slot chalet Lohingrin,
of komt daar werkelijk een WOK in?
Bij alle vier is maar een struikelbrok,
dat is de poen,
daar wringt natuurlijk de schoen
of heeft iemand nog veul geld in een
ouwe sok??
RD

Klokje
Jong – LEREN
Wil je je studieresultaten verbeteren?
Leer hoe je een beter rendement haalt uit
je studeertijd. Louise de Jong, Lieshoutseweg 83, A-R, 0492 382668.
www.jong-leren.com
Louise@jong-leren.com
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schoonheidsspecialisme

Ook cadeaubonnen verkrijgbaar

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

Oosthoek
FINANCIEEL

ADVIES

• hypotheken
• pensioenen
• verzekeringen
• sparen
b ekend ter re in ...

De Tempelier 3 • 5735 JG Aarle-Rixtel
0 49 2 -3 8 3 8 8 7 • 06 -2 111 0 8 43
info@oosthoekfinancieeladvies.nl
www.oosthoekfinancieeladvies.nl
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Het is en blijft een
kwestie van gunnen...
www.BBig-Design.com

Leverancier alle
ziektekosten verzekeraars

Pierre v.d. Vorst Optiek

Dorpsstraat 40D, Stiphout | Tel.: (0492) 38 60 78 | ’s maandags gesloten
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Torenakkerweg 3a
5735 BG Aarle-Rixtel
Tel 0492-381383
mobiel 06-51162419

Voor tegels en sanitair
bezoek showroom
of kijk op onze website:
www.vanrooydasmooi.nl
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Openingstijden showroom
wo-do-vrij :13.30-18.00 uur
za: 09.00-16.00 uur
Of volgens afspraak
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1e Ganzekwekavond 24 januari
Het is een onderdeel van carnaval Ganzegat, de ganzekwekavonden. Vroeger
liefst drie avonden in residentie Kersten,
boordevol Aarles talent. De tijden zijn
veranderd want van Aarlese bodem was
er zaterdag slechts een groep, namelijk
DVO. Ze stonden voor de 22e keer op het
Aarlese podium en brachten een wervelende nostalgische show met prachtige
kostuums. Het blijft vermakelijk om een
persiflage op bekende populaire Nederlandse artiesten te zien en te horen. Zo
verbrandde Anneke Grönloh haar voorgevel op het hete strand en dolden Pietje
en Theke als vanouds door de zaal, deze
keer als Geer en Goor. Pietje sprong er
letterlijk en figuurlijk weer bovenuit, deze
keer in een charmant zwempakje. De verkiezing van de Opperganzentrekker is altijd een spannend moment en natuurlijk
een eer voor de uitverkorene. Zaterdagavond was dat niemand minder dan de
populaire huisarts, Ton Engels. Hij moet
toch gaan verhuizen met zijn medisch
centrum en kan carnavalszaterdag “en
passant” op de Kouwenberg de kleine
bevalling doen bij ons illustere ganzentrio. Een eitje voor een huisarts, lijkt me.
Brabant is gezegend met een legioen
verdienstelijke kletsers maar je hebt ze
nog niet in de ton op je eigen avonden
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want hun agenda’s zitten overvol in de
weken voor carnaval. Rob Schepers uit
Sterksel was geboekt en hij is ijzersterk,
speelt met zijn publiek en zaterdagavond
ook met prins Cellus. Die werd even aan
een soort kruisverhoor onderworpen over
zijn kleur en motto. Dat risico zat er in
want Rob kwam als rechercheur de Kok,
met K O K, opdraven. Omdat hij bij het
bureau Misdaad Anoniem werkte kreeg
hij regelmatig telefoon en steevast was
zijn vraag “met WIE spreek ik” .Hij stond
niet voor niets in de finale voor de zilveren
narrenkap in Helmond en dat maakte hij
op deze avond meer dan waar. Zeven
paardenstaartjes met een leren broek en
geruite blouses lieten zien dat ze echt wel
kunnen dansen. Een leuke showdans van
de eigen Ganzegatse dansmarietjes. Het
komische duo “Niks en un Bietje” uit Gemert bezitten de droge humor en geweldige zangkwaliteiten en dat zijn dingen
die je nodig hebt voor een mooi optreden.
Kletser Alex Wintermans sprak als Poolse
gastarbeider buitengewoon goed Nederlands. Hij reed taxi, een soort Mercedes,
maar dan met de ster in de voorruit en
zijn klant kende hij wel ergens van maar
hij “kon hem niet thuisbrengen.” En als je
jeuk had in je buik moest je volgens hem
gewoon krabsalade eten. Uit Lieshout
was de groep De Milka’s te gast. Vier
fantastische zangers met een potpourri
van Nederlandstalig repertoire. En dat
kennen we allemaal en het verhoogt de
stemming later op de avond. De bekende
“la-la-la”liederen meende ik al eens meer
gehoord te hebben, maar ze hebben wel
een prima meezing gehalte. Ook goed
voor een gouden bruiloft. Jasper van
Gerwen uit Hilvarenbeek kwam als opa
Max precies uitleggen hoe het zit met de
ideale vrouw. Hij had er vier en dat was
ideaal want ze kenden elkaar niet. De uitsmijter van de avond was de groep Tadaa
uit Helmond die het publiek liet genieten
van mooie zang. Hun beloning “nog een
liedje”kwam daarom aan het slot van hun
27
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optreden niet als een verrassing. Prins
Cellus d’n Uurste presenteerde zich op
deze avond op een bijzondere manier
want hij wist zijn onderdanen al van de
stoelen te krijgen toen de avond goed en
wel begonnen was. Hij wilde dit carnaval
geen blessures. De presentatie van ganzekwekavond was dit jaar voor het eerst
in handen van de nieuwe grootvorst Erik
van der Velden en de muzikale omlijsting in vertrouwde handen van de Ganzegatse Hofkapel onder leiding van Dirk
Verhoeven.
JWP.

De Meikever

Al jaren hoor ik de klaagzang aan dat de
Dreef niet in het centrum van ons dorp
ligt. Het is momenteel extra actueel omdat
daar de kletsavonden worden gehouden
en er weer veel volk op het been is. En
allemaal moeten ze helemaal van de ene
kant van Aarle naar de andere kant, zo
lijkt het. En dan is het ook nog winter en
ijs en sneeuw en glad en nat en een modderig pad. En de gemeente geeft niks
om gladde wegen buitenaf, dus je moet
maar zien hoe je er naar toe moet schuifelen. Kortom, een regen van klachten en
er moet nodig iets aan gedaan worden.
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Tijdens een brainstormsessie met een
paar gewichtige personen(ik noem geen
namen) werd het volgende idee geboren.
We kunnen de afstand van het centrum
van het dorp tot de voordeur van de Dreef
eenvoudig inkorten met een paar honderd
meter. Gewoon van de hoek Bosscheweg
en Lijsterstraat een mooi breed pad aanleggen tot aan het betonnen bordes voor
de Dreef. Even een klein schetsje maken,
ergens een paar haffels klinkers bestellen
en klaar is Kees. En je hoeft helemaal niet
meer om te lopen via de Duivenakker.
Daar hoeven we geen actiecomité voor
in het leven te roepen. Dat kan als het
ware onderhands geregeld worden. Het
is ook helemaal in de stijl van Ronnes.
Niet wauwelen maar actie. Ik hoor wel
wanneer ik het lint kan doorknippen. Het
woord kapel heeft dezer dagen een bredere betekenis gekregen. Vroeger ging
je naar de kapel om je geloof te belijden
of een kaarsje aan te steken. Sommige
mensen gingen met de kapel mee, maar
dan ging het gegarandeerd over de Klokkendorpers of de Zwarte fanfare of een
ander muziekgezelschap. Als er hier iemand naar de kapel gaat kan dat zomaar
betekenen dat die mens ziek is, een kies
moet laten vullen of dat er weer een voorraad pillen ingeslagen moet worden. De
eerbiedwaardige kapel van Mariëngaarde
is gered van de sloophamer door de grote
engel Willem en ze heeft een gedaantewisseling ondergaan die er mag zijn. Ik
kon mijn nieuwsgierigheid niet langer bedwingen en ik ben vorige week even op
verkenning geweest. Het medisch centrum de Kapel was toen bijna klaar. Er
liep nog veel volk met blauwe schorten
en witte overalls en dat waren geen dokters, tandartsen of apothekersassistenten
want ik kende er niemand van. Het is
volgens mij een uniek medisch centrum
in Nederland wat de uitvoering van het
gebouw betreft. De immense koepel
geeft de mens het gevoel van ruimte en
vrijheid. Je kunt het daar nooit benauwd
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krijgen zoals voorheen op de Lieshoutseweg, waar je in de wachtkamer zo ongeveer met de knieën tegen elkaar zat te
hokken. Daar was succes gegarandeerd
voor een snelle verspreiding van griepvirussen en andere kwaaltjes. De galerij
op de eerste verdieping nodigt je uit voor
een lekkere wandeling met uitzicht op de
rijen wachtenden beneden. Eens even
kijken wie daar allemaal zit. Jammer dat
de tandartsstoel niet in het midden onder
de koepel staat. Fantastische akoestiek
voor de bekende boorgeluiden…au au...
spoelt U maar...gorgel gorgel. Applaus
van de tribune. Jammer, gemiste kans.
Langzaam maar zeker verkleurt Ganzegat en dat heeft niets met de winter of
aankomende lente te maken, maar alles
met onze prins Cellus d’n Uurste. Zijn
kleur, magenta-rose, gaat als een olievlek over het dorp. Op de Albers Pistoriusstraat wapperen levensgrote vaandels
en zelfs bij de nieuwe club 5700 is de
kleur terug te vinden in een fraaie boog
voor de ingang. Welke activiteiten daar
precies gaan plaatsvinden is nog niet bekend maar ik heb mij laat vertellen dat de
gemeente alles nauwlettend in de gaten
houdt. Er is de afgelopen jaren al genoeg
trubbel met poezen aan die kant van het
kanaal geweest. Ik zag de ganzen bij de
brug al druk bezig met oefenen. Nee, niet
met hun gat maar met hun platvoeten. Ze
vinden het nie normaal, een beetje leven
in de brouwerij. Wij “ ganze de samba” is
daar de nieuwe hit. Ik wens U een “magenta-rozige” carnaval toe.
De meikever.

Klokje
HET VEERHUISJES MENU, ZOVEEL
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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Doordat een gedeelte van het parkoers
iets weg had van een zwembad, had
de organisatie bij de finalecross van het
seizoen 2014-2015 de route flink aangepast. Hierdoor kon er nu redelijk gereden
worden op het 1800 meter lange parkoers.
Een van de favorieten, Maarten de Louw,
trapte meteen na de start zijn achterwiel
scheef en moest daardoor in de achtervolging. Hoe snel hij ook reed, de ontketende en verrassend sterk rijdende Tjerk
Bijlsma was niet meer te achterhalen en
ook niet de op ruime achterstand rijdende
Ad Dekkers. In de sprint om de derde plek
eindigde Maarten toch nog net voor Jef
van Dijk. De eerste tien in de daguitslag
waren; 1. Tjerk Bijlsma, 2. Ad Dekkers, 3.
Maarten de Louw, 4. Jef van Dijk, 5. Bart
Verhoeven, 6. Bram Swinkels, 7. Lud Antonie, 8. Maik Fuchs, 9. Karel Madou en
10 Marijn Minten.
Na afloop vond in grand-café Stout de
prijsuitreiking plaats van de diverse eindklassementen, opgemaakt na vier wedstrijden. In categorie 1 won Henk Mertens,
voor Ad Dekkers en Tjerk Bijlsma. In categorie 2 ging de zege naar Bart Verhoeven
voor Bram Swinkels en Karel Madou en in
de derde categorie was Marijn Minten de
beste, voor Henk Ceelen en Jan Schalks.
Met nog twee kaartavonden voor de
boeg, op de tweede dinsdag van februari
en maart en met fysiofitnessavonden tot
eind maart, kijken we nu weer reikhalzend uit naar het fietsseizoen op de weg.
Als de weergoden het toelaten beginnen
we rond Carnaval met de eerste trainingsritten. Op carnavalsdinsdag staat de traditionele rit naar d’n Bockenreyder in de
buurt van Esbeek op het programma. De
start voor de ruim 80 km. lange rit is om
10.00 uur vanaf het kerkplein. Op onze
ADW-site kunt u alle gegevens vinden
over de eerste tochten van het nieuwe
seizoen.
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Obresa zet u op
voorsprong!
Obresa is een moderne dienstverlener voor
administratie, belastingadvies en Interim
controlling.

Ondernemen
is topsport!

U weet precies waar u aan toe bent. U krijgt bij
ons een begrijpelijk, betrouwbaar en gedegen
advies. Onze aanpak is geschikt voor iedere
onderneming ongeacht uw branche of (online)
boekhoudsysteem.
Obresa heeft zowel regionaal als landelijk
een uitstekend netwerk en werkt samen met
zorgvuldig geselecteerde partijen!

Obresa Administratie & Advies | Molenstraat 17 | 5735 BJ Aarle-Rixtel | www.obresa.nl
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CARNAVALSRECLAME
deze hele week
WORSTENBROODJES
6 halen en maar
5 betalen

Wij zijn maandag, dinsdag met de carnaval
en door omstandigheden ook woensdag
na de carnaval gesloten.
Wij wensen iedereen veel plezier.
Gebroeders van Brug

SCOOTMOBIELADVIES

was voorheen MELL

AL 12 JAAR HET VERTROUWDE ADRES VOOR UW
MOBILTEITSPRODUCTEN, en TROPHY 6 specialist.
SCOOTMOBIEL - ROLLATOR - ROLSTOEL ( verkoop en verhuur )
Vaak zijn er mooie gebruikte scootmobielen bij ons te koop,
eventueel met garantie.
Ook voor beenbeschermhoezen , reparatie en accu,s,en verzekering, kunt U bij
ons terecht.
Uniek in NL en alleen bij ons: scootmobielen met terugkoop garantie,
vraag naar onze voorwaarden.
Voor info , of afspraak in de showroom >>>> bel : 0613188117
www.scootmobieladvies.eu
e mail : info@scootmobieladvies.eu>
website,en emailadres zijn per 1 januari 2015 ..... in de lucht
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50 jaar geleden
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werking. Een lichtpuntje was er nog: directeur Ad van der Laar verklaarde zich
bereid, desnoods van voor af aan te beginnen, want hij wist zeker dat er in Aarle
1 februari Jaarvergadering MIVA
veel goede muzikanten waren, die echter
Onder voorzitterschap van de heer Hein niet verenigd waren. Het bestuur zal tot
van Roij hield de Aarle-Rixtelse micro- nader orde de lopende zaken blijven bevoetbal club MIVA, zondag morgen, een hartigen.
goed bezochte jaarvergadering. Uit het
jaarverslag van de secretaris, de heer J. 26 februari
Graat, bleek dat één der hoogtepunten Ruilverkaveling weggestemd
van het voorbije jaar van MIVA was, het Op de ruilverkavelingbijeenkomst, die
verschijnen van het clubblad “Gooltje” donderdag middag in café van Bracht te
, vooral dankzij de activiteit van de heer Aarle-Rixtel gehouden werd, hebben de
Jan Otten. Hierop volgde de bestuursver- belanghebbende boeren op ondubbelkiezing. Herkozen werden voorzitter Hein zinnige wijze laten blijken niets te voelen
van Roij, vice voorzitter J. Otten en secre- voor een ruilverkaveling, zoals het betaris J. Graat en de leden A. van Berne en stuur van de Aarlese boerenbond en de
J. Sanders. Aftredend en niet herkiesbaar Cultuur technische dienst het hadden
was penningmeester L. Verbakel. In zijn voorgesteld. Met achttien stemmen tegen
plaats werd tot penningmeester gekozen en acht voor werd het voorstel van tafel
de heer L. van Doren.
geveegd. Het plan omvatte de delen:
22 februari Donkere wolken boven harmonie “De Goede Hoop”
Wat in interne kring al geruime tijd werd
verwacht, is zaterdagmiddag, tijdens de
jaarvergadering van de Aarlese harmonie
“De Goede Hoop”, bittere werkelijkheid
geworden. Zowel voorzitter, secretaris,
als penningmeester traden uit het bestuur en uit de vereniging, terwijl de tamboer instructeur mededeelde over een
maand op te zullen houden. Daarmee
pakten zich zware wolken samen boven
deze harmonie, waarvan de activiteiten
tot zaterdag 13 maart a.s. volkomen zijn
stilgelegd en waardoor de carnavalsviering in Aarle-Rixtel gedupeerd wordt.
Op 13 maart zal opnieuw een vergadering worden gehouden, teneinde alsnog
te proberen uit de moeilijkheden te geraken, maar er zijn slechts weinigen in
Aarle-Rixtel die op het voortbestaan van
de harmonie rekenen. De voorzitter, J.
Prinsen, vatte de moeilijkheden in zijn
openingswoord samen: Er was geen
animo, geen medeleven en geen mede34

Croy, Strijp, Hoog en Laag Strijp en de
Hooge Akkers.

26 februari Hond beet paard
Toen donderdagmiddag, rond half vijf,
de zoon van landbouwer Doctors van
Leeuwen, komende vanaf de richting
Klokkengietersstraat, huiswaarts keerde
met zijn paard en vierwielige wagen, werd
het paard plotseling in het achterbeen
gebeten door de hond van de heer P. uit
Aarle-Rixtel. Het paard, fel geschrokken,
reageerde onmiddellijk door wijd uit met
de achterbenen te slaan, hetgeen tot gevolg had dat het paard met de achterste
benen buiten de burrie terecht kwam. De
vierwielige wagen, waarvan de burrie
vernield werd, kwam aan de overzijde terecht in de sloot voor Chalet Lohengrin,
na wilde capriolen van de viervoeter. Al
met al alleen materiële schade.
HELMONDS DAGBLAD februari 1965

Bericht van:

Gemeenschapsblad Aarle-Rixtel

35

36

