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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:  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 BK,  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: 30-11  /  21-12  /  11-1-2016  /  25-1  /  15-2
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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 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
WOCOM: Otterweg 27, Beek en Donk, tel. 0493-497666.  
 Open: di van 9.00 - 11.00 u.  do 15.00-17.00 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. 
 Voeding dieetadvies en leefstijlcoaching Karin Burg Tel: 06-20357560
 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
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.
DIERENOPVANGCENTRUM De Doornakker Meldkamer dierenhulp Tel. : 0900 1120000
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 2 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  22 november – CHRISTUS, KONING VAN HET HEELAL.
 34e Zondag door het jaar
Voorganger Pater Wester
09.30 uur Kerk - Eucharistieviering  - kerkkoor OLV Presentatie  (Ceciliafeest)
 Voor alle overleden leden van het  kerkkoor 
 OLV Presentatie en de Cantorij
 Overleden ouders van Asten – van Breugel
 Overleden ouders van der Most – de Groot
 Adriaan Loomans     (sterfdag)
 Overleden ouders Klara en Antoon van den Heuvel (verj. vader)
 Gerard Lamé     (par.)  
 Overleden ouders Schrama – Jacobs
 Frans en Marieke Raijmakers - Donkers
 Bertus Verbakel en Astrid
 Voor het welzijn van alle leden van het kerkkoor OLV Presentatie  
 en de Cantorij 
 Voor de vervolgde Christenen in Indonesië
 Tot welzijn van onze parochie
14.00 uur Kapel – Doopviering
 Pjotr Milicevic
15.00 uur Kapel – Doopviering
 Daan Glaudemans
Woensdag 25 november 
19.00 uur Kapel – Rozenkransgebed

Week van zondag 29 november t/m vrijdag  4 december
  
Zondag 29 november- 1e Zondag van de Advent
 Bisschoppelijke Adventsaktie 
 Voorganger Pastoor Verbraeken
09.30 uur Kerk – Eucharistieviering 
 Hein van den Bogaard    (1e j. get.)
 Tonia van Dijk     (sterfdag/fund.)
 Overleden ouders Jeurgens – van Oekel  (verj. vader)
 Overleden ouders Jan en Mien Smits – v. d. Ven (trouwdag)
 Riek Kuijken – Thomassen    (par.)
 Overleden ouders van Rixtel – Aardening en kleindochter Kelly van Rixtel
 Tante Sonja Aardening
 Marij van Rixtel  en zoon Wilbert
 Overleden ouders van Bommel – van Lierop en zoon Bennie
 Tot welzijn van de parochie

Week van zondag 22 november t/m vrijdag  27 november
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Parochie O.L. Vrouw Presentatie
Woensdag 2 december
19.00 uur Kapel – Rozenkransgebed

Overleden
Toon Engels, Klokkengietersstraat 2, 85 jaar.
Maria van Vlerken, Bosscheweg 20 (Mariëngaarde), 93 jaar.

Doopvieringen
De volgende doopviering  in de Mariakapel van Aarle-Rixtel zal zijn op 10 januari 
2016. De gezamenlijke  doopvoorbereiding  voor deze viering is op maandag 7 de-
cember om 20.00 uur in de pastorie  van Aarle-Rixtel, Heindertweg 1.
Beide ouders worden verwacht daarbij aanwezig te zijn.
U kunt u zich hiervoor opgeven tijdens de spreekuren van de pastorie in Beek en 
Donk: tel. 0492- 461216 of mailen naar mbeniers@eustachiusparochie.nl 

Spreekuren Pastorie 
Op dinsdag-, donderdag- en vrijdagochtend van 9 tot 12 uur is er een medewerkster 
aanwezig op de pastorie, tel 381215.  U kunt dan terecht met vragen over: dopen, 
huwelijken, jubilea en misintenties. Voor dringende gevallen zoals uitvaart of zieken-
zalving,  kunt u altijd naar de pastorie bellen, tel.:381215.
Voor vragen of een persoonlijk gesprek met waarnemend pastoor Verbraeken kunt u 
terecht bij het parochiecentrum in Beek en Donk tel. 0492 461216

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 dinsdagen, donderdagen, vrijdagen en zon-
dagen in het Nederlands en op maandagen, woensdagen en zaterdagen in het Duits.
Allen hartelijk welkom!
Voor wijzigingen raadpleeg de website:
www.missieklooster.nl
telefoon: 0492-461324
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Aannemingsbedrijf - Machineverhuur
Sloop & Grondwerken

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

Wij danken iedereen hartelijk voor het medeleven bij het overlijden van

   Maria van Vlerken

Uw bezoek, uw aanwezigheid op de dag van de begrafenis, uw kaartje
 en alle andere blijken van deelneming zorgen er voor dat 
Maria in ieders herinnering blijft als een zorgzaam en warmhartig mens.

Haar grootheid zat in kleine dingen !

De broers Thom, Johan en Hans, (achter)neven en (achter)nichten.

Van de redactie.

Een paar leden van de redactie hebben 
al enige tijd te kennen gegeven dat zij, 
na jarenlang vrijwilligerswerk voor het 
gemeenschapsblad gedaan te hebben, 
met hun werkzaamheden voor het blad 
willen stoppen. Om gezondheidsreden 
is onze penningmeester en vliegende re-
porter Ad Loos, vorig jaar al gestopt. Wij 
hebben dus op korte termijn versterking 
binnen de redactie nodig. Het kan ook 
geen kwaad om wat jongere vrijwilligers 
bij het gemeenschapsblad te betrekken, 
mensen die mogelijk nieuwe initiatieven 
kunnen ontwikkelen en ons blad verder 
kunnen leiden naar de toekomst. De ma-
gere bezetting van de bestuursfuncties is 
een voortdurende zorg omdat we geen 
reserve meer hebben en bij eventuele 
uitval niemand taken kan overnemen.
Ons blad bestaat al 45 jaar en heeft zijn 
bestaansrecht bewezen. De belangstel-

ling van onze adverteerders is daarvan 
een duidelijk bewijs. Daardoor zitten 
we momenteel in een goede financiële 
positie. Daarover hoeven we ons geen 
zorgen te maken. We zijn van oorsprong 
een blad met ruimte voor informatie van 
verenigingen, kerk en gemeente. En dat 
doen we nog steeds. We erkennen dat 
ons blad, dat om de 14 dagen verschijnt, 
in een andere positie verkeert dan andere 
bladen of kranten in onze gemeente. Die 
verschijnen elke week en kunnen dus ac-
tueler zijn. 
Hebt U interesse of wilt U wat meer in-
formatie over de gang van zaken binnen 
onze Stichting, neem dan gerust contact 
met ons op.
Mocht deze oproep geen resultaat 
hebben dan ziet de redactie zich genood-
zaakt om zich voor het komende jaar ern-
stig te beraden over het voortbestaan van 
het gemeenschapsblad Aarle-Rixtel.

De voorzitter,
Jan den Mulder.
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www.autoschadeverbakel.nl

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

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

LIEDERENTAFEL  
“’T  ZONNETJE” IN ZONNETIJ  

AARLE-RIXTEL.

Donderdagavond 26 november 2015 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

Judith Nijland met 
A Jazz Tribute to ABBA  

bij Wim Beeren Jazz Society op 
woensdag 25 november

 Wat hebben ABBA en JAZZ met elkaar?
Waterloo, Dancing Queen of I have a 
dream.
Bekend en soms zelfs wat te vaak ge-
hoord.
Maar Waterloo als jazzballad? I have a 
dream met een lekkere groove?
Veel jazz-standards vinden hun oor-
sprong in Broadway-musicals. Populaire 
liedjes uit de tijd ervoor. Dus waarom 
zou jazz van vandaag niet terug kunnen 
grijpen op liedjes uit de jaren ’70?
Jazz-zangeres Judith Nijland durfde het 
aan en deed samen met haar band een 
greep in het enorme repertoire van de 
Zweedse groep. Ze namen een groot 
aantal bekende en wat minder bekende 
songs onder handen. De liedjes blijven 
overeind, maar jazz neemt het over.
Het resultaat is een creatief, muzikaal 
en verrassend concert geworden. Het 
publiek zal tussen verrassing en herken-
ning heen en weer gaan. En ABBA klinkt 
hierna nooit meer hetzelfde. 
Judith’s heldere en warme stem met 
groot bereik is erg flexibel. Vaak zeggen 

mensen dat haar geluid op dat van Karen 
Carpenter lijkt.
Judith is een prettige verschijning op het 
podium, soms kwetsbaar en vaak vol 
humor. Ze neemt je mee in haar verhaal 
en bovenal geniet ze zichtbaar van de in-
teractie op het podium met haar band en 
het publiek.
Een verrassend concert, zowel voor jaz-
zfanaten als voor de pure ABBA fans!
Beleef het mee bij Wim Beeren Jazz So-
ciety op woensdag 25 november in zaal 
Van Bracht, Kerkstraat 9 te Aarle-Rixtel! 
Check www.jazztributetoabba.com  voor 
aanvullende info en luistervoorbeelden.
Aanvang 20.30 uur, entree € 8,-
Line-up:
Judit Nijland - vocals
Danny van Kessel - piano
Pieter Althuis - bas
Arie den Boer - drums
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Gemeenschapsblad Aarle-RixtelBericht van:

Op 10 december is er een in-
loopbijeenkomst voor mensen 
die in het verleden gepest zijn

Deze inloop is bedoeld voor mannen 
en vrouwen vanaf 21 jaar die behoefte 
hebben aan lotgenotencontact. Het doel 
van de bijeenkomst is om te kijken of er 
voldoende geïnteresseerden zijn om in de 
toekomst een zelfhulpgroep op te starten.
Tijdens de inloopbijeenkomst kunt u ken-
nismaken met de begeleidsters van de 
groep en eventuele andere deelnemers. 
Verder wordt er uitleg gegeven over de 
werkwijze van de zelfhulpgroep. In ieder 
geval is het uitgangspunt om door (h)
erkenning te werken aan herstel, eigen 
regie en kracht. De zelfhulpgroep komt 
eens per maand bij elkaar. 
Aan de informatiebijeenkomst en de zelf-
hulpgroep kunt u gratis deelnemen.
Voor aanmelding of meer informatie 
neem contact op met: Stichting Zelfhulp 
Netwerk Zuidoost Brabant
telefoonnummer: 040-2118328                                                                                              
Of mail naar: 
eindhoven@zelfhulpnetwerk.nl

Boekenmarkt en minibieb knut-
selen in Gerarduskerk Gemert

Bibliotheek De Lage Beemden maakt 
plaats voor nieuwe aanwinsten. Op za-
terdag 21 november van 11.00 tot 16.00 
uur organiseert de bibliotheek een grote 
boekenmarkt van afgeschreven materi-
alen in de Gerarduskerk in Gemert. Met 
romans, informatieve boeken, jeugd-
boeken, tijdschriften en puzzels. Alles 
tegen heel aantrekkelijke prijzen. Een 
mooie gelegenheid om voor de lange win-
termaanden uw slag te slaan.
Maak uw eigen minibieb
Trommel uw familieleden, vrienden, buren 
en/of collega’s op. Kom op 21 november 
samen naar de Gerarduskerk en maak 
daar een eigen minibieb. 
De bibliotheek zorgt voor de bouwpak-
ketten. Er liggen al zeker zeven pak-
ketten klaar, dus zorg dat u er als eerste 
bij bent, want op is op! Wel graag vooraf 
aanmelden via info@bibliotheekdlb.nl. 
U kunt die dag dan meteen aan de slag 
gaan. Heeft u thuis nog restjes verf in 
de schuur? Breng deze mee, dan kunt u 
de minibieb een mooi kleurtje geven. De 
boeken voor de minibieb mag u natuurlijk 
gratis inslaan bij onze Boekenmarkt.
Wat is een minibieb?
De minibieb is een kastje gevuld met 
boeken. Meestal op een paaltje gezet 
of aan de muur gehangen. Dat kan bij 
uw eigen huis/tuin of bij een vereniging, 
school of bedrijf. Het werkt volgens het 
neem-en-geef-principe van boeken lenen, 
ruilen of achterlaten. Met elkaar en voor 
elkaar dus. Iedereen laat bij wijze van 
spreken zijn boeken vrij om een nieuw 
leven te beginnen en nieuwe lezers te 
bekoren. Hoe meer minibiebs, hoe meer 
leesplezier! 

Klokje                                               
Taxatierapport:
U wilt een taxatierapport van uw woning 
en daar echt niet te veel voor betalen? 
Bel Gerard Roefs Taxaties tel: 383566, 
ook buiten kantoortijden. 

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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       Dat is thuiskomen! 

•Woningstoffering 
•Interieurbouw 
•Machinale houtbewerking 

 
 

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

 

WWW.VANROIJ.COM 
 
 
 

 

 

0492 - 700 218
Dorpsstraat 82 - Aarle-Rixtel

www.vision2music.nl
blaasinstrumenten - gitaren - violen - slagwerk - piano’s

BETAALBARE

MUZIEK-

INSTRUMENTEN
&

ACCESSOIRES
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Op donderdag 19 november 
hebben wij voor U een bijzon-
dere lezing: 

Kalkgraslanden en helling-
bossen  van Hans Melter.

Een combinatie van de 2 fraaiste bio-
topen van Zuid Limburg. Hans heeft in 
een breed opgezette presentatie een 
prachtige combinatie gevonden tussen 
planten, vlinders, vogels, insecten, rep-
tielen en amfibieën en andere bewoners 
in hun natuurlijke leefomgeving.
De opnames zijn primair gemaakt in be-
schermde reservaten en bieden je de mo-
gelijkheid om het leven van heel dichtbij te 
bewonderen. Na het zien van de film zal 
het voor iedereen duidelijk zijn waarom 
we juist met deze gebieden zorgvuldig 
om moeten gaan.
Heb je interesse?
Kom dan kijken bij I.V.N. Laarbeek, We 
starten om 20.00 uur Natuurlijk is  ie-
dereen welkom ook al ben je geen lid. 

SINT- EN KERSTMARKT IN DE 
WATERPOORT  

In de Waterpoort wordt op 18 november 
een Sint- en Kerstmarkt gehouden. In sa-
menwerking met De Waterpoort en DBC 
Nieuwe Werf houden ze een braderie 
waar  van alles te koop is.
De spullen zijn met veel plezier gemaakt 
door cliënten met een verstandelijke be-
perking van stichting ORO, vrijwilligers 
en bewoners van de appartementen van 
De Waterpoort. De organisatie hoopt dat 
ze veel mensen mogen begroeten om te 
komen zien wat ze allemaal maken en te 
bieden hebben.
Er is koffie met appeltaart te verkrijgen en 
er worden wafels gebakken.

De braderie is geopend van 10.00 tot 
12.00 uur en van 13.00  tot 15.00 uur.
De ingang van de braderie is via de ont-
moetingsruimte van De Waterpoort, in-
gang Rubenslaan/Rembrantplein.
Graag tot woensdag 18 november

Restaurantavond 
Zonnetij Aarle-Rixtel

Onder het motto “Eten en ontmoeten” or-
ganiseert ViERBINDEN in samenwerking 
met Savant culinair elke twee weken een 
restaurantavond in de ontmoetingsruimte 
van Zonnetij. De  eerstvolgende avond 
zal plaatsvinden op dinsdag 24 november 
a.s. Iedereen is ook dan weer van harte 
welkom vanaf 17.30 uur en het diner 
wordt geserveerd om 18.00 uur.
Inschrijven en een plaatsje reserveren 
kan tot uiterlijk donderdag 19 november 
15.00 uur. U kunt dit doen via het secre-
tariaat van ViERBINDEN 0492-328800 of 
via een e-mail naar
stichting@vierbinden.nl 
De restaurantavonden vinden iedere 14 
dagen plaats en worden steeds bekend 
gemaakt in dit blad.
Voor 24 november a.s. staat het volgende 
menu op het programma:

Soep van de dag

Pannenkoeken met spek
Pannenkoeken met appel en rozijnen

Pannenkoeken met kersen
Poedersuiker en stroop

Voor ons driegangenmenu betaalt u 
€ 13,50
Graag tot ziens op 24 november a.s.
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Beau Schoonheidssalon (Kitty van de Kerkhof-Linders) Laarweg 18, 5735 BR Aarle-Rixtel, [T] 0492 383 103

Ook cadeaubonnen verkrijgbaar

schoonheidsspecialisme

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

• hypotheken

• pensioenen

• verzekeringen

• sparen

bekend terre in . . .

De Tempelier 3 • 5735 JG  Aarle-Rixtel

0492-383887 • 06 -21 1 10843

info@oosthoek� nancieeladvies.nl

www.oosthoek� nancieeladvies.nl
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NLdoet 2016 – Doet u ook mee?

Op 11 en 12 maart 2016 steken vele 
maatschappelijk betrokken Nederlanders 
de handen uit de mouwen tijdens NLdoet. 
Dit is de grootste vrijwilligersactie van Ne-
derland, georganiseerd door het Oranje 
Fonds. Ben of ken je een maatschappe-
lijke organisatie waar vrijwilligers nodig 
zijn voor een leuke klus of activiteit? 
Of heb je zin om samen met collega’s, 
vrienden of teamgenoten bij een organi-
satie aan de slag te gaan? Doe dan mee 
met NLdoet.
Samen aan de slag
Overal in het land zijn leuke vrijwilligers-
activiteiten te doen. Het opknappen van 
een clubhuis, een dierenverblijf of een 
speeltuin. Een paar uur erop uit met jon-
geren of gehandicapten. Tussen al deze 
klussen vind je vast en zeker een mooie 
activiteit die je samen met je collega’s, 
familie of je sportteam kunt doen. Ben 
je maatschappelijk betrokken en heb je 
zin om een dag(deel) de handen uit de 
mouwen te steken? Meld je aan op www.
nldoet.nl. Er komen dagelijks nieuwe ac-
tiviteiten bij!
Een klus te klaren? 
Ben of ken je een maatschappelijke or-
ganisatie waar vrijwilligers nodig zijn? 
NLdoet is de uitgelezen kans om elke ac-
tiviteit met hen aan te pakken. Meedoen 
betekent extra handen, nieuwe netwerken 
en naamsbekendheid voor je organisatie. 
Heb je een klus te klaren of wil je tijdens 
NLdoet net dat beetje extra doen? Meld 
je klus dan aan op www.nldoet.nl. Als je 
dit zo spoedig mogelijk doet, dan kan het 
Oranje Fonds een bijdrage geven van 
maximaal € 400,-. Op = Op.
Meer weten?
Voor aanmelding, extra informatie, het 
laatste nieuws en tips en inspiratie voor 

een NLdoet activiteit kun je terecht op 
www.nldoet.nl. Heb je als Laarbeekse 
vrijwilligersorganisatie hulp nodig om een 
leuke klus te verzinnen of wil je meer pu-
bliciteit voor de klus, dan kunt je contact 
opnemen met ViERBINDEN Vrijwilligers-
werk Laarbeek, e-mailadres: 
vrijwilligerswerk@vierbinden.nl 
Hopelijk doen weer veel Laarbeekse 
vrijwilligers en organisaties mee met NL 
DOET!

Nieuw inzamelsysteem 
Laarbeek bekend

Vanaf 1 januari 2016 gaat Laarbeek over 
op een nieuw inzamelsysteem voor afval. 
Er wijzigen twee dingen.
- Inzameling van plastic, metalen en 
drankpakken in plaats van alleen plastic. 
In de ‘pmd-zak’ mogen plastic, metaal en 
drankpakken (pmd) bij elkaar. Deze inza-
meling blijft gratis.
- De frequentie van inzameling van pmd, 
restafval en oud papier: deze afvalsoorten 
worden voortaan eens in de twee weken 
ingezameld.
Het doel van het nieuwe inzamelsysteem 
is tweeledig. Door beter te scheiden zal 
de hoeveelheid restafval flink vermin-
deren, wat goed is voor het milieu. Daar-
naast gaan de kosten voor inzameling 
omlaag, waardoor inwoners goedkoper 
uit zijn. De ervaringen die opgedaan zijn 
bij de afvalproef in de Beek en Donkse 
wijk de Voorbeemd zijn meegenomen in 
de afweging voor het nieuwe inzamelsy-
steem. Daarnaast is ook gekeken naar de 
uitkomsten van de enquêtes over afvalin-
zameling in zowel de wijk de Voorbeemd 
als onder alle inwoners van Laarbeek. 



18



19

Gemeenschapsblad Aarle-RixtelBericht van:

Rollerclub De Oude Molen 
presenteert 

25ste KerstROLLERshow, 
Time Goes By

Rollerclub De Oude Molen presenteert 
zaterdag 12 en zondag 13 december de 
25ste editie van een unieke KerstROL-
LERshow. Dit spektakel vindt plaats in 
het –zelfgebouwde- rolschaatstheater in 
sporthal D’n Ekker in Beek en Donk. 
Al 25 jaar laten ze bij RC De Oude Molen 
het publiek genieten van de bijzon-
dere rolschaatssport in een daverende 
KerstROLLERShow. Showrijden op rol-
schaatsen is een lust voor het oog. Kleine 
en grote groepen ‘vertellen’ verhalen. In 
deze KerstROLLERShow staat alles in 
het teken van tijd. 
Het peloton Kunstrolschaatsers varieert 
van leden die meedraaien in de top, na-
tionaal en internationaal, tot beginnende 
leden. De choreografen en trainers zijn 
een jaar lang met het peloton aan het 
werk geweest om een breed scala aan 
nummers te creëren. Vrijwilligers staan 
garant voor prachtige kostuums, attri-
buten, decors en het theater. Met een 

rijke fantasie is het thema TIJD opge-
pakt en uitgewerkt, en wordt de tijd zeer 
divers op rolschaatsen vertolkt. Een su-
blieme combinatie van muziek, kleding, 
attributen en decors met een wervelende 
dans op rolschaatsen, vol vaart en ritme. 
Niets is hetzelfde bij RC De Oude Molen. 
De Show heeft de gezellige sfeer en am-
biance van een vereniging. Het wordt ge-
heel gedragen door vrijwilligers, die niet 
terugschrikken van een professionele 
aanpak. Een prachtig pakketje voor een 
heerlijke middag of avond genieten. Vele 
rijdsters uit Laarbeek schaatsen mee en 
laten de gasten genieten van een prach-
tige show op rolschaatsen. Marit van de 
Kerkhof en Naila Raaijmakers uit Aar-
le-Rixtel schaatsen mee in deze Show.
De KerstROLLERshow wordt gereden 
in de, tot rolschaatstheater verbouwde, 
sporthal D’n Ekker, Muzenlaan 2a te 
Beek en Donk. Zaterdag 12 december 
19.00 uur. Zondag 13 december 11.00 
en 16.00 uur. Kaarten in de voorverkoop 
kosten €12.50, kinderen tot en met 11 jaar 
€9.00, deze zijn te bestellen via de web-
site: www.rcdeoudemolen.nl 
En in de voorverkoopadressen, zie site.
Na 11 december zijn kaarten te koop aan 
de kassa voor €13.50.
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Het nieuwe jeugdprinsenpaar.

In de namiddag van woensdag 11.11(en 
11 graden in de schaduw) zit ik in Huize 
Altink, aan de Bosscheweg, aan tafel bij 
een gezellig onderonsje met de nieuwe 
jeugdprins Rayven Altink en de kers-
verse jeugdprinses Anne Verschuuren. 
Verder zijn  opa en oma Altink er, een 
paar Gele Kielen en de beide trotse moe-
ders. Natuurlijk zijn we nieuwsgierig naar 
het nieuwe paar. Zij waren afgelopen 
zondag de uitverkorenen tijdens een ge-
zellige jeugdprinsenverkiezing  in zaal 
de Vrienden. Rayven is 11 jaar en zit in 
groep 8 van de Brukelum, bij juffrouw 
Hetty en meester Robin. Hij woont met 
zijn moeder Willeke en zijn jongere broer 
Yennick aan de Bosscheweg 33. De Gele 
Kielen hebben hun symbool al in de voor-
tuin gezet zodat iedereen weet waar de 
nieuwe jeugdprins woont. Rayven weet 
zichzelf aardig te presenteren en blijkt te 
beschikken over een vlotte babbel. Zijn 
grote hobby is voetbal en daarom is hij 
zijn carrière ook begonnen bij ASV, waar 
hij momenteel in het D1 elftal speelt. Zijn 

grote idool is Arjan Robben en dat hij 
dag en nacht met voetbal bezig is, blijkt 
als zijn moeder vertelt dat hij slaapt met 
een voetbal in zijn bed. Of hij goed kan 
voetballen is een overbodige vraag want 
afgelopen zaterdag behaalde zijn elftal 
een klinkende overwinning en Rayven le-
verde twee assist af en maakte zelf een 
doelpunt, met zijn hoofd nog wel, zo be-
nadrukte hij. Ik ben onder de indruk. Hij 
blijkt al een paar keer met zijn vriendjes 
met de carnavalsoptocht meegedaan te 
hebben, stapt vlot op het podium voor 
een playback-act en hij ziet carnaval dit 
jaar wel zitten. Op de vraag of er nog car-
navalsbloed in de familie zit, zegt Rayven 
meteen: Ja, een van mijn ooms. Die kan 
heel veel bier drinken. Dat zijn de goede 
antwoorden voor een prins, vind ik. Van 
opa Altink uit Milheeze hoor ik dat er veel 
prinsen bij de Veenmollen in Milheeze zijn 
geweest die thuishoorden in de familie 
van zijn vrouw. Dan moet er toch iets van 
doorgegeven zijn via de genen. 
De nieuwe jeugdprinses blijkt de dochter 
te zijn van( wie kent haar niet )Femke 



21

Gemeenschapsblad Aarle-RixtelBericht van:
Verschuuren uit de Mariastraat. Als daar 
geen carnavalsbloed in zit, dan weet ik 
het niet meer, daar is vast wel een beetje 
van doorgedruppelt naar Anne. Zij is 11 
jaar en zit in groep 8 van  de Heindert, de 
klas van juffrouw  Ghava. Anne heeft nog 
een oudere broer Dennis, van 13 jaar. Zij 
is sportief en muzikaal, want ze tennist 
op de Hut, samen met haar vriendinnen. 
Sinds het  schoolproject Muziek is Cool , 
speelt onze prinses hobo. Dat is haar zo 
goed bevallen, volgens mamma Femke, 
dat ze momenteel muziekles volgt bij 
onze harmonie de Goede Hoop. En dan 
is de stap naar de Hofkapel straks maar 
een kleine, denk ik. Anna gaat echt ge-
nieten van het komende carnaval en ze 
verheugt zich al op het ritje met de prin-
senwagen tijdens de optocht. Want dan 
mag ze snoep gooien en daar droomt ze 
nu al van.
Anne en Rayven blijken het goed met el-
kaar te kunnen vinden en ze hebben nu 
al volop voorpret. Ze zien het komende 
carnaval echt wel zitten. Gewoon lekker 
dansen en hossen en plezier maken in de 
Ganzezaal, samen met al hun vrienden 
en vriendinnetjes en alle jeugd uit Gan-
zegat. Daarbij krijgen ze de steun van 
de Gele Kielen en zeker van kleinvorst 
Tim en de nieuwe hofdame Lumy. In hun 
proclamatie staat tenslotte niet voor niets 
geschreven. Met carnaval is iedereen 
aardig en moet het gezellig zijn. Carnaval 
2016 wordt een Super Vet feest, zoals er 
nog nooit een in Ganzegat is geweest. En 
dan sluit ik af met de woorden. Beloofd is 
beloofd. 
JWP

Het Kouwenbergs kerkje presenteert:

Poppenkastvoorstelling `Jan 
Klaassen helpt Sinterklaas ‘

Woensdag 18 november een speciale 
Sinterklaas- poppenkastvoorstelling ge-
houden. De voorstelling wordt verzorgd 
door de bekende poppenspeler Benk 
Janssen met zijn Kris-Kras-poppenkast. 
Benk is nog een van de weinige mensen 
die zich van een authentieke poppenkast 
met de bekende Jan Klaassen en Katrijn 
bedient. Deze keer gaat Jan Klaassen 
Sinterklaas helpen bij het uitzoeken en 
verdelen van de vele kadootjes, waarbij 
hij een prachtig avontuur beleeft. Uiter-
aard ontbreekt ook Zwarte Piet niet
De voorstelling begint om 15.00 uur. Het 
entreekaartje kost 3 euro en is ook van 
te voren te bestellen via telefoonnummer 
0492-382943.

 Concert Simits

Zondag 22 november is er weer een 
optreden van de bekende muziekgroep      
Simits .Dit concert begint om 14.30 uur . 
Simits speelde onder andere in Paradiso 
Amsterdam, op de Gentse Feesten, het 
Lombokfestival in Utrecht, het Joods Fes-
tival in de Effenaar en in Muziekcentrum 
Frits Philips en zeven jaar op een rij in 
de straten en op de pleinen van Avignon 
om het theaterfestival aldaar luister bij te 
zetten. Bij de optredens van Simits gaat 
het om plezier maken en plezier geven. 
De muziek van Simits is typisch Jiddisch. 
Dat betekent vrolijk en wild, maar tegelij-
kertijd ook droevig en melancholisch.
Kaarten ad 5 euro zijn te koop aan de 
kassa maar ook te reserveren via 0492 
382943

Klokje                                               
4 GANGEN KEUZE MAANDMENU             
€ 22.50. Het Veerhuis 0492-461889 – 
www.restauranthetveerhuis.nl
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KERSTMIDDAG SENIORENVERENIGING KBO

Op woensdag 16 december houdt de KBO voor haar leden de jaarlijkse kerstmiddag 
in de Dreef.
Aanvang 14.30 uur; de sfeervol ingerichte zaal is vanaf 14.00 uur open.
Onder het genot van een kopje koffie en een drankje wordt dit samenzijn omlijst met 
muziek van het orkest Prelude.
Vanaf 16.30 uur wordt er met behulp van onze vrijwilligsters een aantal gerechtjes 
geserveerd welke worden bereid door Stout on Tour.
Rond 18.00 uur sluiten we deze middag af.
De kosten bedragen €10,- per persoon, te voldoen bij uw opgave middels onder-
staande strook. Deze moet uiterlijk 1 december binnen zijn bij een van onderstaande 
adressen.
Als u niet in staat bent om te komen door langdurige ziekte/handicap, meldt u zich dan 
telefonisch aan bij Antonet Hendriks  tel. 382188 of bij Maria Hagelaar tel. 383293, 
zodat wij voor een kerstattentie kunnen zorgen. 
Ook als u mensen kent die in het zieken- of verpleeghuis verblijven geef dat dan aan 
ons door,  zodat ook zij niet vergeten worden. 
Jacobine Wouters, Broekelingstraat 18
Peter Groenendaal, Koudemaas 16
Maria Sterken, Termeerstraat 3
Maria Hagelaar, Het Klavier 4
 
Kerstmiddag KBO 16 december

Naam:………………………………………………………………………………………

Aantal personen: ……………………………………….tel: 

Seniorenvereniging KBO
Aarle-Rixtel

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 zullen worden doorberekend.

www.gemeenschapsblad.nl

Inlichtingen 
voor adverteren in het 
Gemeenschapsblad 

Maria Hagelaar van Griensven, 
Het Klavier 4

Tel 0492 - 383293
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Obresa Administratie & Advies | Molenstraat 17 | 5735 BJ Aarle-Rixtel | www.obresa.nl

Obresa zet u op 
voorsprong!

Obresa is een moderne dienstverlener voor 
administratie, belastingadvies en Interim 
controlling. 

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!

 Ondernemen 
is topsport!
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Voorlichtingsbijeenkomsten 
‘Dementie ook onze zorg!’

Het VBOB, de gezamenlijke ouderen-
bonden van Brabant, is in 2013 gestart 
met voorlichting over vergeetachtigheid 
en dementie onder de naam ‘Dementie 
ook onze zorg!’. In alle gemeenten van 
Brabant wordt voorlichting gegeven; zo 
ook in de gemeente Laarbeek, en wel op 
dinsdag 17 november 2015.
De bijeenkomsten zijn interessant voor 
alle senioren en mantelzorgers die in 
hun omgeving met dementie te maken 
hebben. Ze worden georganiseerd door 
de seniorenbonden, Alzheimer Nederland 

en de gemeente Laarbeek.

Waar kunt u terecht?
Er worden in Laarbeek drie bijeenkom-
sten gehouden op dinsdag 17 november. 
U kunt zelf kiezen in welke plaats u aan-
sluit.
10.00 – 12.00 uur, Dorpshuis Lieshout, 
Grotenhof 2 in Lieshout
14.00 – 16.00 uur, Ontmoetingscentrum, 
Otterweg 29 in Beek en Donk
19.30 – 21.30 uur, MFC De Dreef, Dui-
venakker 76a in Aarle-Rixtel
Voor vervoer vanuit Mariahout naar de 
ochtend in Lieshout wordt gezorgd. Aan-
melden voor vervoer kan bij mevrouw 
Vialle van de KBO Mariahout
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Gerard Maas OLV gilde 
Aarle-Rixtel Erekampioen

1 November 2015 Onze Lieve Vrouw 
Aarle-Rixtel Vrije-wedstrijd Brabants wip-
schieten. Op deze zeer mooie zondag 
was het goed toeven op “t’ Jan van 
Doorenpaviljoen” onder een mooi zon-
netje werd er fel gestreden om de hoogste 
eer tussen de schutters onderling. Ere-
kampioen werd Gerard Maas van het 
Onze lieve Vrouwe Gilde uit Aarle-Rixtel, 
en op het onderdeel vrije hand wordt Ge-
rard Maas 6e. Voor Henk van der Velden 
van hetzelfde gilde zijn de 3e plaats per-
soneel en de 3e plaats vrije hand. Ruud 
Mijnsbergen van het Sint Servatius gilde 
uit Lieshout wordt 5e op het onderdeel 
personeel. Jan Rovers van het Sint Le-
onardus Gilde uit Beek en Donk wordt 2e 
bij het onderdeel Bejaarden. Verder zijn 
er puistprijzen geschoten voor: 2e Kailey 
Gruijters Aarle Rixtel 3e Henk v/d Velden 
Aarle-Rixtel 4e Hans v/d Boomen Gemert 
5e Hans Kanters Gemert 6e Ruud Mijns-
bergen Lieshout
7e Tonny v/d Rijt Aarle-Rixtel
Erekampioen: 1e Gerard Maas Aar-
le-Rixtel
Kampioen: 1e Willie Hoebergen  So-
meren
Personeel: 1e Jan van Bree Stiphout 3e 
Henk v/d Velden Aarle-Rixtel
Vrije Hand: 1e John v/d Vleuten So-

meren 3e Henk v/d Velden Aarle-Rixtel 
6e Gerard Maas Aarle-Rixtel
Viertal: Gilde Sint Joris Someren
Bejaarden: 1e Angelina Knapen  Some-
ren-Eind
Puist: 1e Claudia Vossen Someren 2e 
Kailey Gruyters Aarle Rixtel 3e Henk v/d 
Velden Aarle-Rixtel 7e Tonny v/d Rijt 
Aarle-Rixtel 

Sint Lambertus Someren Eind. 
Kringwedstrijd

 Brabants wipschieten.

Op schietterrein de Kolenboer in Some-
ren-Eind word onder mooie omstandig-
heid gezien de tijd van het jaar geschoten. 
De resultaten voor de Laarbeekschutters 
zijn mager. Annie Rovers van het Sint 
Leonardus gilde uit Beek en Donk wordt 
4e op het onderdeel Personeel en 6e 
op het onderdeel vrije Hand. Bert Vors-
tenbosch van het Sint Servatius gilde uit 
Lieshout wordt 5e op het onderdeel Per-
soneel. Verder is er nog een 3e Puistprijs 
voor Jan Rovers van het Sint Leonardus 
Gilden uit Beek en Donk.
Dit is de laatste kringwedstrijd van kring 
Peelland in 2015, in 2016 zullen er weer 
opnieuw kringwedstrijden Brabants Wip-
schieten verschoten gaan worden.
Erekampioen: 1e Jan van Bree Stiphout
Kampioen:1e Sjan Vossen Someren 
Personeel: 1e Angel van Moorsel Lierop
Vrije Hand: 1e Ad Vlemmix Lierop Viertal: 
Gilde Sint Joris Someren  
Bejaarden: 1e Thjeu Knapen Some-
ren-Eind 
Puist: 1e Willy Jacobs Lierop

email redactie@gemeenschapsblad.nl
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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

Pierre v.d. Vorst Optiek
Dorpsstraat 40D, Stiphout | Tel.: (0492) 38 60 78 | ’s maandags gesloten

 Het is en blijft een
kwestie van gunnen...

Leverancier alle
ziektekosten verzekeraars

www.BBig-Design.com
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Klokje                                               

                  Grote vogelshow van 
Vogelvereniging Laarbeek.

Afgelopen maand is Vogelvereniging 
Laarbeek druk bezig geweest met het or-
ganiseren van de Open Laarbeek kampi-
oenschappen, vogelliefhebbers uit Laar-
beek en omgeving zenden hun vogels in 
voor deze wedstrijd. Keurmeesters van 
de Nederlandse Bond beoordelen alle 
vogels en zij wijzen de kampioenen aan. 
De leden zijn het hele jaar bezig geweest 
middels hun prachtige hobby om resul-
taten te boeken in dit kampioenschap. 
Voor u een unieke kans om de afsluitende 
vogelshow te bezoeken waar u vogels 
van heel dichtbij kunt bewonderen die u 
normaal nooit ziet. Tijdens deze show zijn 
er altijd leden aanwezig die u alles kunnen 
vertellen over het houden en kweken van 
vogels als hobby. Mocht u na het lezen 
van dit artikel of na het bezoeken van de 
vogelshow denken dit is ook een mooie 
hobby voor mij, dan kunt u inlichtingen 
krijgen tijdens de show, of u aanmelden 
bij onze vereniging via 0492-381909 of 
via v.v.laarbeek@ons brabantnet.nl. 
De openingstijden zijn: zaterdag 28 no-
vember van 13.00 tot 21.00 uur en zondag 
29 november van 10.00 tot 16.00 uur.
Er is een mooie verkoopafdeling aan-
wezig.
Zaal Dave van de Burgt Heuvelplein 21  
Beek en Donk.

Gratis toegang.

Onze activiteiten voor het winterseizoen 
2015-2016 draaien op volle toeren. Aan 
onze eerste officiële veldtoertocht op 8 
november namen ongeveer 310 mannen 
en gelukkig ook steeds meer vrouwen 
deel. Als iemand van onze dorpsgenoten 
soms een kilometerteller van het merk 
ciclo mist dan kan die opgehaald worden.
Onze eerste cross werd gewonnen door 
Marcel Akkermans, voor Tjerk Bijlsma, 3e 
werd Jean Pierre Vreugde, 4e Jef van Dijk 
en 5e Maik Fuchs. De tweede cross staat 
gepland op 22-11 aanvang 10.30 uur.
Ook het kaarten is al in volle gang Truus 
van Egdom was de eerste winnares bij de 
jokeraars en Berry Driessen kaapte die 
prijs weg bij de rikkers.
Ook kijken wij al vooruit naar het jaar 
2016, waarin onze vereniging 45 jaar be-
staat. Een van de activiteiten zal bestaan 
uit een driedaagse fietstocht door Neder-
land, begin september. Bij een van de 
etappes gaat men ook over de afsluitdijk. 
Momenteel zijn we bezig met een voorin-
schrijving, zodat de organisatie weet hoe-
veel slaapgelegenheid er gevonden moet 
worden.

Afd. publ.

Klokje                                               
Binnenkort een Groepsdiner of 
Feestje, Denk ook eens aan Het Veer-
huis. Het Veerhuis 0492-461889 www.
restauranthetveerhuis.nl

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

Laat uw  kostbare herinneringen op 
video digitaliseren voordat het te laat is.
VHS, VHS-C, HI8, DV bandjes, super en 
dubbel 8 films worden door mij tegen een 
redelijke vergoeding op DVD gezet. Info: 
Jacques, tel 0492 - 539280
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Na het heengaan van Maria van Vlerken,
gingen mijn gedachten terug in de tijd,
want veel van die kleine winkeltjes,
zijn we voor altijd kwijt.
De eigenaren zijn er niet meer,
dus een kleine opsomming,
van die bedrijfjes van weleer
waar ik wel eens over de vloer kwam,
dikwijls of slechts een enkele keer.
Tit de Smet van over de brug,
Jeurgens voor koek of rumbonen,
Mientje van Oekel en Betsie Biemans
voor ondergoed en ander gerei,
bij Jaantje v. Ganzenwinkel
Willemke Jamin en Mina van Uden
daar haalden we snoep,
Graard van Hoof voor groenten,
Barten of de Kok voor schoenen,
bij Jan van Gameren, Dina van Melis
Jans Migchels of Jan Verhoeven
haalden we boodschappen,
en bij van Berne ijs voor vijf cent,
nadat we waren gewist,
in het zaakje van Ties de List.
De lijst is zeker niet compleet,
maar dit waren wat namen,
die ik zo uit de losse pols nog weet.
RD

Bibliotheekpunt 
Mariahout gaat veranderen

Vanaf januari 2016 wordt Bibliotheekpunt 
Mariahout omgezet naar een ophaal- en 
terugbrengpunt. Het servicepunt in zijn 
huidige vorm komt daarmee te vervallen. 
Aanleiding voor deze verandering is het 
beperkte gebruik van het servicepunt 
in verhouding tot de kosten. In overleg 
met vrijwilligers van Zorg om het Dorp is 
daarom gezocht naar een geschikte alter-
natieve manier van dienstverlening. 
In het buurthuis komt een ophaal- en te-
rugbrengpunt. Eén maal per week komt 
de vervoersdienst van de bibliotheek de 
gereserveerde boeken halen en brengen. 
De boeken staan in een kast in de foy-
erruimte van het buurthuis. En kunnen 
opgehaald en teruggebracht worden op 
alle momenten dat het buurthuis geopend 
is. Deze verandering betekent in Maria-
hout minder bibliotheekboeken, maar wel 
meer flexibiliteit.
Daarnaast kunnen bibliotheekleden 
uit Mariahout natuurlijk gebruik blijven 
maken van de collectie van de andere 
vestigingen van Bibliotheek De Lage 
Beemden in onder andere Lieshout, Beek 
en Donk en Gemert. Door de vestigingen 
te bezoeken of door thuis of in het buurt-
huis online boeken te reserveren. 
Huidige collectie Mariahout
De huidige volwassencollectie blijft in het 
buurthuis en wordt door de bibliotheek 
geschonken aan de inwoners van Ma-
riahout. Deze collectie vormt de eerste 
inhoud van de ‘ruilkast’. Zonder tussen-
komst van de bibliotheek kan iedereen 
hiervan gebruikmaken. De ruilkast werkt 
volgens het neem-en-geef-principe van 
boeken lenen, ruilen of achterlaten. Met 
elkaar en voor elkaar. 
De jeugdcollectie wordt geschonken aan 
basisschool Bernadette. Daar wordt op 
dit moment een Bibliotheek op School 

(BOS) gevormd. De BOS brengt lezen en 
leesplezier zo dicht mogelijk bij kinderen.
Vrijwilligers aanwezig
Eens per week zal een vrijwilliger aan-
wezig zijn voor hulp en advies bij het re-
serveren van de boeken. Ook is er een 
vrijwilliger die boeken bezorgt en ophaalt 
bij diegenen die door ziekte of een han-
dicap niet zelf naar de bibliotheek kunnen 
komen. 
Om de aanpassingen in het Bibliotheek-
punt Mariahout zo geruisloos moge-
lijk te laten verlopen, is het servicepunt 
van donderdag 17 december tot en met 
vrijdag 1 januari gesloten.
Kijk voor meer informatie op 
www.bibliotheeklagebeemden.nl 
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Cursus  “Kennismaken met 
Klassieke Muziek”                                

Inhoud 
Deze cursus gaat met u in 12 the-
ma-avonden door de Geschiedenis van 
de Muziek. Op de eerste avond worden 
onderwerpen besproken als: wat is klas-
sieke muziek, het ontstaan en opbouw 
van orkesten, verschillen in orkesten, 
soorten orkest-instrumenten, de taak van 
dirigent, concertmeester, en vooral The-
matiek.    
Dit jaar worden de avonden besteed aan 
componisten zoals:
von Bingen, des Prez, Händel, Bach, 
Haydn, Mozart, Beethoven, Schubert, 
Paganini, Brahms, Elgar, Fauré, Grieg, 
Debussy, Sjostakovitsj, Larsson en Pärt.  
Een korte beschrijving van hun leven, 
gevolgd door het ‘leren luisteren’ naar 
bepaalde werken uit hun omvangrijke 
oeuvre. Steeds gaat het er om: Waar 
luister ik nou eigenlijk naar? Waar gaat 
dit werk over? Hoe zit deze compositie in 
elkaar? Hoe is het ontstaan?
Onderwerpen als algemene muziekleer 
en het notenschrift komen zijdelings en 
minimaal aan bod.
Wel kijken we naar vaste structuren / 
schema’s welke worden toegepast binnen 
vele composities. 
Bovengenoemde en nog veel meer on-
derwerpen worden beantwoord op de 
cursus:
“Kennismaken met Klassieke Muziek”, 
welke de werkgroep Educatie van Stich-
ting Vierbinden bij voldoende belangstel-
ling weer gaat organiseren. 
Voor wie? 
De cursus is bestemd voor iedereen die 
belangstelling heeft voor klassieke mu-
ziek maar er eigenlijk niets of te weinig 
van weet. Het is dus echt een kennisma-
king met.......
Een bepaalde vooropleiding, noten lezen 
en/of verdere kennis is niet nodig en dus 

is de deelname echt laagdrempelig.
Cursusleiding
De cursus staat weer o.l.v. Boudewijn 
Hopman uit Beek en Donk. 
Hij werkte als orkestviolist met verschil-
lende orkesten, studeerde viool bij Jan 
Elzinga en Joseph Belîk en was geruime 
tijd concertmeester van het ‘s-Hertogen-
bosch Filharmonisch Orkest. 
Hij beschikt dan ook over een ruime or-
kest-ervaring. 
Plaats, tijd, kosten
De cursus start in januari 2016 en wordt 
gegeven op donderdagavond van 19.30 
tot 22.00 uur in het Ontmoetingscentrum 
in Beek en Donk.   
Kosten € 120,- inclusief begeleidend ma-
teriaal en een kopje koffie of thee.
Aanmelden 
Voor een goed onderling contact en com-
municatie is het aantal plaatsen voor deze 
cursus beperkt tot maximaal 22 deelne-
mers. U kunt zich opgeven tot uiterlijk 1 
december a.s. 
Voor verdere informatie en aanmelding: 
Stichting ViERBINDEN, 
telefoon 0492-328800 
of via e-mail: stichting@vierbinden.nl

Beste ouders, zit uw kind op de basis-
school en heeft het moeite met leren? 
Heeft het een extra steuntje in de rug of 
hulp nodig bij bijvoorbeeld rekenen, spel-
ling of lezen? Neem dan contact op met 
Remedial Teaching praktijk de Kameleon. 
Met mijn jarenlange ervaring als groeps-
leerkracht én begeleider van kinderen 
met leer- en gedragsproblemen bied ik 
uw kind de juiste begeleiding, die het 
leren op school gemakkelijker maakt.  Ik 
bied  leerbegeleiding op maat, geheel af-
gestemd op uw kind. Kijk op mijn website: 
www.rtdekameleon.nl of bel voor meer in-
formatie: 06-13756782. Graag tot ziens, 
Marianne van Zutphen.

Klokje                                               
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www.twanvanhout.nl

Café van Bracht
Van oudsher uw vertrouwde adres voor:

* Koffietafels
* Feesten en Partijen
* Vergaderingen

Kerkstraat 9, 5735 BW  Aarle Rixtel  Telefoon 0492-381221

Voor uw schilderwerk, binnen en buiten

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

ADVISERING

S E R V I C E

ONDERHOUD
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Sintshow

Er zijn al heel veel pieten aan het oefenen 
op de boot. Zelfs Sinterklaas is er bijna 
klaar voor!!! Jullie komen toch ook? 
Al een aantal weken klinken er door Aar-
le-Rixtel allerlei berichten vanuit Spanje 
en vanaf de stoomboot van Sinterklaas. 
Daar zal op 29 november 2015 de Dreef 
het toneel zijn van een nieuw initiatief 
opgezet door de stichting Sinterklaas de 
Serie in samenwerking met Clearsound. 
Die dag is Sinterklaas uitgenodigd door 
o.a. de Aarle-Rixtelnaren Bart Kersten, 
Johan van Bakel (stichting Sinterklaas de 
Serie) en Patrick Bruinsma (Clearsound) 
om samen met zijn pieten een spannend 
avontuur te komen beleven.                                                       
Na het succes van de eerst gemaakte 
Sinterklaas serie in 2011, “Sinterklaas 
en de gouden Pendule”, die bekroond 
is met “de Gouden Pepernoot”, is sinds 
2012 de Stichting Sinterklaas de Serie 
een feit. Datzelfde jaar werd er wederom 
een serie opgenomen genaamd: Sinter-
klaas en de Pepernootfabriek. Na 2012 is 
er geen serie meer opgenomen, echter is 
toen al vrij snel het idee ontstaan om de 
kinderen te gaan vermaken met een Sin-
terklaasshow. Bart Kersten: “Onze Stich-

ting Sinterklaas de Serie wil nu, na een 
2-tal jaren niets te hebben gedaan met 
serieopnames, toch weer de handen uit 
de mouwen steken. Dit keer geen serie 
maar een show welke op 29 november 
om 12.30 uur in de toneelzaal van MFC 
de Dreef wordt gehouden. Hierin kunnen 
250-300 mensen. De entree is slechts      
€ 5,=. Dit doen we om het laagdrem-
pelig te houden. De kaartverkoop loopt al 
heel goed maar het zou mooier zijn als 
het breder gedragen zou worden in heel 
Laarbeek. We hebben een optie voor een 
2e show mocht de eerste uitverkocht zijn.” 
Graag wil Bart benadrukken dat de entree 
wordt gebruikt om de kosten te dekken. 
“Dit omdat wij geen sponsoren en sub-
sidies hebben. Maar wel een ontzettend 
leuke middag willen verzorgen voor de 
kleintjes van Laarbeek. De show is vol-
ledig tot stand gekomen door een samen-
werking met ClearSound licht en geluid, 
Sinterklaas de Serie en een hele hoop 
vrijwilligers. Evenals onze series is deze 
show dus niet commercieel”.  
Zelf zijn Bart en Johan al jaren goed be-
vriend met Sinterklaas en zijn pieten. Zo 
helpen zij hem samen met tal van andere 
vrijwilligers bij bedrijfsbezoekjes, visites 
aan scholen en kinderdagverblijven of bij 
de kinderen thuis.  
Het beloofd een interactieve show te 
worden voor het hele gezin met muziek, 
zang, dans, humor en magische trucs. 
Sinterklaas zal de gehele middag aan-
wezig zijn, om samen met de kinderen 
een fantastische middag te beleven 
waarop het verhaal  “Sinterklaas en het 
verdwenen boek” verteld zal worden. Er 
komt zelfs een hele bekende in de show 
voor, die zorgt dat alles op zijn pootjes te-
recht komt….
Kaartjes à € 5 zijn verkrijgbaar bij Snoe-
perij Jantje te Aarle-Rixtel ( Di t/m Za: 
9.30-16.30 uur)
Voor meer informatie kunt u kijken op 
https://www.facebook.com/sintshow 
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De passantenhaven is weer leeg, net 
zoals mijn hoofd momenteel. Ik zou daar 
ook zijn vertrokken met zo’n drijvende dok 
voor de deur. Ik heb laatst  ergens  zo’n 
ding zien omdonderen en bij elke passage 
van de brug kreeg ik een korte herbele-
ving van die beelden. Precies boven op 
de nieuwe brug, niet meer te herstellen, 
nooit meer te gebruiken. Zonde van al die 
mooie verf. Ik zag vorige week rare figuren 
die dagen lagen te peuteren in de gaten 
en kieren van onze brug. Ik heb even ge-
luisterd of er Helmonds gesproken werd, 
maar het was een ander raar dialect. Sa-
botage leek me uitgesloten want ik heb 
de Nationaal Coördinator Terrorismebe-
strijding daar niets over horen zeggen en 
dat is weer een hele geruststelling. Sabo-
tage zouden we trouwens zelf doen want 
de hardnekkige geruchten dat de brug 
binnenkort zal open gaan,  blijven maar 
in  de wandelgangen voortkabbelen.. Ja, 
met Sinterklaas, komende zondag, dan 
zou hij even open kunnen, maar het hoeft 
niet want de oude Sint wil niet provoceren. 
Hij komt vanuit Beek en Donk.  Wel met 
witte, rooie, groene, gele  of gestreepte 
Pieten aan boord. Want zwart is even uit, 
als ik de drammers moet geloven. Witte 
Piet is trouwens historisch verantwoord 
want boekenwurmen hebben nog niet zo 
lang geleden  een oud kinderboek ge-
vonden met de afbeelding van….U mag 
nooit meer raden…een witte Piet. Ik ben 
bang dat de tekenaar destijds geen  zwart 
potlood meer bij de hand had en de zaak 
maar blauw-blauw heeft gelaten. Blauwe 
Piet schijnt tegenwoordig ook te kunnen. 
Ik herinner me dat een van mijn ooms 
van moeders kant heel vroeger ook re-
gelmatig blauw was en dat die dan niet 
mocht meedoen met de Pieten van Sint. 
Ik begreep daar toen  niets van want die 

oom was dan best lollig. De volgende dis-
cussie gaat binnenkort ontbranden, let 
maar op. De roe van Piet is binnenkort 
een verboden wapen, want de Tweede 
Kamer is al volop bezig met een nieuwe 
wapenwet. De roe zou een heel ver-
keerde invloed hebben op personen met 
een gewelddadige inslag. De moordspel-
letjes  op de computer mogen wel, want 
daar steekt verder geen kwaad in, vol-
gens de deskundigen . Als deze discus-
sies in ons land zo verder blijven gaan,  
ben ik bang dat de rest van de wereld ons 
niet meer serieus neemt. We hebben in 
het buitenland toch al een  naam door het 
gedoe met klompen, tulpen en molens. Ik 
denk dat ik binnenkort  moet gaan ham-
steren want er mogen geen vrachtauto’s 
meer in het dorp komen. De voorraden in 
de supermarkten zullen snel slinken en 
de winter moet nog beginnen. Ik zag vo-
rige week dat de eerste chauffeur al werd 
klemgereden door een vervaarlijke poli-
tiemotorrijder. Geen schijn van kans  met 
zo’n groot log gevaarte, maar je kunt het 
altijd proberen Alleen bestemmingsver-
keer mag er nog in , maar dat is  voor veel 
chauffeurs een vaag begrip. Dat hebben 
ze nooit geleerd bij de opleiding voor hun 
rijbewijs, zo lijkt het. Ze gaan blind af 
op hun Tom-Tommeke en dat ding geeft 
vanaf de Kanaaldijk gewoon de kortste 
weg naar Lieshout, dwars door ons dorp 
en omgekeerd. Een beetje chauffeur 
volgt natuurlijk de aanwijzingen van zijn 
Tom-Tom en denkt dan dat de verkeers-
borden niet meer gelden.  Aarle-Oost is 
veel lichter geworden door het verdwijnen 
van  de kastanjereuzen aan de Albers 
Pistoriusstraat.  De bomendokter was dui-
delijk,  de bomen zijn onherstelbaar ziek                                                                                                                                             
en niet meer te redden. Amputeren die 
handel. De andere bomen lijken te  be-
rusten in hun lot en wachten rustig af. 
Het zijn indrukwekkende exemplaren met 
hun dikke knoesten en vervormde takken. 
Een soort ruige schildwachten op een rij 

De Meikever
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Haagse Rozenknop, op bezoek 
bij HBV de Eendracht.

HBV de Haagse Rozenknop uit Helmond 
was zaterdag 7 november te gast bij 
Handboog vereniging De Eendracht uit 
Aarle-Rixtel  om mee te doen aan het Van 
Ganzenwinkel toernooi.  Dit is was de 16e 
wedstrijd.  De gasten uit Helmond  waren 
met  12 schutters aanwezig.  
De Haagse Rozenknop  had voorafgaand 
aan de wedstrijd opgegeven 2010 punten 
te gaan schieten, ze hebben er in totaal  
maar liefst 2154 geschoten.  Een positief 
resultaat van + 144.
Alle 12 schutters hadden meer geschoten, 
dan dat ze vooraf hadden opgegeven. De 
hoogste score van de avond kwam op 
naam van Suzy van Kilsdonk  ( van de 
Haagse Rozenknop ) met 225 punten.  Ze 
had opgegeven om 190 punten te gaan 
schieten.  Zei had dus alleen al een posi-
tieve scoren van 35 punten.
Ook de 9 schutters van de Eendracht 
hadden goed geschoten.  Het was ook 
een hele gezellige wedstrijd.  Verreweg 
de gezelligste van de 16 tot nu toe ge-
schoten wedstrijden.  Blijkbaar heeft de 
gezelligheid bijgedragen aan de goede 
scores.   Bij ons toernooi is het echter de 

bedoeling dat de bezoekende vereniging 
zo dicht mogelijk de opgegeven score 
probeert te benaderen.  Met een score 
van + 144 zullen ze dus niet in de prijzen 
gaan vallen, maar we hebben wel een 
leuke wedstrijd gehad en dat is het be-
langrijkste.
Uitslag van De Eendracht:  
1 Ewin Wijnhoven   222
2 Toon van Hoof  220
3 Walter Jansen  215
4 Arno Donkers   198
5 Geert van Ganzenwinkel  198
6 Henk Verachtert   195
7 Jo Maas    190
8 Martijn van der Heijden 185
9 Martien van de Graef  149
De volgende wedstrijd is op donderdag  
19 november om 18:00 uur.  Dan komen 
de schutters van De Vriendschap  uit 
Mierlo op bezoek.  Dit is de laatste wed-
strijd van ons toernooi.  De prijsuitreiking 
is op woensdag 25 november om 19:30 
uur.
Ons clubgebouw is aan de Lijsterstraat 25 
te Aarle-Rixtel,  als U interesse heeft mag 
U altijd komen kijken naar deze leuke 
sport.  Op maandagavond vanaf 19:00 
uur is de jeugdtraining, ook de jeugd die 
interesse heeft mag vrijblijvend komen 
kijken.  Want boogschieten is een sport 
die iedereen kan beoefenen, jong, oud, 
man, vrouw.

aan de waterpoorten van ons dorp. Nie-
mand mag er nog door, wij willen hier 
rust. Oei, dat was een misser van de Mooi 
Laarbeek Krant. Onze nieuwe jeugdprins 
heet geen Raven, maar Rayven. Foutje 
bedankt. De grote prins van Ganzegat is 
afgelopen zaterdag bekend geworden. 
Zelfs ik wist niet wie er uit de hoge hoed 
zou komen. De hints waren, zoals gebrui-
kelijk weer super-wazig. Maar dat mocht 
de pret niet drukken. 
De meikever 

Inleveren kopij

Advertenties, dankbetuigingen
en klokjes (duidelijk leesbaar)
tot uiterlijk dinsdagavond voor het
verschijnen van het volgende nummer op
adres: Het Klavier 4, Aarle-Rixtel.

Nieuw  e-mail adres
redactie@gemeenschapsblad.nl
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Leven in de brouwerij – ge-
schiedschrijving over familie 

Prinsen 
Wie kent niet het monumentale huis 
aan de Dorpsstraat 16 in Aarle-Rixtel, 
tegenover de kerk? Het is al meer dan 
honderdvijftig jaar in het bezit van de fa-
milie Prinsen. Van 1930 tot 1981 stond 
naast het pand de puddingpoederfabriek, 
Prinsen B.V. Daarvoor bevond zich op die 
plek meer dan zeventig jaar bierbrouwerij 
De Zwaan. Die werd in 1857 opgezet 
door Martinus Prinsen, afkomstig van 
landgoed Croy, waar zijn vader Cornelius 
Princen al sinds 1803 bierbrouwer op het 
kasteel was.
Dit alles intrigeerde nazaat Jan Prinsen 
en zijn vrouw Lia Prinsen-Holland in die 
mate dat zij jarenlang historisch onder-
zoek hebben gedaan naar deze brou-
wersfamilie. Het resultaat van hun speur-
tocht is het boek “Leven in de brouwerij 
– Belevenissen van een Brabantse brou-
wersfamilie in en om Aarle-Rixtel”. Het 
boek bestrijkt een periode van tweehon-

derd jaar (1772-1973) en vier generaties 
Prinsen. Door de kenmerkende, humo-
ristische schrijfstijl van Jan Prinsen leest 
het als een roman. Door het hele verhaal 
klinkt de verbondenheid van de Prinsens 
met de Aarlese dorpsgemeenschap: in de 
politiek en het verenigingsleven. Het boek 
wordt verlevendigd met brieven, persoon-
lijke notities, aktes en foto’s.
Jan Prinsen en zijn vrouw Lia waren 
beiden actief binnen de Heemkundekring 
Barthold van Heessel en schreven voor 
heemkundig kwartaalblad Het Hagel-
kruis. Jan was de oudste zoon van de 
Johan Prinsen met wiens overlijden het 
boek eindigt. Hij groeide op in het pand 
aan de Dorpsstraat en zette samen met 
zijn broers de puddingpoederfabriek van 
zijn vader voort. Hij was jarenlang voor-
zitter van harmonie De Goede Hoop en 
beschermheer van het O.L.V. Gilde. Lia 
Prinsen-Holland was lange tijd bestuurslid 
van De Witte Poort en eveneens actief 
binnen de harmonie. Het boek kwam in 
1996 af, maar werd wegens omstandig-
heden nooit uitgegeven. Hun drie doch-
ters Jola, Mandy en Wieneke hebben dat 
nu postuum gedaan.
Het boek is vanaf 23 november 2015 
te bestellen via boekenbestellen.nl, de 
boekhandel of bol.com. ISBN 978-90-
824428-0-9, 341 blz., € 22,95.

Leven IN DE
BROUWERIJ

Bijeengesprokkeld en geschreven 
door Jan Prinsen en Lia Prinsen-Holland

Belevenissen van een Brabantse brouwersfamilie 
in en om Aarle-Rixtel
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Jeugdprins Rayven en jeugd-
prinses Anne zwaaien de 

scepter bij de Gele Kielen

Afgelopen zondag 8 november was het 
zover, de bekendmaking van de nieuwe 
jeugdprins en jeugdprinses van de Gele 
Kielen te Aarle-Rixtel. 
De opening van die middag was de op-
komst van het oude trio. Het was het 
laatste optreden voor Florian als klein-
vorst.
Prins Tim en prinses Lumy traden af, maar 
komen terug als kleinvorst en hofdame 
om de jeugdprins en jeugdprinses tijdens 
de carnavalsperiode te ondersteunen.
Na de pauze werd de spanning opge-
voerd. De nieuwe jeugdprins en jeugd-
prinses stonden achter het scherm . Wie 
zouden het worden? De hints werden ge-
geven en in de zaal gingen er al namen 
rond. 
De nieuwe jeugdprins en jeugdprinses 
zijn Rayven Altink en Anne Verschuuren. 
Rayven zit in groep 8 van bassischool de 
Brukelum en Anne in groep 8 van bas-
sischool de Heindert. 
Ale Got’s Talent was het thema. 6 artiesten 
hebben die middag zich gepresenteerd 
als diverse zangtalenten. Het Syrische 
meisje Haneen Shawi, pas een kleine 2 
jaar in Nederland zong live het nummer 

One Last time van Aryande Grande. Ze 
kreeg de  aanmoedingsprijs 
De originaliteitsprijs ging naar Puck Aben 
en Sophie Beniers. Zij turnde geweldig op 
de muziek van Canonball. Misschien wel 
toekomstige dansmariekes.
Het laatste optreden van die middag was 
Anoeska Vossen, met het nummer Mag 
ik dan bij jouw zijn. Tijdens haar optreden 
viel het geluid weg en ze zong live het 
nummer gewoon door, zodat het publiek  
spontaan begon mee te zingen. Wat een 
talent.!!
Zij won de 1e prijs en de wisselbeker en 
mocht het nummer nog een keer zingen. 
Volgend jaar moet ze zich verdedigen. 
Wij hopen iedereen weer terug te zien tij-
dens de receptie van ons kwartet op 19 
december in de Dreef.
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15 november Boerinnenbond
De Aarle-Rixtelse boerinnenbond “Sint 
Bernadette” houdt de jaarvergadering 
woensdag 17 november om half acht in 
het patronaat. De agenda vermeldt, naast 
de gebruikelijke kas- en jaarverslagen, 
een causerie door kapelaan Peeters over 
“Eerlijkheid, geweten en verantwoorde-
lijkheid” . Bij de bestuursverkiezingen is 
aftredend mevrouw L. Scheepen – van 
Dijk, die herkiesbaar is. Zoals de meeste 
leden reeds bekend is, wordt dit jaar de 
afdeling Aarle-Rixtel gesplitst; dit wil 
zeggen dat er een apart bestuur wordt 
samengesteld voor gehuwde leden en 
één voor jongere leden. Het bestuur moet 
in verband hiermede worden aangevuld 
met twee nieuwe leden: de dames T. Be-
niers en Heesakkers, die tot nu toe bij 
de jongere groep behoorden, gaan over 
naar de ouderen. Beide stellen zich als 
bestuurslid herkiesbaar.

16 november Zilveren brandweer jubi-
leum 
Volgende week zaterdag, 27 november, 
is het 25 jaar geleden dat de comman-
dant van de vrijwillige brandweer, de heer 
F.A.C. Swinkels, werd benoemd tot lid van 
dit vrijwilligers korps. Ter gelegenheid van 
dit feit zal op deze datum de jubilaris re-
ceptie houden in café van den Elzen van 
vier tot vijf uur. Omtrent de viering van dit 
jubileum heeft de jubileum commissie het 
volgende programma voor deze dag vast-
gesteld: elf uur, overdracht van de nevel-
tank door het gemeente bestuur aan de 
vrijwillige brandweer, samenkomst het 
parkeerterrein bij het gemeentehuis; half 
drie, demonstratie door de brandweer 
op een terrein nabij de “Artex” aan de 
Bosscheweg; vier uur, aanvang van de 
receptie in zaal van den Elzen, Dorps-
straat 86; om half zeven, koffietafel voor 

alle leden in café van Roy; acht uur, fee-
stavond voor de leden en hun dames, 
eveneens in café van Roy.

17 november Goud van Oranje Nassau 
voor Wim Senders
De erkenning voor de heer W. Senders, 
vertegenwoordiger van graanhandel “P.A. 
van Hoek n.v.” te Aarle-Rixtel, voor 40 
jaar trouwe dienst en in grote plichtsbe-
trachting en accuratesse vervullen van 
zijn taak, bestond uit de gouden ereme-
daille in de orde van Oranje Nassau. Bur-
gemeester E.P.A.M. Janssens, die zich 
voor deze bijzondere gelegenheid had 
laten vergezellen door gemeente secre-
taris M. van Zutphen, speldde hem de 
gouden plak op, na zeer uitvoerig op de 
uitzonderlijke verdiensten van de robijnen 
jubilaris te zijn ingegaan. Uit de toespraak 
van de burgemeester bleek dat de ko-
ninklijke onderscheiding de heer Senders 
niet alleen verleend is voor diens verdien-
sten voor de firma van Hoek, maar zeer 
bijzonder ook voor zijn activiteiten in de 
particuliere sector. Hierbij trad vooral zijn 
werk op het gebied van maatschappelijke 
zorg, voor de plaatselijke sportbeweging, 
waarbij voorla het jeugdwerk zijn bijzon-
dere aandacht trok, op de voorgrond.

22 november Middenstand
De Middenstand van Aarle-Rixtel hield 
donderdagavond in café van den Heuvel 
een vergadering, waaraan tevens een 
gespreksavond was vastgeknoopt met 
als gespreksleider geestelijk adviseur, 
pastoor F. van den Berk. De voorzitter, 
de heer J. van Gameren, mocht tijdens 
de opening vele leden begroeten. Alvo-
rens aan de gespreksavond te beginnen, 
werd de toetreding tot de kring Gemert 
besproken, waarvan veel verwacht wordt. 
Verder kwam ook nog ter sprake de me-
dewerking aan de gezamenlijk avond met 
het NKV en de Boerenbond.

HELMONDS DAGBLAD november 1965
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