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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
Theo Schepers,   Lijsterstraat 7.       06-43101043

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: 21-12  /  11-1-2016  /  25-1  /  15-2
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Jaargang     45
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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 6 december- 2e Zondag van de Advent
  Voorganger pastoor Verbraeken
09.30 uur Kerk – Eucharistieviering 
 Overleden begunstigers van het O.L.Vrouwe Gilde
 Familie Verbakel – van de Zanden
 Hanneke van Berlo    (fund.)
 Sien Nooijen     (fund.)
 Rietje Westerlaken    (par.) 
 Jan Schepers    (sterfdag)
 Tot welzijn van de parochie
Woensdag 9 december
19.00 uur Kapel – Rozenkransgebed

Week van zondag 13 december t/m vrijdag 18 december
   
Zondag   13 december - 3e Zondag van de Advent (“Gaudete”)
Voorganger: Pastor Hasselman
09.30 uur Kerk – Eucharistieviering 
 Ben Sibon      (par.)
 Nelly van de Ven   ` (sterfdag/fund.)
 Piet en Maria Coolen - Martens
 Frans van de Pas    (verj.)  
 Francien van de Kerkhof – Rooijakkers en haar kleinkind Kim Prick
 Johanna van de Ven – van der Putten (sterfdag)
 Overleden ouders Jan en Truus van Dijk – de Vries
 Riek Kuijken – Thomassen   (Hakendover)
 Tot welzijn van de parochie
10.30 uur Kerk - Aktie Solidaridad door de medewerkers van de Wereldwinkel
Woensdag 16 december
19.00 uur Kapel – Rozenkransgebed
Donderdag 17 december
17.00 – 18.00 uur  Kerk – Kerstviering Basisschool  Brukelum   

Week van zaterdag 19 december t/m zaterdag 26 december  
 
Zaterdag 19 december 
16.00 uur Kapel – Doopviering van Maud de Vries   
Zondag   20 december - 4e Zondag van de Advent
Voorganger: Pater Wester

Week van zondag 6 december t/m vrijdag  11 december
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Parochie O.L. Vrouw Presentatie
09.30 uur Kerk – Eucharistieviering
 Overleden familie Nooijen – Theunissen (fund.)
 Overleden ouders Vlamings – Klomp  (verj.)
 Maria de Kleijne – van Vijfeijken  (par./verj.)
 Mina van den Bogaard – de Korte  (sterfdag)  
 Gerard Lamé    (verj./par.)
 Hans van den Heuvel   (buurt)
 Ben Loomans
 Bijzondere Intentie    (fam. v. Boh.)
 Voor vervolgde christenen in de hele wereld
18.00 uur Kerk – Kerstconcert  
 Gemengd koor  de Klokkengieters  “Op weg naar Kerstmis”
Donderdag   24 december – VIGILIE van KERSTMIS 
Voorganger: Pastor Engels
17.00 uur Kerk – Herdertjesviering –   m.m.v. het Opleidingsorkest van de    
 Harmonie Viering  met  samenzang
19.30 uur Kerk – Samenzang van kerstliederen, afgewisseld met orgelmuziek
 en mooie kerstgedachten.
 Voorganger: Pastor Hasselman
20.00 uur Kerk –Plechtige Eucharistieviering  
 m.m.v. gemengd koor O.L.V.Presentatie
 Overleden ouders Klara en Antoon van den Heuvel  (par.)
 Marinus van den Heuvel
Vrijdag 25 december – Hoogfeest: Geboorte van Jezus - KERSTMIS
 Voorganger: Pater Wester
09.30 uur Kerk – Eucharistieviering – m.m.v. het Gemengd koor de Klokkengieters
 Overleden ouders van Boxmeer – Vlemmings
 Harrie van Boxmeer
 Miet van Boxmeer – van Duijnhoven
 Martien Verbeeten
 Marinus en Toos van Stiphout en kleinzoon Mart
 Kevin van de Ven
 Adriaan Loomans
 Jan Romme
 Overleden familie  Smits – ten Holder
 Overleden ouders Romme - Lamm
 Jes van Roij
 Hans van Brug
 Overleden ouders de Rijk – Sillekens
 Toon en Hennie Derks   (par.)
 Ruben Pelucarte
 Maria van Dijk – v. d. Kerkhoff
 Eduard Bekx en Frans van den Boom
 Tonny Scheepers- van Boxmeer
 Overleden leden van gemengd koor de Klokkengieters
 Toon Engels
 Overleden ouders Nooijen v.d. Aa
 Frans Verschuuren
 Albert Nooijen
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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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Zaterdag 26 december – Tweede Kerstdag
 Géén viering in onze Kerk.
14.30 – 15.45 uur Kerk – Muziek rond de stal
De kerk is op beide Kerstdagen open tot 16.00 uur.

Overleden
Ad Loos, Kerkstraat 39, 70 jaar.
Fried van Asten, Laagstrijp 26, 81 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 december om
20.00 uur in de pastorie  van Aarle-Rixtel, Heindertweg 1. Beide ouders worden ver-
wacht 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 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. 
Kerstvieringen:
Donderdag 24 december vervalt de avondmis van 17.30 uur.
Vrijdag 25 en zaterdag 26 december (eerste en tweede Kerstdag!) is de mis om 09.30 
uur.
Allen hartelijk welkom!
Voor wijzigingen raadpleeg de website:
www.missieklooster.nl
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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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In Memoriam Ad Loos.

Na een langdurige ziekte overleed op 
vrijdag 20 november, thuis in zijn ver-
trouwde omgeving, in het bijzijn van zijn 
hele gezin, ons bestuurslid Ad Loos, in de 
leeftijd van 70 jaar.
Ruim een jaar geleden legde hij zijn werk-
zaamheden als penningmeester voor het 
Gemeenschapsblad Aarle-Rixtel neer, om 
met volle inzet de strijd tegen zijn ziekte 
aan te gaan. Ondanks diverse operaties 
en langdurige ziekenhuisopnames bleef 
hij in die periode optimistisch en vastbe-
sloten om aan zijn genezing te werken. 
Hij volgde de ontwikkelingen bij “zijn Ge-
meenschapsblad”met veel belangstelling 
en stelde zich regelmatig op de hoogte 
van het wel en wee van de mensen die 
er bij betrokken zijn. Zo nu en dan was 
hij nog te vinden bij het “vouw- en niet-
uurtje” in de Dreef en was er nog tijd voor 
een bakje koffie. Graag had hij zijn werk 
voor ons blad willen hervatten, maar zijn 
krachten namen zienderogen af en hij 
zag tenslotte in dat hij de strijd tegen zijn 
ziekte niet kon winnen.

Ad was ruim 20 jaar als bestuurslid-pen-
ningmeester voor het Gemeenschaps-
blad Aarle-Rixtel werkzaam. In die pe-
riode manifesteerde hij zich als een 
toegewijd en zeer betrokken bestuurslid. 
Hij was belast met de gehele financiële 
administratie en het contact met onze 
adverteerders. Daarnaast verzorgde Ad 
zijn rubriek Reportad waarin hij, geheel 
in eigen stijl, verslag deed van bijzondere 
gebeurtenissen, jubilea, en interviews 
hield met inwoners van het dorp over de 
meest uiteenlopende zaken.
Binnen het vijfkoppige bestuur van ons 
blad was Ad van grote betekenis en je kon 
altijd een beroep op hem gedaan worden.
Daarnaast is Ad jarenlang actief geweest 
in diverse schoolbesturen, ouderraden, 
parochievergadering en verzorgde hij het 
reanimatieonderwijs bij de Stichting Hart 
en Aa’s. Verder was  hij een zorgzame en 
enthousiaste vrijwilliger en bestuurslid bij 
de Zonnebloem, afdeling Aarle-Rixtel.
Op 17 maart van dit jaar ontving Ad uit 
handen van waarnemend burgemeester 
Ronnes van Laarbeek, een Koninklijke 
onderscheiding en werd hij benoemd tot 
Lid in de Orde van Oranje Nassau. Bij 
die gelegenheid memoreerde de burge-
meester de initiatieven en inzet van Ad 
voor de medemens in de gemeente Laar-
beek en noemde hem een voorbeeld voor 
onze samenleving.
De redactie wenst zijn echtgenote             
Jeanne, de kinderen en verdere familie, 
veel sterkte om dit verlies te dragen. 
De naam van Ad Loos zal in onze herin-
nering blijven voortleven en zijn naam zal 
altijd verbonden blijven met ons blad. 
Ad Loos is afgelopen vrijdag 27 no-
vember, na een afscheidsdienst in de 
kerk van Onze Lieve Vrouwe Presentatie 
van Aarle-Rixtel, ter ruste gelegd op de 
parochiebegraafplaats van Aarle-Rixtel.
De voorzitter
Jan den Mulder
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Op zondag 22 november vierden de leden van Kerkkoor O.L.V. Presentatie hun Ceci-
liafeest bij De Couwenbergh in Aarle-Rixtel.
Tijdens dit feest werden vier leden van het koor gehuldigd voor hun jarenlange lid-
maatschap van het koor.
Zij kregen bij deze gelegenheid de bijbehorende insignes van de Nederlandse 
Sint-Gregoriusvereniging, de vereniging voor religieuze muziek, opgespeld door 
voorzitter Gerrie Verschuuren.

Jans van der Heijden 
en 
Wouter van Boheemen 
40 jaar lid.
Nellie van der Heijden 
en Tonny de Jong 50 
jaar lid van het koor.

MUZIEK ROND 
DE KERSTSTAL 2015              

KERK VAN ONZE
LIEVE VROUW PRESENTATIE

AARLE-RIXTEL

Ook dit jaar handhaven we graag de 
mooie traditie om 

op tweede kerstdag, 
zaterdag, 26 december 2015,  
van 14.30 uur tot 15.45 uur, 

live-muziek te maken rond de kerststal 
die in onze kerk staat opgesteld en altijd 
veel bezoekers trekt. 
Wie met een muzikaal optreden invulling 
wil geven aan deze middag (individuele 
muzikanten, kleine ensembles en grotere 
muziekgroepen, vocaal en/of instrumen-
taal), kan zich (tot uiterlijk woensdag, 16 
december) opgeven bij
Rob Rassaerts   r.rassaerts@upcmail.nl
tel. 0492-342101. 

Leden van het koor gehuldigd

Wintermarkt op de 
Kouwenberg                    

Op zondagmiddag 13 december wordt 
er op de Kouwenberg weer een gezel-
lige Wintermarkt gehouden. Inmiddels 
hebben zo’n 20 deelnemers zich hiervoor 
aangemeld.                                            
Op deze markt worden allerlei leuke crea-
ties van uiteenlopende aard aangeboden, 
waaronder kunstnijverheid , huisvlijt enz, 
enz.  Dit alles in een sfeervolle omgeving, 
waarbij  ook is gedacht aan een natje 
en een droogje. Ook dit jaar kunnen we 
weer samen met de kerstman op de foto 
en wordt er voor achtergrondmuziek ge-
zorgd.
De wintermarkt begint om 14.00 uur en 
eindigt om 18.00 uur
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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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Onze Lieve Vrouwe Gilde Aarle-Rixtel
Anno 1324
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Donateursactie 
Blauwe Schut in december.

December is van oudsher de maand 
waarin de gildebroeders van de Blauwe 
Schut langs de Aarlese deuren gaan voor 
een financiële bijdrage. Hiervan worden 
de uniformen en de materialen bekostigd 
en onderhouden. Uiteraard dragen de gil-
debroeders zelf het meeste bij maar uw 
bijdrage wordt ten zeerste op prijs ge-
steld. 
Het rondgaan voor “schutsgeld” is een 
traditie die stamt uit de tijd van de her-
oprichting van de Blauwe Schut en is 
onontbeerlijk bij het in stand houden van 
deze eeuwenoude vorm van cultuur. De 
gilden zijn ook niet weg te denken in onze 
Brabantse samenleving. Niet voor niets 
hebben de gilden enige jaren terug de er-
kenning “Immaterieel Erfgoed” gekregen. 
Voor de overheden betekent dit dan ook 
dat zij mede de verplichting hebben om 
te ijveren voor de instandhouding van het 
gildewezen. De maand december staat 
geheel in het teken van het “Schutsgeld”. 
De gildebroeders trotseren weer en wind 
in deze periode om bij u aan te kloppen. 
Bij voorbaat dank voor uw bijdrage.
Voor meer informatie, 
website: www.olvgilde.net  
E-mail: secretariaat@olvgilde.net 
tel: 0492-382288 / 0652462803.

KERSTCONCERT GEMENGD 
KOOR DE KLOKKENGIETERS 

AARLE-RIXTEL 
op zondag 20 december
 a.s. aanvang 18.00 uur.

Ook dit jaar zal Gemengd Koor De Klok-
kengieters haar kerstconcert geven in de 
Parochiekerk van Aarle-Rixtel. 
Dit concert zal plaatsvinden op zondag 20 
december a.s. aanvang 18.00 uur.
Een afwisselend programma van diverse 
sfeervolle liederen zal u worden aange-
boden.
Medewerking zal worden verleend door 
de sopraan Margot Pagels en Arjan Mooij, 
organist.
Het geheel staat onder de muzikale lei-
ding van onze dirigent, Rob Rassaerts.
Op donderdag 25 december a.s. zal 
Gemengd Koor De Klokkengieters de 
hoogmis van kerstmis in onze Parochie-
kerk verzorgen. Aanvang van deze eu-
charistieviering is 09.30 uur. 
U bent bij beide muzikale optredens van 
harte welkom.
Op 13 december is Gemengd Koor De 
Klokkengieters te gast in de St. Martinus-
kerk, Martinushof in Gennep om daar ook 
een kerstconcert te verzorgen. Aanvang 
van dit concert is 15.00 uur.
Wij zijn nog steeds op zoek naar mensen 
die ons koor muzikaal  willen versterken. 
Dus…bent u alt, tenor, bas of sopraan, u 
bent van harte welkom om eens te komen 
luisteren tijdens onze repetities op maan-
dagavond van 20.00 uur tot 22.15 uur in 
Conferentiecentrum De Couwenbergh, 
Dorpsstraat, Aarle-Rixtel (links van de 
Parochiekerk).

NIEUWJAARSCONCERT

Zondag 3 januari a.s. 14.30uur 
Nieuwjaarsconcert in sporthal De Dreef 
met medewerking van sopraan Kristina 
Bitenc.
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DAS MOOI 
Nieuwe collectie vloer- en wandtegels. 
 

Houtlooktegels in 5 verschillende tinten 
nu voor € 39,00 p/m² 

 
Gerectificeerde vloertegels 75/75 in 6 verschillende 

kleuren 
nu voor € 37,00 p/m² 

 
Wandtegel wit glans of mat 30/60 

nu voor € 16,00 p/m² 
 
 

Voor tegels en sanitair bezoek onze showroom  
Torenakkerweg 3a AARLE-RIXTEL  

of kijk op onze website www.vanrooydasmooi.nl 
 
 
 
 
 (i.v.m. omstandigheden aangepaste openingstijden bel hiervoor 06-51162419) 
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Dansmiddag Waterpoort

Onze volgende dansmiddag staat al weer 
voor de deur. Op dinsdag  1 december 
aanstaande zal in de ontmoetingsruimte 
van de Waterpoort weer een dansmiddag 
georganiseerd worden.
Onder leiding  van onze DJ Arie Wagel-
mans zullen verschillende gezelschaps-
dansen voorbij gaan komen zoals de 
Wals, Sirtaki, Cumbia, Tango en een 
Swing. Iedereen is welkom, men heeft 
geen partner nodig. De middagen zijn 
goed voor lijf en leden en houdt je jong! 
De dansmiddag op 1 december begint 
om 14.00 uur en duurt tot 16.00 uur. Voor 
meer informatie kun je terecht bij ViER-
BINDEN Machteld Hoebergen, 
mhoebergen@vierbinden.nl of 
06-45203227. 
Zegt het voort, op naar de Waterpoort!

Advent: 
Samen hoop brengen in...... 

December is de adventmaand, een 
maand met veel lichtjes, kerstversie-
ringen maar ook oog hebben voor onze 
medemensen. 
Door bij te dragen aan het verbeteren van 
hun levensomstandigheden, verkopen 
we  levensmiddelen uit een ander wereld-
deel.  Dat er licht kan schijnen op andere 
plekken van de wereld. 
Kerst is ook een tijd van ontmoetingen en 
samen komen. We leven in de verwach-
ting van de vrede. Zo bevorderen we als 
adventsactie dat mensen naar elkaar om-
zien en een levende gemeenschap wordt. 
Wilt u hieraan denken tijdens uw kerstin-
kopen, koop een artikel van de wereld-
winkel. 
U kunt op zondag 13 december om 10.30 
uur, levensmiddelen kopen van de we-
reldwinkel, de MOV werkgroep is aan-
wezig voor en na de kerkdienst. 

Producten uit een ander werelddeel 
Zoals: 
Koffie, thee, chocolade, wijn, koeken, rijst. 
Drink een kopje koffie of thee en neem 
iets lekkers; zoals koek of chocolade en 
denk aan de boeren in het ander wereld-
deel die het minder hebben als wij.
MOV werkgroep Aarle-Rixtel. 
Secretariaat Elly Wijnen. 

Bijeenkomst vrijwilligers van de 
kerk in Aarle-Rixtel

In het afgelopen jaar hebben wij als be-
stuur veel aandacht besteed aan het op 
elkaar afstemmen van gewoonten en 
gebruiken van de vier voormalige paro-
chies. Ook van een aantal van u hebben 
wij daarvoor extra inspanning gevraagd.
Met het oog hierop willen we u, als dank 
voor uw inzet, graag een kerstattentie 
aanbieden. Deze attentie krijgen alle vrij-
willigers van onze nieuwe parochie. In 
iedere kern zal een bijeenkomst georga-
niseerd worden
Wij willen deze graag aanbieden aan de 
vrijwilligers van Aarle-Rixtel onder het 
genot van een kopje koffie.
U wordt hiervoor uitgenodigd op dinsdag 
15 december van 18.30 tot 19.30 uur in 
onze kerk in Aarle-Rixtel.
Namens het bestuur van de parochie za-
lige pater van Eustachius van Lieshout.
Henk van Eijndhoven, secretaris

Klokje                                               
Binnenkort een Groepsdiner of Feestje, 
Denk ook eens aan Het Veerhuis. Het 
Veerhuis 0492-461889 
www.restauranthetveerhuis.nl
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In het Heilig jaar 
met de gilden naar Rome.

Het is weer zover. We hebben de smaak 
van het reizen weer te pakken. Na 10 
succesvolle reizen wordt in 2016 de 11de 
Pelgrimage, een reis naar Rome, georga-
niseerd. De route voert ons door 8 landen. 
Ook deze keer zullen er weer meerdere 
bussen vertrekken vanuit diverse op-
stapplaatsen in de regio. De reis valt in 
de periode van 21 september tot en met 
2 oktober 2016. Tot ons genoegen heeft 
Paus Franciscus 2016 als een bijzonder 
heilig jaar uitgeroepen vandaar onze 
belangstelling voor Rome. Onze vaste 
reizigers weten ondertussen dat onze 
reizen naast pelgrimage bestaan uit het 
bezoeken van een aantal bezienswaar-
digheden en vooral het gezellig samen op 
vakantie gaan. Na een gezamenlijke ope-
ningsviering in de Kathedraal van Lim-
burg a. d. Lahn (Duistland), zullen er op 
onze reis een aantal steden worden be-
zocht zoals München, Bologna, Siena en 
Milaan. Maar liefst 5 nachten brengen we 
door in Rome zodat we ruim voldoende 
tijd hebben om deze prachtige histori-
sche stad te bezichtigen. Op de dag van 
pelgrimage brengen we een bezoek aan 
het Vaticaan en de prachtige Santa Maria 
Maggiore Kathedraal waar we de viering 
met gildeëer hebben. Op onze terugreis 
gaan we op de voorlaatste dag naar de 
bekendste bedevaartplaats van Zwitser-
land, Einsiedeln, voor de afscheidsviering. 
De ervaren chauffeurs/reisleiders zullen 
zorgen dat de gasten tijdens de gehele 
reis niets ontgaat. De reis wordt verzorgd 
op basis van halfpension. Vertrek is mo-
gelijk vanaf diverse opstapplaatsen in de 
regio. De reis wordt georganiseerd door 
de Stichting Pelgrimage en de verzorging 
is wederom in de vertrouwde handen van 
Pelikaan Vakantiereizen. Een uitgebreide 
folder is hiervoor beschikbaar. In de 

maand januari 2016 worden er in diverse 
regio’s informatieavonden gehouden. 
Voor de regio Zuid-Oost-Brabant wordt 
deze gehouden op maandag 25 januari 
2016 in Conferentiecentrum de Couwen-
bergh, Dorpstraat 1, Aarle-Rixtel. De aan-
vangstijd is 20:00 uur. Iedereen die be-
langstelling heeft voor deze prachtige reis 
is van harte welkom op deze avond. Voor 
meer informatie of de uitgebreide folder 
kunt u ook terecht bij de vertegenwoor-
diger van de stichting Pelgrimage, Jos 
van de Ven, Buizerdstraat 2, Aarle-Rixtel. 
Tel.: 0492-382288 / 06-52462803. 
E-mail: info@gildepelgrimage.nl of be-
zoek onze 
Website: www.gildepelgrimage.nl

Cursus poëzie bij Bibliotheek 
De Lage Beemden

De dichter Octavio Paz schreef: de bete-
kenis van een gedicht ontstaat wanneer 
de lezer voor zichzelf de tekst opnieuw 
bedenkt. De poëzie begint waar het ge-
dicht eindigt. 
Voor iedereen die graag gedichten leest 
en meer wil weten over de theorie, de his-
torie en de analyse van gedichten orga-
niseert Bibliotheek De Lage Beemden in 
samenwerking met neerlandicus Wout de 
Vries een cursus poëzie.
De cursus bestaat uit zes  bijeenkomsten 
en vindt elke vier weken plaats van 20.00 
- 21.30 uur in de Bibliotheek in Gemert. 
De eerste avond is in januari 2016. Deel-
name kost 42,50. Voor meer informatie 
(en aanmelden) kunt u vóór 20 december 
contact opnemen met Wout de Vries, 
devrieswagm@gmail.com. 

Kijk voor meer informatie op 
www.bibliotheeklagebeemden.nl 
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Prins van Ganzegat.

De weergoden waren de nieuwe prins 
niet gunstig gezind, vorig week zaterdag 
14 november. Een druilerige regen en 
een zuur windje omlijstten de prinsen-
onthulling op het bordes van de Cou-
wenbergh. Niettemin was er voldoende 
belangstelling uit Ganzegat omdat veel 
mensen nou eenmaal nieuwsgierig wie 
de nieuwe heerser over Ganzegat tijdens 
carnaval 2016 gaat worden. En we weten 
het inmiddels. John van der Linden(47) 
uit de Dokter Timmerlaan. Bekend uit 
het Aarlese carnaval omdat hij al jaren-
lang met dezelfde overjas, pruik, bril en 
handtasje een creatie neerzette die de 
aandacht  trok, was het als mental coach, 
spanningzoeker, ontstopper, flying doctor 
of gynaecoloog. Johnny was er altijd en 
overal en hij is waarschijnlijk een van de 
meest gefotografeerde carnavalsvierders 
uit Ganzegat. En dan mag je gerust een 
keer Prins worden. Zijn echtgenote Mari-
anne heeft er volmondig mee ingestemd, 
zo bleek tijdens het interview een paar 
dagen na zijn onthulling. Afkomstig uit het 
Narre-kappenrijk Gerwen, dus wel een 
echte Brabander, heeft carnaval altijd bij 

hem in de belangstelling gestaan. Geen 
historische carnavalsgebeurtenissen in 
onze familie, we waren er wel altijd bij. 
Gewoon lekker feesten, buurten, zeveren 
en lol maken. Dat is mijn carnaval en dat 
hoop ik dit jaar met alle Ganzegatters te 
doen. Of zijn baas dat goed zal vinden. 
Jazeker, zegt John, dat is zelf een ook 
een echte carnavalsvierder. Zijn bedrijf, 
Amada Myachi in Stiphout zal het even 
zonder John moeten doen maar dat is 
echt geen probleem want ik ben al 25 jaar 
een trouwe medewerker en eigenlijk ben 
ik er toch heel weinig. Ik zwerf over de 
hele wereld om onze machines aan de 
man te brengen. En dat lukt, ook met slap 
zeveren en een goede mop kun je klanten 
winnen. Zijn echtgenote Marianne zit 
sinds enige jaren in de spruitjes en nog 
wat andere groenten bij de welbekende 
groenteboer Frans aan de Opstal. Zij is 
waarschijnlijk meer bekend geworden in 
het dorp dan John. Ze wonen inmiddels 
al 20 jaar in Aarle-Rixtel en hadden lange 
tijd onze enige echte “pestauwer” Tilman 
als buurman. Dat was een gezellige tijd, 
zegt John, jammer dat hij het niet meer 
kan meemaken.  Voor de mountainbike-



21

Gemeenschapsblad Aarle-RixtelBericht van:

club VOLT, waar John lid van is, alvast 
een aankondiging. Op carnavalszondag 
gaat de wekelijkse fietstocht niet door, 
hou daar maar rekening mee. Het begint 
langzaam tot mij door te dringen wat er op 
mij afkomt. Ik heb al veel leuke reacties 
van vrienden, bekenden en mensen uit 
het dorp gehad. Ik merk wel dat carnaval 
hier leeft, maar dat ik wist ik al jaren. Of 
ik mijn handtasje dit jaar meeneem, is de 
vraag. Ik denk van niet, zegt John. Dan 
zou ik mijn handen vol hebben met de 
scepter, bier en een handtasje. Ik ben in-
middels toch nieuwsgierig geworden naar 
het handtasje. Er schijnt een waas van 
geheimzinnigheid om het tasje te hangen. 
Veel vrouwen hebben aan mijn arm ge-
hangen en gevraagd om in het tasje te 
mogen kijken. Dat is nooit gelukt, zegt 
John. Ik haalde er wel ooit iets uit, een 
fluitje of ander prulding. Na een indrin-
gende vraag blijkt John bereid het geheim 
te onthullen.   Het tasje is van mijn oma 
geweest. Ik nam het jaren geleden voor 
de flauwekul mee. Er zat toen een zak-
lampje en een dennenkroot in. Waarom 
weet ik niet. Daarna kwam er elk jaar 
wel een of ander prulleke bij, zoals een 
theelichtje, borsteltje, een plastic vorkje 
van de chinees om tussendoor je rug te 
krabben en ga zo maar door. Volgens mij 
past dat precies bij het motto van dit jaar. 
As ge ut kriet, dan hedde ut. Je kunt toch 
lol hebben, ook om niets. Het leven is niet 
zo moeilijk. Maak op z’n tijd plezier met 
mekaar. Ik hoop dat carnaval 2016 in dat 
teken zal staan, besluit John. Ik heb er zin 
in.
JWP

Praat mee over het 
nieuwe evenementenbeleid

LAARBEEK - De gemeente Laarbeek is 
bezig met het aanpassen van het evene-
mentenbeleid. Er is een conceptbeleid 
voorbereid dat door het college wordt 
vastgesteld en dat willen we graag toe-
lichten aan iedereen die betrokken is bij 
het organiseren van evenementen. Te-
vens wordt u uitgenodigd uw ervaringen 
te vertellen over het alcoholmatigings-
beleid dat deze zomer is vastgesteld. U 
bent van harte welkom op woensdag 9 
december in Buurthuis in Mariahout. De 
bijeenkomst begint om 19.30 uur en duurt 
tot 21.30 uur.
Het geldende evenementenbeleid is vast-
gesteld in 2005 en is toe aan aanpassing 
aan de eisen van deze tijd. Voordat het 
beleid definitief wordt vastgesteld wordt 
op 9 december in Buurthuis Mariahout, 
Bernadettestraat 43 een presentatie ge-
houden waarin de grootste veranderingen 
in het beleid worden toegelicht. Er is ge-
legenheid voor het stellen van vragen en 
het plaatsen van opmerkingen. Het col-
lege neemt de input mee en bespreekt 
deze. Het is mogelijk dat de inbreng leidt 
tot aanpassing van het conceptbeleid. 
Wilt u aanwezig zijn, dan ontvangen we 
graag een bericht op gemeente@laar-
beek.nl, waarin u aangeeft met hoeveel 
personen u de avond bezoekt. De con-
cepttekst van het evenementenbeleid en 
een nota van toelichting staan op 
www.laarbeek.nl.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. 

Klokje                                               
4 GANGEN KEUZE MAANDMENU  
€ 22.50. Het Veerhuis 0492-461889 – 
www.restauranthetveerhuis.nl
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Nieuwe Pgb-chaos dreigt, ook 
in Brabantse gemeenten

Vele hulpvragers lijken in 2016 wederom 
problemen te krijgen met de uitbeta-
ling van hun persoonsgebonden budget 
(Pgb). Uit een landelijk overzicht  blijkt 20 
procent van de Brabantse gemeente hun 
zaken niet op orde te hebben. Nog eens 
circa 40 procent moet nog veel werk ver-
zetten om op tijd klaar te zijn. 
Het afgelopen jaar stonden de kranten 
er vol mee: verhalen van hulpvragers en 
hun zorgverleners die in grote problemen 
kwamen vanwege de trage uitbetaling 
van het Pgb. 
Met een Pgb kunnen gehandicapten of 
langdurig hulpbehoevenden zelf hulp in-
kopen. Dat geld stelt hulpvragers in staat 
om vertrouwde hulp in te schakelen en 
zelf de regie over hun zorg te voeren. 
Het Pgb geeft een zekere onafhankelijk-
heid aan mensen die zich vaak al te af-
hankelijk voelen. De Pgb’s worden sinds 
1 januari 2015 grotendeels toegekend 
door de gemeenten. Daarvoor konden 
mensen hiervoor terecht bij de rijksover-
heid. Naast deze decentralisatie, zijn ook 
de regels rond uitbetaling van het Pgb 
veranderd. In die overgang is er veel mis 
gegaan. De Sociale Verzekeringsbank 
(SVB), die de uitbetalingen verzorgt, kon 
de grote stroom aanvragen niet aan met 
als gevolg dat veel mensen verstoken 
bleven van hulp en inkomsten. 
Staatssecretaris Van Rijn beloofde keer 
op keer beterschap. Om dezelfde pro-
blemen in 2016 te voorkomen is afge-
sproken dat gemeenten de toekenning 
van de Pgb’s aan hun inwoners uiterlijk 1 
november 2015 rond zouden hebben. Op 
die datum moesten ze alle ‘toekenningen’ 

naar de SVB gestuurd hebben waarmee 
die de uitbetaling in 2016 kan verzorgen. 
Voor die toekenning willen gemeenten 
eerst onderzoeken of mensen ook in 2016 
weer recht hebben op ondersteuning en 
voor welk budget. Daarvoor voeren zij bij-
voorbeeld onderzoeksgesprekken (de be-
kende ‘keukentafelgesprekken’). Nu blijkt 
echter dat veel gemeenten (nog lang) niet 
klaar zijn, ondanks het verstrijken van de 
deadline. Daarmee dreigen nieuwe pro-
blemen te ontstaan voor kwetsbare bur-
gers en hun zorgverleners. 
Uit de ‘Voortgangsnotitie aanpak jaar-
overgang trekkingsrecht’, die de staatsse-
cretaris op 13 november aan de Tweede 
Kamer stuurde, blijkt dat ook hij zich 
zorgen maakt. Vooral over gemeenten 
die minder dan 50 procent van het aantal 
toekenningen van vorig jaar hebben in-
gestuurd. Hierbij gaat het ook om 13 
Brabantse gemeenten: Alphen-Chaam, 
Baarle-Nassau, Boxtel, Drimmelen, Gilze 
en Rijen, Goirle, Haaren, Heeze-Leende, 
Heusden, Hilvarenbeek, Loon op Zand, 
Reusel-De Mierden en Uden.
Iets meer, maar nog altijd fors minder toe-
kenningen (50-79 procent) ten opzichte 
van vorig jaar zijn ingediend door de Bra-
bantse gemeenten Aalburg, Bergen op 
Zoom, Bergeijk, Bernheze, Best, Bladel, 
Breda, Eersel, Geertruidenberg, Grave, 
Halderberge, Moerdijk, Oisterwijk, Oos-
terhout, Schijndel, Steenbergen, St. Mi-
chielsgestel, St. Oedenrode, Tilburg, 
Valkenswaard, Veldhoven, Waalwijk, 
Werkendam, Woensdrecht, Woudrichem, 
Veghel, Veldhoven en Vught.  
Wilma Schrover, directeur KBO-Brabant: 
“We maken ons grote zorgen. Naast de 
dertien gemeenten, waar nu echt heel 
snel iets moet gebeuren, kent Brabant 
nog 28 gemeenten die weliswaar on-
derweg zijn, maar nog lang niet klaar. 
Dat betekent dat in ruim 60% van de 
Brabantse gemeenten kwetsbare bur-
gers straks (opnieuw) problemen kunnen 
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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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krijgen. Vergeet niet, de SVB heeft zelf 
aangegeven de tijd na 1 november echt 
nodig te hebben voor de administratieve 
uitwerking. We weten dus gewoon dat er 
in januari dingen niet goed zullen gaan. 
En als wij dat kunnen voorzien, moeten 
gemeenten zich zelf ook van dat risico 
bewust zijn. KBO-Brabant roept de be-
treffende Brabantse gemeenten dan ook 
op om alles op alles te zetten om zo snel 
mogelijk alsnog aan hun verplichtingen 
jegens kwetsbare groepen te voldoen. 
Bestuurders van onze KBO-Kringen 
zullen kritisch toezien op de voortgang in 
hun gemeenten.”

Wandelen met de 
seniorenvereniging Aarle-Rixtel

Donderdag 3 december is er weer een 
wandeling van de Aarlese seniorenver-
eniging. Dit keer wordt er gewandeld in  
en om de Bakelse beemden. Dit gebied 
bestaat uit gemengd loofbos afgewisseld 
met naaldhout. Het meest opmerkelijk is 
de Bakelse  Aa  die hier doorheen loopt. 
De Bakelse Aa heeft haar oorspronkelijk 
karakter terug gekregen door de beek op-
nieuw te laten kronkelen. Met een kron-
kelende beek kan water langer worden 
vastgehouden en wordt verdroging te-
gengegaan. Voor planten en dieren be-
tekent een natuurlijke beek dat zij meer 
ruimte hebben om te leven en zich te ont-
wikkelen. Ook de aanleg van de Ecolo-
gische verbindingszone draagt daar aan 
bij: deze verbindt verschillende natuurge-
bieden rond de Bakelse Aa met elkaar. 
De senioren/wandelaars  vertrekken dit  
keer per auto vanaf het kerkplein in Aar-
le-Rixtel en wel om 9.15 uur. De bedoe-
ling is dat de wandelaars het vervoer zelf 
onderling regelen.

Brainstormsessie Dorpsfeesten

Tijden veranderen en hier willen wij graag 
in meegaan. Daar hebben we  jouw hulp 
voor nodig! 
Wij organiseren daarom een brainstorm-
sessie, waarbij we het niet alleen gaan 
hebben over hoe we meer jeugd kunnen 
betrekken bij dit jaarlijkse evenement, 
maar ook hoe we de verschillende onder-
delen misschien anders in kunnen vullen. 
De brainstormavond vindt plaats op 
maandag 7 december om 20.00 uur in 
MFC De Dreef.
Wij willen je uitnodigen om met ons mee 
te denken over de invulling van de dorps-
feesten voor de jeugd. Aanmelden kan 
via info@dorpsfeesten.nl. We hopen veel 
enthousiaste mensen te ontmoeten op 
deze avond! 

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

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

Klokje                                               
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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

www.twanvanhout.nl
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Filmcyclus Laarbeek

De werkgroep Oudereneducatie, de vier 
gezamenlijke Seniorenverenigingen van 
Laarbeek en Vierbinden organiseren een 
filmcyclus.
De filmcyclus bestaat uit 4 films met het 
thema “Weer in het reine komen”. De ko-
mende maanden zullen we steeds ingaan 
op een film en deze nader beschrijven. 
Deze week film 2: 
Dinsdag 1 december in het Dorpshuis 
aan de Grotenhof Lieshout
( aanvang 13.30 uur)

Troubled water, Erik Poppe, 2008 (115 
min.) 
Na acht jaar komt Jan Thomas wegens 
goed gedrag vervroegd vrij. Hij is vastbe-
sloten van zijn verdere leven iets goeds te 
maken. Hij heeft zijn straf uitgezeten, zijn 
‘schuld is afgelost’. Als getalenteerd orga-
nist weet hij al snel een baan te krijgen bij 
een kerk in Oslo. Hij wordt gewaardeerd 
om zijn talent en zachtaardig karakter. 
Hij doet er alles aan om zijn verleden 
verborgen te houden. Tevergeefs echter, 
want op een gegeven moment wordt hij 
herkend. Dan richt de camera zich op de 
andere partij, de nabestaanden van het 
slachtoffer. Dan worden we deelgenoot 
van een uitermate moeizaam proces van 
verwerking en ten diepste op jezelf terug-
geworpen worden. Dan zien we dat ‘weer 
in het reine komen’ en vergeving (mini-
maal) van twee kanten moet komen. Dan 
pas is immers ‘een nieuw leven’ mogelijk, 
voor zowel daders als slachtoffers.

De bijeenkomst start met een korte inlei-
ding door Philip Verdult, theoloog/filosoof 
van de Radboud Universiteit in Nijmegen. 
Daarna wordt de film vertoond en dan, 
na een pauze met ’n kopje koffie of thee, 
volgt een interactieve nabespreking van 
Dhr. Verdult. U kunt zelf bepalen of u bij 
deze nabespreking aanwezig wilt zijn. De 

middag duurt incl. nabespreking tot onge-
veer 17.00 uur.
De entree bedraagt € 7,00

Restaurantavond 
Zonnetij Aarle-Rixtel

Onder het motto “Eten en ontmoeten” or-
ganiseert ViERBINDEN in samenwerking 
met Savant culinair elke 2 weken een 
restaurantavond in de ontmoetingsruimte 
van Zonnetij. 
De laatste avond van dit jaar zal plaats-
vinden op dinsdag 8 december a.s.
Vanaf 17.30 uur is iedereen ook dan weer 
van harte welkom. Het diner wordt geser-
veerd om 18.00 uur.
Inschrijven en een plaatsje reserveren 
kan tot uiterlijk donderdag 3 december 
15.00 uur via het secretariaat van ViER-
BINDEN 0492-328800 of via een e-mail 
naar stichting@vierbinden.nl 
Voor 8 december a.s. staat een visbuffet 
op het programma:

Zalmsalade, gevulde eitjes, gevulde to-
maatjes

gerookt forel en makreel, Noorse gar-
nalen

sausjes

Lekkerbekjes
Aardappelgratin
Rauwkostsalade

Stokbrood met kruidenboter

Vanillemousse met bosvruchten 
en slagroom

Voor dit fantastische driegangenmenu 
betaalt u € 13,50

Graag tot ziens op 8 december a.s.
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Ook dit jaar viert CENDRA haar jaarlijkse KERSTINN.

Bij dit evenement is IEDEREEN uitgenodigd om samen met de kinderen en vrijwilli-
gers in een gezellige kerst te vieren.  Wij zorgen voor iets lekkers.
Dus ouders opvoeders  ooms en tantes kom even binnenwippen.
Ook verenigingen en ambtenaren zijn van harte welkom.
Wij beginnen om 13.30 tot 22.30 uur op de duivenakker 72a in aarle

Barokorkest  Duodecima  komt  
naar Griendtsveen. 

Het  barok-strijkorkest Duodecima  geeft 
op zondag 13 december 2015 (15.00 
uur) een concert  in de St.Barbarakerk 
in Griendtsveen.  Het concert is gratis en 
voor iedereen toegankelijk.  
Duodecima is  in 2004  opgericht door 
een twaalftal  bevriende  musici,  vrijwel 
allemaal amateurs   uit de regio Zuid-oost 
Brabant.   De naam “ duodecima” bete-
kent  in het latijn  “de twaalfde”.  Het en-
semble is inmiddels uitgegroeid tot  een 
orkest bestaande uit twintig mensen:  vi-
olisten, altviolisten, cellisten , een contra-

bassist  en een claveciniste.   Jacqueline 
Wezenberg heeft de muzikale leiding van 
het ensemble. Zij is zowel dirigent als 
concertmeester. 
Duodecima speelt vooral muziek van 
componisten uit de periode van de barok. 
(1650-1750) 
Het orkest gaf de afgelopen jaren con-
certen in de regio Helmond/Eindhoven 
en in Noord-Frankrijk.  Duodecima treedt 
ook op als begeleidingsorkest van koren 
met een barokrepertoire.  
In Griendtsveen staan werken op het pro-
gramma van Corelli, Richter, Händel en 
Riciotti.  
Meer informatie: 
www.ensembleduodecima.nl
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Cursus 
“schilderen iets voor u!!”                                

De vrouw met de hoed
De kunstenares, Hasna Rezgui ,bekend 
door de leuke hoeden ( zie foto), groeide 
met haar Tunesische vader en Neder-
landse moeder op in Frankrijk en later 
in Tunesië waar ze de Kunstacademie 
volgde.
Ze heeft in Tunesië na de kunstacademie 
les gegeven aan gehandicapte en ge-
zonde kinderen en hier in Nederland geef 
ze al jaren schilderlessen aan mensen 
tussen 4 en 90 jaar.
“ Kinderen en volwassenen denken gauw 
dat ze niet kunnen tekenen. Als ze dan 

zien dat het hun wel lukt, raken ze dubbel 
gemotiveerd. Het is heerlijk om mensen 
te leren tekenen, om hen vertrouwd te 
maken met vormen, kleur en kijken naar 
lichtval. Daarom geef ik graag teken- en 
schilderles.”
Dat zegt Hasna, heel enthousiast met 
haar franse accent.
De docente is van plan om gedurende 
de eerste paar lessen alleen met zacht 
potlood te werken. Dat is de basis en kan 
het leren kijken naar lichtval ontwikkeld 
worden. Daarna wil ze pas gaan werken 
met houtskool, vetkrijt, pastel, aquarel, 
acryl en olieverf.
De lessen zijn maandag, dinsdag en don-
derdag van 10.00 uur tot 11.30 of van 
14.00 uur tot 15.30 voor volwassenen en 
van 16.00 uur tot 17.00 voor kinderen.
De cursus start vanaf maandag 4 januari 
in het Ontmoetingcentrum in Beek en 
Donk. De kosten zijn € 25,00 per 4 lessen 
voor volwassenen en € 20,00 voor kin-
deren, exclusief materiaal.
Heeft u of uw kind belangstelling voor 
een cursus tekenen en schilderen, zoals 
in het artikel word beschreven, stuur per 
mail uw voorkeur voor dagen en tijd aan 
hasnakunst@outlook.com. Aanmelden 
kan tot uiterlijk 20 december a.s.
Voor meer informatie kunt u terecht bij 
Henrie Bouwmans van ViERBINDEN 
(0492-328803). 

Vanaf 1 januari is de oprichting van de nieuwe parochie Laarbeek een feit. 
Één funktie is nog niet ingevuld.  Daarom is het bestuur van de parochie zalige 
pater Eustachius van Lieshout is op zoek naar een

                                                 BESTUURSLID

Het bestuurslid heeft in zijn of haar portefeuille  Communicatie en Public Re-
lations. Voor een evenwichtige verdeling vanuit de 4 kernen binnen Laarbeek 
heeft een kandidaat ui Aarle-Rixtel de voorkeur.
Geïnteresseerde kandidaten kunnen voor meer informatie en/of aanmelding 
contact opnemen met de pastoor van de parochie de eerwaarde heer J. Ver-
braeken. Hij is bereikbaar  op tel. Nr. 0492-461216.
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Prinsenreceptie op 
19 december 2015.

Op 14 december 2015 is de nieuwe prins 
van Ganzegat bekend geworden: Prins 
Sjonnie d’n Uurste van Ganzegat en 
prinses Marianne.
Op zaterdag 19 december vindt in de 
Dreef de receptie plaats van ons kers-
verse prinsenpaar.
Voorafgaand vindt de receptie voor onze 
jeugdprins Rayven en jeugdprinses Anne 
plaats.
De receptie voor het jeugdpaar begint om 
18.30 uur en aansluitend is vanaf 20.00 
uur de receptie van prins Sjonnie d’n 
Uurste  en prinses Marianne.
De receptie wordt opgeluisterd door Gan-
zegats hofkapel en na afloop is er een ge-
zellig bal m.m.v. onze hofdiscotheek.
Wij nodigen u allen van harte uit om onze 
nieuwe hoogheden te komen feliciteren.

Ganzekwekavonden 
en seniorenmiddag.

Op zaterdagmiddag 23 januari vind voor 

de derde keer de seniorenmiddag plaats 
in de sporthal van de Dreef. Er wordt 
weer een prachtig programma aange-
boden voor alle 60+ ers  van Aarle-Rixtel. 
Voor u treden Gans Anders, de Bier-
mannen, Boy Jansen en De Velt Op op. 
Ook de dansmariekes ontbreken natuur-
lijk niet op het programma. Prins Sjonnie 
d’n Uurste zal met zijn gevolg natuurlijk 
aanwezig zijn op deze middag. Kaarten 
kosten €6,50 per stuk, inclusief een kop 
koffie of thee. De kaarten zijn vanaf 5 ja-
nuari 2016 te koop bij snoeperij Jantje in 
de kerkstraat.
De zaterdagavonden van 23 en 30 januari 
2016 zullen weer bol staan van plaatselijk 
en regionaal talent tijdens de bekende 
Ganzekwekavonden, avonden die u niet 
mag missen als u gewoon een gezellig 
avondje uit wilt.
Buiten de Aarlese groepen de Bier-
mannen, Gans Anders en De Velt Op 
zullen onder meer Striepke Veur (inmid-
dels ook een beetje Aarles) en Stenzilen-
Kivits hun opwachting maken.
Onder andere Frans Bevers en Rien van 
Genugten zullen weer voor de nodige 
humor zorgen.
Voor het complete programma zie www.
Ganzegat.nl
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Voorverkoop.
De voorverkoop van de Ganzekwe-
kavonden vindt plaats op zondag 10 ja-
nuari 2016 van 11.00 uur tot 12.00 uur 
in de Dreef in Aarle-Rixtel. De kaarten 
kosten €13,50 pp. Er zijn  maximaal 2 
kaarten per persoon per avond mogelijk. 
Wees er snel bij, want op=op.

Nieuwe toneelknechten.
We zijn op zoek naar twee nieuwe to-
neelknechten die ons kunnen assisteren 
tijdens de Ganzekwekavonden.
Heb je een beetje affiniteit met licht en ge-
luid? Meld je dan nu aan via 
secretariaat@ganzegat.nl

Nieuwe vlaggen en dassen.
Er zijn weer nieuwe vlaggen en dassen 
van Ganzegat te koop. Ze zijn verkrijg-
baar bij de Boerenbond Aarle-Rixtel.
Een vlag kost €17,50 en een das kost 
€15,00
Een pakket van vlag en das koopt u voor 
de Nie Normale prijs van €30,00

Amusementsavond

in ontmoetingsruimte ZONNETIJ.
Woensdag 9 december optreden van 

gemengd koor EUPHONIA
in de ontmoetingsruimte 

van het appartementencomplex 
ZONNETIJ 

Heindertweg 87 Aarle–Rixtel, 
Zij brengen voor u een avond met 

diverse kerstliederen
 

Woensdagavond 9 december a.s.
aanvang is 19:30 uur

de zaal is open vanaf 19:00 uur.
De toegang is gratis deze avond
Iedereen is van harte welkom.

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.

Jong-LEREN
Soms gaat huiswerk maken en leren niet 
vanzelf en kun je tijdelijk hulp gebruiken. 
Ik kan je helpen je schooltaken goed aan 
te pakken. Het is een investering waar 
je jarenlang plezier van hebt. Kijk op de 
website www.jong-leren.com of bel me 
voor meer informatie (0492 382668).  
Naast brugklassers help ik ook andere 
studenten met studieproblemen. Altijd 
studiebegeleiding op maat. Graag tot 
ziens, Louise de Jong.

Klokje                                               

Beste bevuiler,

Op maandag 23 november is er door u 
puin gestort op de hoek Merelstraat / Lijs-
terstraat en kinderdagverblijf “Klimop”. 

Ik geloof niet dat dit de bedoeling kan zijn, 
daarom zou ik diegene die de puin hier 
heeft gedumpt, willen verzoeken om dit 
op te ruimen en naar de milieustraat te 
brengen, waar je dit kwijt kan tegen een 
kleine vergoeding.
Wie de schoen past trek hem aan.

Het storten van puin op de manier zoals 
hier gebeurd is, noem ik ronduit asociaal.

Een bewoner bij u uit de buurt.

email redactie@gemeenschapsblad.nl
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STAP ‘ns binnen… 
met je (levens)vraag  
bij mij, Annemie van Poppel, 
 
in Centrum ‘de Kapel’  Bosscheweg 20  
 
Ma-wo-do 9.00-11.00 uur 
 

 
Ik ben in het centrum om vanuit mijn verlangen als coach iets te kunnen 
 betekenen in een stukje bewustwording bij  kinderen en (jong) volwassenen.  
Trek je stoute schoenen aan en STAP ‘ns binnen… 
Je hoeft niet ziek te zijn om beter te willen worden… 
 
Vanuit AANDACHT gaan we samen op stap! 
Mogelijk met doorverwijzing en verbinding naar  
andere aanbieders in ons dorp of naaste omgeving. 
 
OOK cadeautjes van AANDACHT:  zingevingskaarten- theezakjes-  
Happy-(h)art kaarten en ‘little Glow Nepal’ te koop! 
 
Komende activiteiten: 
* Meer info: www.coachingstap.nl   
*IK-ben-IK training ©  nieuwe training start 9-12-2015 
*Spirit-wandeling WINTER zondag 20  december  
*Kerstmarkt kiosk 13 december ‘Little Glow Nepal’ 
Opgeven: coach@coachingstap.nl 
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De Vriendschap, op bezoek bij 
HBV de Eendracht.

HBV De Vriendschap uit Mierlo was don-
derdag 19 november te gast bij Hand-
boog vereniging De Eendracht uit Aar-
le-Rixtel  om mee te doen aan het Van 
Ganzenwinkel toernooi.  Dit was de 17e   
en laatste wedstrijd van dit seizoen.  De 
gasten uit Mierlo  waren met  11 schutters 
aanwezig.  
De Vriendschap  had voorafgaand aan 
de wedstrijd opgegeven 2208 punten 

te gaan schieten, ze hebben er in totaal  
2194 geschoten.  Een negatief resultaat 
van - 14.
Of dit voldoende is om in de prijzen te 
vallen zal komende woensdag blijken tij-
dens de prijsuitreiking.
De Eendracht zelf was met  13 schutters 
ook goed vertegenwoordigd.   In totaal dus 
24 schutters,  met daarbij nog een aantal 
toeschouwers,  het was gezellig druk.  
De hoogste score kwam op naam van 2 
schutters uit Mierlo,  Kevin van Kraaij en 
Ton Verhees schoten allebei  237 punten.   
Maar De Eendracht deed hier weinig voor 
onder met een score van 233 van Erwin 
Wijnhoven en 232 van Toon van Hoof.  
De meeste schutters waren deze avond 
goed in vorm, de beste 6 schutters van 
Aarle-Rixtel hadden in totaal 1319 punten 
bij elkaar geschoten.  
En dat is een mooi gemiddelde van  8,8 
Martijn vd Heijden schiet pas een paar 
weken en had met een score van 191 
weer een nieuw persoonlijk record.   
Uitslag van De Eendracht:  
1 Erwin Wijnhoven    233
2 Toon van Hoof   232
3 Frank Schepers    221
4 Walter Jansen   219
5 Jan van Rooy    215
6 Henk Verachtert    199
7 Paul van Bakel    198
8 Machiel van Roij    196
9 Geert van Ganzenwinkel   193
10 Martijn van der Heijden  191
11 Arno Donkers    184
12 Martien van de Graef   172
13 Joost Jansen    162
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.

Aangezien het gemeenschapsblad op 21 
december pas weer verschijnt geven wij 
u hierbij in het kort vast enkele data van 
onze activiteiten rond de jaarwisseling.
Op 26 december ‘s middags natuurlijk 
onze traditionele foto-wandel-puzzeltocht. 
Op 27 december de jaarlijkse Koppel-
cross in samenwerking met de Runners-
club Lieshout.
En op 3 januari onze tweede officiële 
veldtoertocht van het winterseizoen met 
afstanden van 35 en 45 km.
Volgende keer krijgt u over dit alles uit-
voerige informatie !!
 
Onze tweede kaartavond werd bij de joke-
raars gewonnen door Felicita Krijnen en 
bij de rikkers door Nelly van Rosmalen.
Bij de tweede cross ging de overwinning 
naar Marcel Akkermans, voor Maarten de 
Louw, 3e werd Ad Dekkers, 4e Jef van 
Dijk en 5e Maik Fuchs.
afd.publ
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Wind op kop,
druppels regen geselen mijn gezicht,
het tempo zakt,
dus schakel ik lichter
en richt me een beetje op.
Er klinkt een bel,
dus ga ik aan de kant
en wordt ingehaald,
door een e-biker,
pedalerend met de grote plaat,
met een glimlach op haar gelaat.
Gelukkig moet ik ook weer terug,
heb de wind dan in de rug,
nu schakel ik ook groot,
dat scheelt een kilometer of tien,
wat een genot,
passeer een e-biker nu vlot
en laat hem mijn achterwiel zien.
 
RD

  GRATIS 
  ADVIES- 
  GESPREK

Warm in de winter, koel in de zomer. 
 
Heeft u interesse! 
Wij komen graag bij u langs voor een gratis adviesgesprek en  
vrijblijvende offerte 
 
Wij zijn ook gespecialiceerd in het leegmaken van oud isolatie 
materiaal in de spouwmuur. 
 
Isogroen BV                  www.isogroen.com  
Leemskuilendijk 6          info@isogroen.com 
5761 PB Bakel 
T: 0492-345286 
M: 06-10914662 
 

NL-Alert controlebericht 
op 7 december

Op maandag 7 december zendt de rijks-
overheid rond 12.00 uur een NL-Alert 
controlebericht uit. Aan de hand van dit 
controlebericht kunnen ook de inwoners 
van Laarbeek nagaan of hun mobiel juist 
is ingesteld om NL-Alert te ontvangen. U 
hoeft niet op het controlebericht te rea-
geren.
Noodsituatie
Voor het alarmeren en informeren van 
burgers over levens- en gezondheidsbe-
dreigende situaties kan de overheid NL-
Alert inzetten. NL-Alert is inmiddels al 
bijna 60 keer ingezet bij een daadwerke-
lijk incident. Een NL-Alert laat u zien wat 
er aan de hand is, maar wat u moet doen.
Voor meer informatie of vragen over het 
ontvangen van NL-Alert kunt u naar www.
nl-alert.nl. 
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Zondag 6 December 2015 
 12.00 – 17.00 uur 

Locatie: Kerstbomenbos Fam. Schuurmans 
         Scheepstal 3 Helmond 
Gelegen tussen Aarle Rixtel en Bakel. 

ZONDAG 6 DECEMBER   2015 
        12.00 – 17.00 UUR 

GRATIS ENTRÉE  EN PARKEREN 
        GRATIS KOFFIE, THEE EN CHOCOMEL 

* BROCANTE 
* GROENDECORATIE’S 
* WOONACCESSOIRES 
* EN NOG VEEL MEER….. 

Bosfair.

Zondag 6 december a.s zal voor de 
derde keer een Winterbos Fair worden 
gehouden in het kerstbomenbos van de 
familie Schuurmans aan de weg tussen  
Aarle-Rixtel en Bakel. Onder het motto:” 
Met een knipoog naar de Kerst” is er van 
alles te zien op het gebied van brocante, 
groendecoraties, woon accesoires, 
kerstartikelen en gewone hebbedingetjes. 
Bijzonder dit jaar is de uilenshow waar 
bezoekers diverse uilen kunnen bekijken 
en ook op de foto kunnen met de dieren. 
Het kerstbomenbos is al volledig ingericht 
voor de verkoop en zal in de late middag 
verlicht worden door honderden lichtjes. 
Voor de inwendige mens zal goed worden 
gezorgd. Bezoekers kunnen ook zich ook 
warmen  aan een lekker kampvuur. De 
fair zal worden gehouden tussen 12.00 
en 17.00 uur. U bent van harte welkom. 

Voor meer informatie kunt U terecht op 
de websites Winterbosfair Helmond en 
Kerstbomenbos.nl.

Op 10 december is er van 19.00-
20.30 uur een inloopbijeenkomst 
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 op donderdagavond bij 
elkaar. U kunt vrijblijvend binnen lopen bij 
de Kronehoefstraat 21-29 in Eindhoven
Deelname is gratis 
Voor meer informatie neem contact op 
met:
Stichting Zelfhulp Netwerk Zuidoost Bra-
bant
telefoonnummer: 040-2118328                                                                                              
Of mail naar: 
eindhoven@zelfhulpnetwerk.nl

Klokje                                               
Kerstdecoraties en bloemwerken
Op vrijdag 11,zaterdag 12,vrijdag 18 en 
zaterdag 19 december van 10.00 uur 
tot 16.00 uur bied ik weer mijn sfeervolle 
kerstdecoraties en bloemwerken 
gemaakt van natuurlijke materialen aan 
op Clovishof 30, Aarle-Rixtel
schikmetgroen.nl
Dorien van Dinter
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20 november Modelwoning 
in Aarle-Rixtel
De fonkelnieuwe woning aan de Aar-
le-Rixtelse Dijkmanstraat, nummer 20, is 
tot en met zondagavond voor iedere kijk-, 
trouw- , bouw- of trouwlustige toeganke-
lijk. In samenwerking met “n.v. Coass ma-
kelaardij en assurantiën en onroerende 
goederen” te Rosmalen, heeft Vroom en 
Dreesman Helmond van deze woning een 
“droompaleis” gemaakt. Het is dubbel de 
moeite waard deze modelwoning te gaan 
bezichtigen vandaag en zondagmiddag 
tussen drie en zes uur. Eerstens vanwege 
de inrichting en tweedes vanwege de wo-
ning zelf. Architect Jan Rooijakkers uit 
Beek en Donk heeft hier, tezamen met n.v. 
aannemingsbedrijf “Adriaans” uit Stiphout 
in opdracht van de firma “Grijkobouw” uit 
Wassenaar, woningen gebouwd, die in 
ruime mate voldoen aan de huidige eisen.

22 november Boerenbond
De afdeling Aarle-Rixtel van de Boeren-
bond houdt donderdagavond om 8 uur 
een ledenvergadering in café van den 
Elzen. De heer van Erp van het boek-
houdkundig bureau van de NCB zal een 
lezing houden over de herwaardering van 
de bedrijfsgebouwen. Voorts zal de heer 
van Erp spreken over boekhouding, be-
lasting aangelegenheden, kinderbijslag 
en kinderaftrek, waarover de leden, des-
gewenst, ook vragen kunnen stellen.

23 november Bond van Bejaarden
Voor de leden van de Aarle-Rixtelse Bond 
van Bejaarden wordt een Sinterklaas-
avond georganiseerd vrijdag om half acht 
in het verenigingsgebouw. Het Eindho-
vens cabaret gezelschap “De Lichtstad” 
zal deze avond verzorgen met zang, dans 
en humor.

25 november Zilveren Gregorius voor 
robijnen zanger de Roy
De jaarlijkse teerdag van het Aarle-Rix-
telse kerkkoor, woensdag gevierd in het 
clubhuis van den Heuvel, heeft dit jaar 
een officieel en feestelijk tintje gekregen 
door de huldiging van de heer J.C. van 
Roy, die ruim 40 jaar lang het koor had 
gediend. Gedurende zijn loopbaan als 
koorzanger, die de jubilaris nog vele jaren 
hoopt voort te zetten, was hij bij iedere 
kerkelijke plechtigheid op het koor te 
vinden en, weer of geen weer, zelden of 
nooit miste de heer van Roy een repetitie.

25 november Bond van Bejaarden
De leden van de Aarle-Rixtelse Bond van 
Bejaarden wonen vrijdagmorgen om tien 
uur in de parochiekerk de uitvaartdienst 
en begrafenis bij van het bestuurslid N. 
van den Elzen.

4 december Zonder licht; één gewonde
Op de Bakelseweg in Aarle-Rixtel, ter 
hoogte van het sportpark “De Hut” , had 
vrijdagmorgen omstreeks half acht een 
aanrijding plaats. Landbouwer J. Man-
ders uit Bakel was, toen het nog donker 
was, op weg naar hoefsmid Vriens te Aar-
le-Rixtel, om zijn paard, dat hij, zonder 
wagen en onverlicht aan de teugel mee-
voerde, te laten beslaan. Op voornoemde 
plaats werd het paard plotseling aange-
reden door een Taurus 12M, die werd be-
stuurd door mevrouw J. van de Sande uit 
Deurne, die paard en begeleider niet had 
opgemerkt. Nadat de auto het paard van 
achteren had aangereden, belandde dit 
op de motorkap van de Taurus, die zwaar 
beschadigd werd. Begeleider Manders, 
die rechts van het paard liep, werd ernstig 
gewond aan het gezicht en klaagde over 
pijn in hals en rug. Hij werd overgebracht 
naar het ziekenhuis in Helmond.

HELMONDS DAGBLAD 
november december 1965
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