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(duidelijk leesbaar)
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Landelijk Politienummer 0900 - 8844 voor niet spoedeisende hulp

C

POLITIEBUREAU Beek en Donk, openingstijden ma t/m vr 09.00-12.00 u,
wo 18:00-19:30u tel. 0900 - 8844.
BRANDWEER Tel. 1 1 2. Overige gevallen 382038. B.G.G. 040 - 2445445.
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)
M.F. DE DREEF De Duivenakker 76, tel. 382149
STORINGSNUMMERS Storingsnr. gas en stroom 0800-9009
Waterleiding: 073-6838900. UPC 0900-1580
WONINGSTICHTING LAARBEEK: Molenstraat 2a, Lieshout, tel. 0499-423370.
Open: Ma. t/m vr van 9.00 - 12.00 u. Tel ma t/m do 8.30-17.00 vr 8.30-12.00 uur
Spreekuur Aarle-Rixtel:do van 15:00 - 16:00 u in Mariëngaarde, Bosscheweg 20
Calamiteitenlijn buiten kantooruren: 0499-423097.
SCHULDHULPVERLENING LAARBEEK voor hulp bij schulden: Budgetwinkel, Smalstr. 2,
Helmond tel. 0492 - 587878, toeleiding via het spreekuur van maatschappelijk werk.
VERLOSKUNDIGEN Gemert-Bakel en Aarle-Rixtel. St Annastr 69. Gemert.
Afspr. maken, ma, di en do van 9.00 u tot 12:00 u. 0492-367703
Dienstdoende verloskundige:0492 — 367703
FYSIOTHERAPEUTEN Fysiotherapie en Manuele Therapie. P. J. Groenendaal en
Mw. Groenendaal-de Waard, en Mw. L. Mcnab. Koude Maas 16, tel. 382156.
Fysiotherapie en Training Th Kemps,R. Rijf,C. Rijf,H. Pluym, M. v Veggel).
Molenstr. 9a tel.382120
ERGOTHERAPIE Van der Muuren-Paramedisch Centrum Laarbeek-Molenstr 9B Aarle-RixtelTel:06-19718264
CESAR-THERAPEUTE Mw. B.M. Verwijmeren, Klokstraat 16, tel. 383081
LOGOPEDIE BTC vd Heijden Paramedisch Centrum Laarbeek Molenstraat 9b Tel381524
DE ZORGBOOG KRUISWERK: Mariëngaarde, Bosscheweg 20 en Gezondheidsservice.
Info kantooruren 0900-8998636 Thuiszorgwinkel Helmond verpl.huis Keyserinnedael, Kanaaldijk NO 18, tel 0492-348782 ma t/m vr 10.00-17.00u za 12.00-16.00
STICHTING WELZIJN OUDEREN LAARBEEK: Otterweg 27, Beek en Donk, tel. 328800
ma. t/m vr. 09.00-12.00 uur. Secretariaat 0499-421733.
OUDERENADVISEUR Voor vragen over zorg, wonen en welzijn ouderen tel. 06 - 51207270
CENTRAAL INFORMATIEPUNT: Bosschew. 20, tel.383959. ma en wo t/m vr: 09.30-11.00u
COÖRDINATIEPUNT VRIJWILLIGE THUISZORG REGIO HELMOND: Stationplein 15-21
Helmond. tel 554586. ma t/m do 9:00-17:00u. www.vrijwilligethuiszorghelmond.nl
MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING HELMOND DE PEELZOOM :
Bosscheweg 20, tel. 382109. ma en di. 13.30-14.30. wo en vr 9.00-10.00 Centraal
kantoor: Penningstr 57, Helmond.tel. 0492-598989. Open ma t/m vr 9.00 tot 17.30 u
Na 17.30u. en in het weekend:Bereikbaar: 040-2530350
THUISZORG: SAVANT, ORGANISATIE VOOR ZORG, Steenovenweg 4 Helmond
Tel 0492-572000. ma t/m vr 8:00 - 17:00uur. Acute 24 uurs zorg, 7 dgn per week.
www.savant-zorg.nl, info@savant-zorg.nl. Nieuwe meldingen CIZ 040-2459999
GGZ OOST BRABANT Regio Helmond. ‘t Warant Wesselmanlaan 25a tel. 0492 - 848000
KINDERTELEFOON Zuidoost-Brabant: 0800-0432 (gratis) van 2 tot 8 uur
SOS Telefonische Hulpdienst Noord-Brabant: 0900-0767 dag en nacht bereikbaar.
POSTAGENTSCHAP Kouwenberg, tel 382984. Open ma, wo t/m vrij 9.00-12.00 en
14.00-17.00 u, di en za 9.00-12.30u.
RABOBANK: Dorpsstraat 10, tel. 467467. Open ma t/m vr van 9.30-12.30 u 13.30-16.00u.
Advies op afspraak 9.00-21.00 uur.
RADIO KONTAKT: Otterweg 25 in Beek en Donk, tel 0492 463624. 106.8 Mhz Kabel 94.4
BIBLIOTHEEK: Di 14.30-20.00u, Wo en Vr 14.30-17.30 u. Bosscheweg 14a, tel. 382121.
HEEMKAMER ´BARTHOLD VAN HEESSEL: Bosscheweg 14a, tel. 383553 of 382763
Open: di 20 tot 22 uur en 1e zondag van de maand van 14 tot 17 u of volgens afspraak.
DIERENOPVANG vd Voorste Grootel Grotelseheide 11 Bakel melden zwerfdieren 384750.
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Parochie O
O...L. Vrouw Presentatie
Week van zaterdag 12 januari t/m vrijdag 18 januari
Zaterdag 12 januari
18.30 uur Kerk – Eucharistieviering - Dameskoor
Wim en Corrie van den Bogaard – v. d. Elsen
(verj./buurt)
Jan Verhoeven
(par.)
Karel van Hoof
(par.)
Johannes Koonings
Overleden ouders Steenbekkers – van Alem
Overleden ouders Martens – Derboven
(j. get.)
Toon Kweens
Ben Loomans
Jan en Marc van Stiphout
Zondag 13 januari – 1e Zondag door het jaar – DOOP VAN DE HEER
Landelijke Aktie Kerkbalans
10.00 uur Kerk – Eucharistieviering – Herenkoor
Jan en Anna van der Velden – van den Berg
Peter Bordat
Toos de Jong – van Berlo
(verj.)
Tot welzijn van de parochie
10.15 uur Mariëngaarde – Eucharistieviering
Bijzondere intentie
Maandag 14 januari – Gedachtenis: Zalige Pater Petrus Donders
10.15 uur Mariëngaarde - Eucharistieviering
Dinsdag 15 januari
10.15 uur Mariëngaarde – Eucharistieviering
Woensdag 16 januari
10.15 uur Mariëngaarde – Eucharistieviering
19.00 uur Kapel – Rozenkransgebed
Donderdag 17 januari
10.15 uur Mariëngaarde – Eucharistieviering
Vrijdag 18 januari
10.15 uur Mariëngaarde -Eucharistieviering

Week van zaterdag 19 januari t/m vrijdag 25 januari
Zaterdag 19 januari
18.30 uur Kerk – Eucharistieviering - Samenzang
Adriaan en Maria Donkers – Huibers
Overleden ouders Ermens – Schepers
Driek Swinkels
Tot welzijn van de parochie
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(par.)
(j. get.)
(O.L.V. Gilde)

Zondag 20 januari – 2e Zondag door het jaar
10.00 uur Kerk – Eucharistieviering – Dames- en Herenkoor
Jan van den Heuvel
Tonnie Scheepers – van Boxmeer
Josina Koonings – v. d. Boogaard
Noud en Mio Raaijmakers
Maandag 21 januari
10.15 uur Mariëngaarde – Eucharistieviering
Dinsdag 22 januari
10.15 uur Mariëngaarde – Eucharistieviering
Woensdag 23 januari
10.15 uur Mariëngaarde – Eucharistieviering
19.00 uur Kapel – Rozenkransgebed
Donderdag 24 januari
10.15 uur Mariëngaarde – Eucharistieviering
Vrijdag 25 januari
10.15 uur Mariëngaarde - Eucharistieviering

(par.)

Week van zaterdag 26 januari t/m vrijdag 1 februari
Zaterdag 26 januari
18.30 uur Kerk – Eucharistieviering - Samenzang
Jan van den Bogaard
(par.)
Tiny en Tiny Oosthoek – van der Vrande
Karel van Hoof
(par.)
Willard Thijssen
(verj.)
Jan van den Bogaard
(par.)
Jo Driessen
(O.L.V. Gilde)
Tot welzijn van de parochie
Zondag 27 januari –3e Zondag door het jaar – Collecte MEMISA
10.00 uur Kerk – Eucharistieviering – Herenkoor
José van de Graef – Verberne
(par.)
Helena Raijmakers – van Grotel
(verj.)
Joke Smits
(KBO)
11.30 uur Kapel – Doopviering
Rens van Asten, Laag Strijp 24.
Björn Verhoeven, Strijpsoord 4.
12.30 uur Kapel - Doopviering
Sjoerd Knukkel, Molenstraat 35.
Maandag 28 januari
10.15 uur Mariëngaarde - Eucharistieviering
Dinsdag 29 januari
10.15 uur Mariëngaarde – Eucharistieviering
Woensdag 30 januari
10.15 uur Mariëngaarde – Eucharistieviering
19.00 uur Kapel – Rozenkransgebed
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Donderdag 31 januari
10.15 uur Mariëngaarde – Eucharistieviering
Vrijdag 1 februari
10.15 uur Mariëngaarde -Eucharistieviering
Getrouwd
Willem en Marie Jansen - Ivits, Meijerijstraat 7.
OVERLEDEN
Thidder van Vijfeijken,92 jaar, Zorgcentrum De Regt, Beek en Donk.
Spreekuren Pastorie
ATTENTIE Op Maandag is de pastorie altijd gesloten. Wilt u op Maandag alleen in
dringende gevallen naar de pastorie bellen? Pastor Deli kunt u persoonlijk spreken
op: donderdag- en vrijdagochtend van 10.30 tot 11.30 uur. Wilt U op een ander
tijdstip een persoonlijk gesprek met de pastor, dan kunt u daar tijdens de spreekuren
voor bellen. Op dinsdag en vrijdag, woensdag- of donderdagochtend van 9 tot
12 uur is er een medewerkster aanwezig op de pastorie. U kunt dan terecht met
vragen over: dopen, huwelijken, jubilea en misintenties. Voor dringende gevallen zoals
uitvaart of ziekenzalving, kunt u de pastor bereiken op de pastorie tel.:381215.
De ingang van de administratie is verplaatst naar de achterkant van de pastorie!!
Attentie:
De spreekuren van de pastor van 14 t/m 18 januari komen te vervallen.
De medewerksters zijn dan wel aanwezig.
Opgeven Misintenties.
Zoals gewoonlijk kunt u de misintenties voor het nieuwe jaar weer komen
opgeven op de pastorie en wel op dinsdagmorgen 8 januari en vrijdagmorgen 11
januari a.s. van 10.00 uur tot 12.00 uur.
De kosten voor de misintenties bedragen: Voor 1 persoon 8 Euro.
Voor ouders 8 Euro
Voor familie 16 Euro
Voor elke naam extra betaald u 4 Euro.
Gelieve contant te betalen. De ingang van de administratie is achterom bij de pastorie!!
Doopvieringen
De eerstvolgende doopvoorbereidingsavond is op 17 januari
a.s. van 20.00 tot 21.30 uur in de sacristie van onze kerk.
Deze avond is bedoeld als voorbereiding voor de gemeenschappelijke doopviering
van 27 januari a.s. Voor deze avond en voor de doop van uw kindje kunt u zich
opgeven tijdens de spreekuren van de pastorie:tel. 381215.
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Vanuit de Pastorie
Bogaard, die negen jaren deze verantwoordelijke functie heeft vervuld.
En na 22 jaren trouwe dienst als koster
ook van Henk van Duppen. Samen met
zijn rechterhand Harrie Vos werden ze
beiden in de bloemkes gezet na de
viering op oudejaarsavond; opgeluisterd
door ‘De Ouwe Hap’, die mooi hebben
geblazen.
Nogmaals Riny, Henk en Harrie bedankt
en alle goeds.
Via deze weg wil ik graag jullie allemaal
bedanken voor al het mooie uit het
afgelopen jaar. En nu… ga ik gauw naar
ons moeke toe en zal ze van iedereen uit
Aarle-Rixtel de groeten doen.
Tot binnenkort,
Pastor Michaël Deli

Kort woordje van pastor M. Deli
1 januari 2008.
Op het moment dat ik dit woordje schrijf
is het 1 januari 2008. Het is inmiddels al
weer 16.00 u in de namiddag geworden
en moet nog van alles inpakken om naar
ons moeke in België te gaan want dat is
nu weer een hele tijd geleden. Daarom
deze keer een korter woordje.
Afgelopen middag hadden de zusters
voor het nieuwjaarsdiner weer smakelijke
dingen klaargemaakt. Na een schoon
versierd talloorke met stukjes paling en
een heel bijzonder soepke werd er lekker
wild uit de keuken gereden, ge moest er
bijna niet op knabbelen omdat het zo
mals was, het smolt direct op uw tong.
Ook het dessertje was een echt
kunstwerk, gemaakt van ijscréme, zo
mooi dat ik er mijne lepel haast niet dierf
in te steken. Bedankt lieve zusters
.
Knetteren en knallen
Wat heeft het toch hard geknetterd en
geknald op oudejaarsavond. Heel het
luchtruim boven Aarle-Rixtel was als een
grote zee van licht waarin duizenden
gekleurde sterrekes - al fluitend - naar
alle kanten vlogen. Nieuwjaar is formidabel schoon gebeuren hier in ons Aarle.
Overal was er feeststemming. Ook bij
OJA was het groot feest met een
spectaculaire vuurwerkshow. De zusters
Ursulienen hadden daar graag iedereen
een gelukkig nieuwjaar willen wensen.
Maar we stonden eigenlijk een half uurke
te vroeg voor de deur van het lokaal.
Gelukkig dat ik nadien (zonder de
zusters) nog even de straat ben overgestoken naar ‘De Lantaarn’ waar ge
bijna over de hoofden kon lopen. Velen
heb ik in de nieuwjaarsnacht een gezegend 2008 kunnen toewensen!

IVN
Wij wensen iedereen een goed en
natuurlijk 2008 toe.
Ook dit jaar hebben wij weer een mooi
programma op de derde donderdag van
iedere maand
Te beginnen met een avond over de
sterren en andere hemellichamen. Ben je
hier in geïnteresseerd? Kom dan kijken
en luisteren naar Francois Swinkels.
Francois is lid van sterrenwacht Asten, hij
zal hier ongetwijfeld een interessante
lezing over kunnen geven.
Bij helder weer zal er ook naar de sterren
gekeken kunnen worden, daarom is het
misschien handig om een verrekijker mee
te brengen.
Heb je zin kom dan op 17 jan.naar het
I.V.N. gebouw aan de Beekseweg in
Aarle Rixtel, De avond begint om 20.00
uur en is gratis en voor iedereen
toegankelijk.

Dubbel afscheid
We namen afscheid van de vice-voorzitter
van ons kerkbestuur Riny van den
7
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omgaan met moeilijke situaties. Daarnaast krijgen zij de gelegenheid om
ervaringen met andere deelnemers uit te
wisselen en elkaar te ondersteunen.
Zeven bijeenkomsten
Een cursus bestaat uit zeven bijeenkomsten van anderhalf uur. Tijdens de
bijeenkomsten komen thema’s aan bod
als: ‘wat is een depressie?’, ‘wat houdt
een persoonlijkheidsstoornis (bijvoorbeeld
borderline) in?’, ‘hoe ga ik om met mijn
partner/familielid?’, ‘hoe zorg ik dat ik het
zelf volhoud?’
De begeleiding is in handen van twee
deskundige medewerkers van GGZ Oost
Brabant. Vooraf krijgen deelnemers
vrijblijvend een kennismakingsgesprek
met de begeleiders aangeboden. Enige
tijd na afloop vindt nog een terugkombijeenkomst plaats. Deelnemers
ontvangen een map met achtergrondinformatie, waarvoor een bijdrage van 10
euro wordt gevraagd.
Aanmelden
De cursus is bedoeld voor partners én
familieleden van ouderen met psychische
problemen en wordt gegeven in ‘’t
Warant’, Wesselmanlaan 25A te
Helmond (naast het Elkerliek Ziekenhuis). De cursus wordt in 2008 diverse
keren aangeboden. Bij voldoende
deelnemers start een cursus op dinsdagmiddag 22 januari 2008. Een volgende
cursus start in september. Voor meer
informatie en/of aanmelding kunt u
contact opnemen met Astrid van den
Heuvel of Christel Corten van de GGZ
Oost Brabant, telefoon (0492) 848 003.

Start cursus voor familie
van ouderen met
psychische problemen

Psychische ziekte van partner of
ouder vergt veel energie
GGZ Oost Brabant start een cursus voor
familieleden van ouderen met psychische
problemen. Deze begint op 22 januari in
Helmond.
Wanneer iemands partner of familielid
regelmatig psychische problemen heeft,
kan dat voor de nabije omgeving erg
moeilijk zijn. Soms lijkt het alsof de hele
wereld alleen maar om die ene zieke
persoon draait. Een psychische ziekte
vergt veel energie van iemand, maar
minstens zoveel van de mensen in zijn of
haar omgeving. Vaak is het niet mogelijk
om alles zelf op te lossen.
Onbegrip en schaamte
Ongetwijfeld leven er bij de mantelzorger
vragen als:
- Wat houdt de ziekte eigenlijk in?
- Hoe kan ik het beste omgaan met mijn
partner/familielid en met zijn/haar
problemen?
- Moet ik met zijn/haar gevoelens
meegaan of is het beter om er tegenin te
gaan?
- Hoe kan ik reageren als anderen vragen
stellen over mijn partner of als anderen
juist niets zeggen over de ziekte van mijn
partner?
Het kan moeilijk zijn om met anderen
over problemen te praten. Het onbegrip
van de ander kan hierbij een rol spelen,
maar zeker ook uw eigen schaamte.
Vaak wilt u uw eigen partner/familielid
niet afvallen door te praten over de vele
problemen die er zijn.
Ondersteuning
Deelname aan de cursus van GGZ Oost
Brabant kan een ondersteuning
betekenen voor partners en familieleden
van ouderen met psychische problemen.
In deze cursus ontvangen zij informatie
over het ziektebeeld en leren zij beter
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Verloren
Wie heeft in de nacht van 31 dec/1 jan.
een zilveren buddha tot buddha ring
gevonden in cafe de lantaarn of ergens op
de dorpsstraat richting fietsenmaker?
Wilt u dan aub contact met mij opnemen
telnr: 0620160791
9
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BIJZONDER CONCERT
Margot Pagels (sopraan) en Rob
Rassaerts (organist) delen aan belangstellenden mee dat zij, vanwege het
bereiken van enkele (muzikale) mijlpalen,
voornemens zijn een KERKCONCERT te
geven op zondag, 20 april 2008, om 14.30
uur, in de parochiekerk van Onze Lieve
Vrouw Presentatie te Aarle-Rixtel.

Zélf je
somberheid
aanpakken
GGZ Oost Brabant organiseert in de
regio Helmond cursussen “In de put, uit
de put” en “Grip op je dip”. Deze zijn
bedoeld om zelf somberheid aan te
pakken.
Iedereen voelt zich wel eens somber.
Bijvoorbeeld bij conflicten, tegenslag of
ziekte. Soms houdt die somberheid
lange tijd aan; alles wordt kleurloos en
niets brengt nog plezier. Klachten als
slaap- en eetproblemen, moeheid of
schuldgevoelens maken de situatie nog
erger. Sommige mensen weten heel goed
waar de somberheid vandaan komt. Voor
anderen is de oorzaak niet duidelijk.
Wie last heeft van regelmatig terugkerende somberheid, een langdurig
gevoel van nergens zin in hebben of
depressiviteit, kan bij de GGZ Oost
Brabant terecht voor een cursus. Deze
zijn bedoeld om zelf invloed uit te
oefenenen op je stemming. De cursus “In
de put, uit de put” is er voor ouderen
(vanaf 60 jaar) en voor volwassenen
(vanaf 23 jaar). Voor jongeren (17-22 jaar)
is de cursus “Grip op je dip”.
Geen behandeling, maar een cursus
“In de put, uit de put” en “Grip op je

dip”zijn echte cursussen en geen
gespreksgroep of therapie. De cursus
richt zich op het hier en nu. In de cursus
leren deelnemers vaardigheden om hun
gevoelens van somberheid aan te
pakken. Aan de orde komen thema’s als:
hoe kun je leren te ontspannen, hoe zorg
je voor voldoende plezierige activiteiten in
je dagelijkse leven, hoe verander je
negatieve gedachten in meer positieve
gedachten en hoe kun je goed voor jezelf
opkomen.
Deelnemers krijgen een cursusmap
waarin opdrachten staan. Tussen de
bijeenkomsten moeten de deelnemers
deze opdrachten uitvoeren, zaken voor
zichzelf op een rijtje zetten en de
cursusmap lezen. Op deze manier leren
zij de cursus in de eigen situatie toe te
passen.
Verloop van de cursus
Een cursus bestaat uit tien bijeenkomsten van twee uur. Alle cursusssen
vinden plaats in het gebouw ’t Warant
(naast het Elkerliek Ziekenhuis), Wesselmanlaan 25a te Helmond. Deelnemers
krijgen voordat de cursus begint een
kennismakingsgesprek met de cursusleiding aangeboden. In het voorjaar van
2008 starten weer cursussen voor zowel
60-plussers, volwassenen als jongeren.
Meer informatie en aanmelding
Voor meer informatie over de cursus voor
60+-ers kunt u contact opnemen met
Astrid van den Heuvel, telefoon (0492)
848 003 (bereikbaar op maandag,
dinsdag en donderdag).
Voor meer informatie over de cursus voor
volwassenen kunt u contact opnemen
met Gon van Buchem en Marion Setz,
telefoon (0492) 848 004.
Voor meer informatie over de cursus “Grip
op je dip” kunt u contact opnemen met
Irma Herberighs, telefoon (0492) 848 001
(bereikbaar op maandag, woensdag en
donderdag).
11

De Zorgboog... zorg van jong tot oud

Van zwangerschapsbegeleiding, kraamzorg en jeugdgezondheidszorg
tot verpleging en verzorging thuis of in een van onze Zorgboogcentra.
Vragen over zorg of meer informatie?
Bel de zorgcentrale

0900 - 899 8636 (€ 0,10 per minuut)
of kijk op www.zorgboog.nl

Werken in de zorg iets voor jou?
Kijk op www.zorgboog.nl voor een overzicht van alle vacatures.
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verenigingen, is het een uitdaging om dit
te kunnen bekostigen. De Carnavals
Markt biedt particulieren en verenigingen
een extra mogelijkheid om of goedkoop
aan spullen te komen of om wat van de
kosten van andere jaren terug te
verdienen voor weer een nieuw seizoen.
Daarnaast is het een leuke en gezellige
boel om eens rond te snuffelen en ideeën
op te doen om zelf ook creatief aan de
slag te gaan
Entree •.1.00 kinderen t/m 10 jaar gratis
Voor verkopers is er de mogelijkheid één
of meerdere tafels te huren. 0ok kunt u
een tafel of kleding rekken huren •.5.00
Verkopers kunnen een reservering
telefonisch door geven aan
Martien van Riet 06 234 722 40
wel even vooraf aanmelden wij reserveren
dan een plaats voor u. Komt u zonder
aanmelding dan kunnen wij niet
garanderen dat er direct plaats is.

Stichting Klankbord plaatst
activiteitenkalender op haar
website.
De Stichting klankbord Aarle-Rixtel e.o.
start met een activiteitenkalender op haar
website www.degroteklok.punt.nl .
Tot nu toe worden er vooral thematische
onderwerpen belicht waarop mensen
kunnen reageren en/ of over na kunnen
gaan denken.
Met het bijhouden van een activiteitenkalender kan met thuis via de PC zien
welke activiteiten er zoal op stapel staan.
Ook wordt er zonodig meer achtergrondinformatie verstrekt over deze activiteiten.
Uiteraard kunnen verenigingen , groepen
en andere organisaties ook zelf hun
activiteiten aanmelden en wel via
degroteklok@hotmail.com.
Voorlopig zullen de activiteiten voornamelijk betrekking hebben op AarleRixtel. Grotere Laarbeekbrede activiteiten
zullen echter ook worden geplaatst.
De thematische onderwerpen zullen
echter ook blijven verschijnen.
Bestuur Stichting Klankbord Aarle-Rixtel
e.o.

Beste Dames
Dinsdag 8 januari Nieuwjaarsavond
De nieuwjaarsavond begint om 20.00 uur
in zaal ’t Heuveltje.

Grote Carnavals beurs
13 januari 2008

Donderdag 24 januari Jaarvergadering
om 20.00 uur.
Na de gebruikelijke agendapunten zal na
de pauze mevr. Cindy Verstappen een
presentatie geven over haar werk als
Nurse Practitioner Cardiologie.

verkoop zondag 13 januari 2008
van 11.00 uur tot 15.00 uur
’t “Aambeeld” Dorpsstraat Stiphout
t.b.v. voor mensen met een beperking
Carnavalsvierders maken ieder jaar weer
prachtige creaties voor optochten,
feestavonden, verkleding of wat al niet
meer. Vaak eindige deze spullen op
zolder of op de vuilnisbelt. Dit is jammer
voor al die mooie zaken die door andere
misschien nog gebruikt kunnen worden.
Ook brengt het maken van de creaties
meestal behoorlijk wat kosten met zich
mee. Ieder keer weer, zeker voor

Woensdag 30 januari Contactavond om
20.00 uur in het Dorpshuis te Lieshout
Geestelijk Kringadviseur mevr. Margreet
Spoelstra zal vertellen over de mensen in
Zuid Afrika. De aids problematiek in
Afrika is ontzettend groot.
Het bestuur
13

Blij zijn wij met de geboorte van onze dochter
Uniek
Klein
Lief
Heel bijzonder
Ons wonder
Ons Carlijn is petekind van
Edwin en Susan.

Carlijn
Christina Catharina Helene
Geboren op 11 december 2007 om 08:45 uur
Gewicht 3260 gram, lengte 51 cm.
André en Tiny van de Nieuwenhof -van de Kamp
Rozenstraat 10
B3900 Overpelt - Holheide
Laat even weten als je beschuit met muisjes
komt eten
Telefoon 0032211601881
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Aarlenaar begint eigen administratie- en
advieskantoor

Wilko Heesakkers kent zijn
beperkingen…
Wilko Heesakkers houdt ervan om een
lang verhaal kort te maken: ‘Wat je zegt
moet je doen. En wat je doet moet je
goed doen. Punt uit.’ Dat is dan ook de
filosofie achter de start van Heesakkers
Administratie- & Advieskantoor in AarleRixtel. De 42-jarige Heesakkers heeft alle
jaren van zijn werkzame leven volop
ervaring opgegaan in financiële dienstverlening en administratie. Zo werkte hij
bij grote bedrijven als hoofd administratie,
financieel manager en manager financiën, personeelszaken en ICT. Daarom
vindt hij nu de tijd rijp om zijn ervaring ten
dienste te stellen van zijn eigen bedrijf.
‘Mijn klanten mogen rekenen op alle
persoonlijke aandacht die ze verdienen’,
belooft de jonge ondernemer. ‘Ze hebben
altijd één vast aanspreekpunt. We
hebben een compleet aanbod, van
financiële administratie tot consultancy,
en van interim-management tot werving
en selectie. Het is uiteraard ondoenlijk
om als eenling al die vaardigheden tot in
je vingertoppen te beheersen. Daarom
heb ik me verzekerd van de medewerking
van deskundigen op die gebieden waar ik
zelf minder ervaring in heb. Het belang
van de klanten is tenslotte ook mijn
belang. Daar moet je geen misverstand
over laten bestaan.’ Wilko Heesakkers
heeft er zin in. Vanuit zijn ouderlijke
woning aan de Termeerstraat in het
klokkendorp wil hij zijn bedrijf uitbouwen.
De wereld veroveren? ‘Ben je gek’, lacht
hij. ‘Een stukje van de financiële en
administratieve wereld, voor mijn klanten
en voor mij. Ik wil er tegenaan.’
Heesakkers Administratie- & Advieskantoor B.V. Termeerstraat 10 5735 CP
Aarle-Rixtel
T. 0492 - 38 45 38

06 - 201 789 55
0492 - 38 37 73
wilko@heesakkers-administraties.nl
www.heesakkers-administraties.nl

Reactie op artikel De Meikever
Met plezier het stukje van “de meikever”gelezen waarin hij het o.a. over de
maretak had. Ter aanvulling: er groeien
meer maretakken in Aarle Rixtel, alleen
niet allemaal zo in het zicht. In mijn
achtertuin heb ik een appelboom waarop
6 maretakken groeien en wel 4 vrouwelijke, met besjes, en 2 mannelijke,
zonder. Een zit er al zo’n 25 jaar op een
tak.
Maretakken groeien op appelbomen,
populieren of prunus, waarvan de bomen
op kalkgrond staan vandaar zijn
zuidelijke grens in Zuid-Limburg. Het
zaaien d.m.v. het besje moet gebeuren
zoals de vogels het doen. Bij het eten
blijft het besje aan de snavel kleven
(vandaar de andere naam voor de
maretak: vogellijm). Om het kwijt te
raken schuren ze met de snavel langs
een tak en maken hierdoor vaak een
kleine inkeping. Met wat geluk blijft het
besje hierin kleven en schiet wortel in de
tak. Dat duurt eventjes! Als je zelf wilt
zaaien, maak dan een stukje schors los
(of een inkeping) en pers het besje daarin
fijn. Doe dit met een appelboom voor het
beste resultaat. Rest nog een goede
kalkbemesting (profiteert de boom ook
van). De mislukkingen zijn groot, daarom
veel besjes zaaien op de takken.
Overigens vind ik de benaming maretak
mooier klinken als de engelse naam
mistletoe!
Rob Ramaker
De Vinken 25
5735 EM Aarle Rixtel
15

Praktijk voor reflexzone therapie, neuro-reflexologie en massage
therapie te Aarle-Rixtel
Er staan nu niet een maar twee therapeuten voor u klaar
nl. Mieke Gielkens & Petrie van Meerendonk
•
•
•
•
•
•

Geen wachttijden meer
Gedeeltelijk of gehele vergoeding ziekenfonds
Geen verwijskaart van huisarts nodig
Beide therapeuten zijn lid van de beroepsvereniging V.N.R.T.
Ook preventieve behandeling is mogelijk omdat voorkomen beter is dan
genezen, wie wil er in deze stressvolle tijd nu niet een uurtje voor zichzelf om te
onthaasten en te genieten!!
Reflexzone therapie ondersteunt en stimuleert uw zelfgenezend vermogen zodat
o.a de hierna beschreven klachten kunnen verminderen: spanningshoofdpijn,
clusterhoofdpijn, migraine, duizeligheid, ziekte van Menière, hooikoorts,
slaapproblemen, obstipatie, maagklachten, incontinentie, bekkenbodem
instabiliteit, nierstenen, allergie, slijmbeursontstekingen, oorontstekingen en
overige ontstekingen, eczeem, blaasontsteking, astma, RSI, gewrichtspijnen,
jicht, aambeien, zwangerschapsbegeleiding, zwangerschapsnazorg, en
rouwverwerking

Al de goede dingen in het leven moet je geprobeerd hebben,
daar is reflexone therapie er een van
Voor meer informatie kijk op: www.petrie-zorggoedvoorjezelf.nl of bel 0492 - 383213

16

1234567890123456789012345678901212345678901234567
1234567890123456789012345678901212345678901234567
G emeenschapsblad
Bericht van:
A arle-R ixtel
1234567890123456789012345678901212345678901234567
SENIORENVERENIGING/KBO
AARLE-RIXTEL

pers.kamer • 10,-. Per nacht. We
worden weer gehaald en thuisgebracht
per luxe touringcar, verzorging op basis
van volpension, incl. alle dagen een
excursie ( Bijv. naar Maastricht, Mergellandroute en Drie-landenpunt, naar de
Ardennen, naar het Eiffelgebergte, naar
Tongeren in België en 3 avondprogramma’s. Toeristenbelasting en reis- en
annuleringsverzekering
zijn
niet
inbegrepen. Opgeven: Dr. Timmersstraat
2 (tel.381521) of bij Hetty Lemmens,
Phaffstraat 28 (tel.381303) Opgeven dus
graag vóór 15 januari a.s.

CARNAVALSAVOND
VRIJDAG 18 JANUARI 2008
Op vrijdag 18 januari 2008 is er voor alle
K.B.O. leden en alle 65-plussers uit
Aarle-Rixtel een Carnavalsavond in “De
Dreef” georganiseerd door de Aarlese
Carnavalsvereniging.
AANVANG 19.30 UUR
ENTREEKAARTEN • 7,50 p.p. INCL 1
consumptie. De verkoop van deze kaarten (LET OP: er zijn in totaal 220 kaarten
beschikbaar, dus wees er op tijd bij !) zal
plaatsvinden op dinsdag voormiddag 8
januari van 9.30 tot 11.00 uur en vrijdag
voormiddag 11 januari van 9.30 tot 11.00
uur in de computerruimte van de K.B.O.
in Mariëngaarde. De volgende kletsers
zullen optreden: Job van Rooy - Annie
jacobs - Jan van Doren.
Tevens de groepen:
Gans Anders - D.V.O. (Dè Velt Op) - The
Leather Girls. En natuurlijk een showdans van de Dansmariekes.

Seniorenbeurs
Dit jaar gaan we niet georganiseerd naar
de Seniorenbeurs in Veldhoven. U kunt dit
uiteraard wel doen op eigen gelegenheid.
Voor entreebewijzen kunt u contact
opnemen met Antonet Hendriks tel.
382188. De Senioren Expo wordt gehouden van dinsdag 15 t/m zondag 20 januari
2008 in Koningshof te Veldhoven. Deze
beurs wordt georganiseerd door K.B.O.Brabant. Het is een gezellige en informatieve beurs voor vijftigplussers. De 55
Plus Expo is een totaal evenement: een
complete huishoudbeurs met ruim 100
stands, vele demonstraties en interessante producten en diensten. Naast het
beursgedeelte wordt er een speciale
informatiemarkt ingericht. Diverse patiëntenverenigingen. –organisaties en –
instellingen presenteren daar hun
diensten/ Zij informeren de bezoeker over
mogelijkheden die er zijn als men met
lichamelijke en/of geestelijke tekortkomingen e.d. te maken krijgt. Maar er is
ook genoeg amusement: soloartiesten,
koren, orkesten, line dance, modeshow,
biljarttoernooi enz. enz. U kunt ook met
de bus gaan: buslijn 149 en 150 vanaf
het NS-station in Eindhoven stoppen voor
de ingang van het parkeerterrein waar
Pendelbusjes klaar staan.
WIJ WENSEN IEDEREEN EEN
VOORSPOEDIG 2008

VAKANTIEREIS 2008 NAAR ZUIDLIMBURG
Wij willen deze zomer weer op vakantie
en wel naar Zuid-Limburg. Na overleg
met de vakantiegangers van 2007 hebben we (in principe) gekozen voor een 7daagse reis naar Epen van 6 – 12 juni
2008. Vertrek dus op vrijdag 6 juni en op
donderdag 12 juni komen we weer terug.
Op die laatste dag nog een excursie en
diner als afscheid. Het vakantie-adres
wordt Hotel Holland Inn
in Epen,
Kap.Houbenlaan 12. Ook dit lijkt ons een
gezellig en goed hotel in een van de
mooiste dorpen van Zuid-Limburg. Wij
hebben inmiddels een optie genomen,
maar we moeten natuurlijk op korte
termijn beslissen en doorgeven of we met
voldoende mensen komen; dat hangt dus
van jullie af. De kosten voor deze
vakantiereis zijn • 418,-. p.p. Toeslag 1
17

1234567890123456789012345678901212345678901234567
1234567890123456789012345678901212345678901234567
G emeenschapsblad
A arle-R ixtel
1234567890123456789012345678901212345678901234567
Bericht van:
Tonny Segers, Cock de Boon, Frederieke
van de Poel van de Putten en Christel
Duymelinck van de Putten zijn alle vier
vijfentwintig jaar lid bij de tafeltennisclub.
Tonny is een kanjer in topspinballen en is
altijd zeer betrokken bij de vereniging,
met name heeft hij jaren de jeugdspelers
getraind. Cock vindt een boel plezier in
het tafeltennis en is al ruim 22 jaar onze
penningmeester. Frederieke en Christel
zijn op respectievelijk 8 en 9 jaar bij de
club gekomen en onder de bezielende
leiding van wijlen Cor Verhaeg hebben ze
een topniveau gehaald. Tijdens hun jeugd
speelden ze in de landelijke A-klasse en
als dames behaalden ze de Nederlandse
titel dubbelspel in de C-licentie in 1998.
Beiden spelen nog immer op hoog niveau
binnen de club.
De vier jubilarissen werden toegesproken
door de voorzitter en aan hen werd niet
alleen het mooie beeldje uitgereikt maar

Vier jubilarissen
bij Aarle Rixtelse Tafeltennisclub!
Op zaterdagavond 15 december 2007
heeft ATTC’77 tijdens haar jaarlijkse
feestavond vier leden gehuldigd.

Drukkerij Aarle Rixtel

18

1234567890123456789012345678901212345678901234567
1234567890123456789012345678901212345678901234567
G emeenschapsblad
A arle-R ixtel
1234567890123456789012345678901212345678901234567
Bericht van:
ook werden ze bedankt voor hun vele
trouwe jaren bij de club. Vele zoenen en
handen hebben hen die avond nog
bereikt.
Het bestuur van ATTC’77
www.nttb.nl/attc77

ADW
KERSTSPEURTOCHT:
We kunnen weer terugzien op een zeer
geslaagde kerstspeurtocht, waarbij we
125 deelnemers mochten begroeten. Het
vinden van de 22 foto’s en het beantwoorden van de 17 vragen, was niet
voor iedereen even gemakkelijk. Toch
bleken drie groepen met het gelijke aantal
punten van 370 het best gescoord te
hebben. Het raden van een pot met ruim
5000 erwten, gaf uiteindelijk de doorslag.
Na afloop de prijsuitreiking bleek de jury
de tellingen van de groepen vier en drie
met elkaar verwisseld hadden, maar dat
had alleen consequenties voor de tweede
plaats. De terechte winnaars werd de
groep van Heeswijk, Royackers, Beekmans,Biemans die het eerst uit de fraaie
prijzenpot mochten graaien. De rest van
de eerste tien groepen waren,
2. fam. Daniëls 370 pnt.
3. fam. v. Brug 370 pnt.
4. fam. M. v.d. Heuvel-Houët 360 pnt.
5. fam. Royackers 360pnt.
6. fam Gijsbers-Janssen 350 pnt.
7. fam. Maas-v.d. Laar 350 pnt.
8. de Fiedspieters 350 pnt.
9. fam. Kersten 340 pnt.
10. dames Hagelaar-Bordat 330 pnt.
Na een foto/puzzeltocht op de fiets in
september, kunt u 2e Kerstdag 2008 al
vast reserveren voor een nieuwe editie.
KOPPELCROSS
Onder ideale omstandigheden werd op
zondag 30 december de jaarlijkse
koppelcross met lopers van de Runners-

club Lieshout en fietsers van Aan de
Wielen gehouden. Doordat het aanbod
van fietsers iets groter was als het aantal
lopers, ruilden Leon Rooijakkers en Ruud
Kooijmans hun fiets in tegen loopschoenen en gingen totaal 16 koppels
van start.Loper Arlo de Bie en zijn maat
Ton Marcelis lieten na een ronde al zien
dat ze alleen genoegen zouden nemen
met een eerste plaats, de strijd daar
achter was wel heel spannend en daar
streden lang vier koppels voor. Pas in de
laatste ronde werd dat beslist in het
voordeel van Elly Faber en Jan Willem
van Bokhoven en de derde plaats werd in
de sprint gewonnen door het koppel
Leon Rooijakkers en Jan Schalks, die
Henriëtte v.d. Kerkhof en Piet Rooijakkers nipt achter zich hielden.
De totale uitslag was:
1. Arlo de Bie-Ton Marcelis
2. Elly Faber en Jan Willem van
Bokhoven
3. Leon Rooijakkers-Jan Schalks
4. Henriëtte v.d. Kerkhof- Piet
Rooijakkers
5. Herman Zegers-Patrick Peters
6. Mies van Berlo-Harm van Dijk
7. Peter Rub-Karel Madou
8. Evert Brouwers-Harrie Scheepers
9. Bram Swinkels-Theo Sterken
10. Jan v.d. Bogaard- Erwin van Dijk.
11. Henk Berkers- Guus v.d. Elzen.
12. Kitty Linders-Frans Kooijmans
13. Thean Christiaans-Bern van Rixtel
14. Ruud Kooijmans-Adri Donkers
15. Marvel van Eck-Theo Kemps
16. Bep van Beerendonk-Jef van Dijk
Na afloop werd onder het genot van
allerlei warme dranken en de nodige
versnaperingen, nog gezellig nagekeuveld
en werden door Henk Peters en Elly
Derks de prijzen uitgereikt. Op het
programma van het winterseizoen 20082009 zal beslist weer zo’n sportieve
happening plaatsvinden.
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Torenakkerweg 3a
5735 BG Aarle-Rixtel
Tel 0492-381383
mobiel 06-51162419
Openingstijden showroom
wo-do :13.30-18.00 uur
Vrij
: 13.30-21.00 uur
za
:09.00-16.00 uur
Of volgens afspraak

Vraag naar onze aanbiedingen!
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Berkmortel (+14). Na de huldiging van de
kampioenen werd er nog gezellig
nagetafeld. Na Nieuwjaar kunnen de
Aarlese schutters van de Eendracht weer
gaan bouwen aan hun nieuwe
gemiddelden.

Jo v.d. Elsen en
Frans v.d. Meijdentrofee.
Op zaterdag 22 december werd er op de
Aarlese doel van handboogschutterij “De
Eendracht” de laatste wedstrijd van het
jaar geschoten. In feite werden er dit jaar
2 wedstrijden geschoten, namelijk om de
Jo v.d. Elsentrofee en om de Frans v.d.
Meijdentrofee.
Normaliter wordt er vóór de zomervakantie geschoten om de Jo v.d. Elsentrofee, maar door omstandigheden kon
toen deze wedstrijd niet doorgaan. Er is
toen besloten om deze wedstrijd tegelijk
met de Frans v.d. Meijdentrofee te
verschieten.
Bij de Jo v.d. Elsentrofee gaat het er om
om zo dicht mogelijk bij het jaargemiddelde te schieten, terwijl het bij de Frans
v.d. Meijdentrofee de bedoeling is om
zoveel mogelijk boven het jaargemiddelde
te schieten.
Voor de Jo v.d. Elsentrofee gingen de
prijzen naar Machiel v. Roy (-1) bij de
volwassenen en naar Jeroen Scheepers
(+2) bij de jeugd.
De Frans v.d. Meijdentrofee werd gewonnen door Justin van Dijk (+34) en bij
de jeugd ging de beker naar Nick v.d.

Wat was nu echt mooi,
het vuurwerk,
of onze natuur,
in haar schitterende wintertooi.
Voor het vuurwerk,
werden miljoenen euro‘s neergeteld.
Het fraaie witte landschap was gratis,
mooi uitgestald en wars van elk geweld.
Helaas verdween het als sneeuw voor de
zon,
ik wou dat het met die vuurwerkrommel
ook zo kon.
Want velen laten liggen wat ligt,
en genieten schijnbaar nog,
van wat ze aan hebben gericht.
Wees dapper en neem de bezem ter
hand,
wellicht krijgen we dan waarempel,
ooit nog een schoon Nederland.
RD
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Verloren:
Begin september 2007 gouden open
gevlochten oorbel. Omgeving Rode
Schutplein, Dorpsstraat, MCD. Tel:
381879.
21

www.twanvanhout.nl
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Tilman. Samen met de leden van het
kerkbestuur, waarmee bijzonder fijn te
werken was, hebben we grote projecten
aangepakt, zoals de goten aan de kerk,
de renovatie van de kerktoren, het nieuwe
priesterkoor, het schilderen en vetvrij
maken van de kapel en de aanleg van
een nieuwe afscheidplaats op het
kerkhof. Op dit moment werken we nog
aan het nieuwe columbarium en de
uitbreiding van het kerkhof.
We mogen ons als parochie gelukkig
prijzen met de grote hoeveelheid aan
vrijwilligers. Dat maakt het werken als
kerkbestuur een stuk eenvoudiger.
Ik wens Henk van Eijndhoven heel veel
succes als vice-voorzitter en hoop dat hij
er net zoveel van zal genieten als ik dat
gedaan heb. Ik vraag u allen Henk van
Eindhoven, de overige bestuursleden en
pastor Deli te steunen in hun werk voor
onze parochie.
Riny van den Bogaard
Ex-vice-voorzitter

NIEUWE VICE-VOORZITTER
KERKBESTUUR
Beste medeparochianen,
Negen en een half jaar geleden werd ik
door Piet van de Kimmenade aan u voor
gesteld als de nieuwe vice-voorzitter van
het kerkbestuur. Nu negen en een half
jaar later stel ik u mijn opvolger voor:
Henk van Eijndhoven. Voor u allen geen
onbekende. Ik had tien jaar vol willen
maken, maar ik wordt m.i.v. 2 januari
aanstaande voor een half jaar uitgezonden als waarnemer naar Soedan. Ik
heb een fantastische tijd gehad als vicevoorzitter, met vele hoogtepunten, maar
ook een enkele dieptepunten. Een van de
dieptepunten was de vernieling van ons
Mariabeeldje in de kapel, Jammer
genoeg hebben we bovenstuk van het
beeldje nooit meer teruggekregen. Een
hoogtepunt was daardoor het terugplaatsen van het herstelde Mariabeeldje
door Bisschop Hurkmans. Een fantastisch moment.
Met drie priester heb ik mogen samen
werken: Pastor de Kruijf, Kapelaan
Beekman en nu Pastor Deli. Met op de
achtergrond en altijd een steun Pastor
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Maandag 24 december open van
9:00 - 16:00 uur op afspraak.
Kapsalon Astrid
Hoofdstraat 135b
Mierlo-Hout
tel: 0492-525613

Kapsalon Astrid
Dorpsstraat 21
Aarle-Rixtel
tel: 0492-381307

openingstijden:
ma 13.00-18.00
di-wo-do 9.00-18.00
vrij 8.00-20.00
za 8.00-15.30
openingstijden:
di-wo-do 9.00-18.00
vrij 8.00-18.00
za 8.00-15.30

www.kapsalonastrid.nl
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dat elke burger gezond kan zijn en blijven
en dus actief kan deelnemen aan het
maatschappelijk leven. Van oudsher voert
de GGD taken uit als jeugdgezondheidszorg,infectieziektebestrijding,
bevolkingsonderzoeken baarmoederhalskanker en borstkanker, gezondheidsvoorlichting en vaccinaties. Ook
adviseert de GGD de gemeenten over
hun gezondheidsbeleid. Bijvoorbeeld over
milieu en gezondheid of over andere
maatregelen die gezond leven aantrekkelijk maken. Daarnaast is er
natuurlijk de ambulancezorg en de
geneeskundige hulp bij ongevallen en
rampen.
Bereikbaarheid
De GGD Brabant-Zuidoost heeft twee
vestigingen in Helmond, aan de
Callenburgh 2 en in Eindhoven, op het
Stadhuisplein. Daarnaast kan iedereen
terecht op verschillende spreekuurlocaties in de hele regio. Alleen de
afdeling Tuberculosebestrijding is vanaf 1
januari 2008 centraal gehuisvest in
Eindhoven. TBC-medewerkers voeren van
daaruit hun werkzaamheden voor de hele
regio Zuidoost-Brabant uit.
De GGD is bereikbaar via het 088 0031
100. De nieuwe website is
. www.ggdbzo.nl

Fusie GGD ‘en een feit:

GGD Brabant-Zuidoost
voor de hele regio
De fusie tussen de GGD Eindhoven en
de GGD Zuidoost-Brabant is een feit.
Vanaf 1 januari gaan beide organisaties
samen verder als de GGD BrabantZuidoost. De nieuwe GGD werkt voor 21
gemeenten in de regio’s Eindhoven,
Helmond, Peel en Kempen. Inwoners van
deze gemeenten kunnen terecht bij
vestigingen in Helmond en in Eindhoven,
en op verschillende spreekuurlocaties in
de rest van de regio.
Kwaliteit
Met de fusie tussen de GGD Eindhoven
en GGD Zuidoost-Brabant is er een eind
gekomen aan een intensieve voorbereidingsperiode. Begin 2006 fuseerden
beide organisaties al op bestuurlijk
niveau. Nu is de fusie dus ook organisatorische rond. Volgens directeur
Annelie Stevens is de nieuwe GGD goed
voorbereid op de toekomst. De
ontwikkelingen binnen de gezondheidszorg staan niet stil. Ook de GGD moet
samen met de gemeenten inspelen op
bijvoorbeeld de schaalvergroting in de
gezondheidszorg, maar ook op nieuwe
en veranderde landelijke wetgeving. Door
de fusie kan de GGD de kwaliteit van de
diensten verbeteren en nog beter
aanpassen aan de specifieke wensen van
gemeenten en inwoners . Extra aandacht
krijgen kinderen die risico’s lopen. Als er
iets mis is met een kind of in de
thuissituatie moet dat eerder worden
gesignaleerd zodat ook beter hulp kan
worden geboden.
Taken
De GGD voert taken uit voor de
gemeenten in het kader van de openbare
gezondheidszorg. Belangrijkste doel is
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K lokje
Te Koop
In zeer goede staat verkerende fietsaanhanger, kan ook als wandelwagen
gebruikt worden voor het vervoer van 2
kinderen. Vraagprijs • 75,00.
Informatie op 0492-382340.
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.
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Elke twee weken een stukje schrijven in
het gemeenschapsblad vraagt steeds
best wel een (kleine) tijdsinvestering. Een
voordeel daaraan is echter wel, dat als je
de Aarlese gemeenschap een goed
Nieuwjaar wilt toewensen, je dat kunt
doen in datzelfde artikel in het gemeenschapsblad. Daarom voor iedereen een
welgemeend;
GELUKKIG, VEILIG, MAAR VOORAL
GEZOND TWEE DUIZEND ACHT.
In het komende jaar hoop ik u weer ruim
20 x te voorzien van de gebeurtenissen
die zich in ons dorp zullen voordoen.
De periode tussen Kerst en Oud en
Nieuw zijn we overigens zonder al te
grote kleerscheuren doorgekomen. In de
periode daaraan voorafgaand zijn er
echter wel wat voorvallen geweest die
hier het vermelden waard zijn.
WONINGBRAND;
Op donderdag 13 december namelijk
ontstond er omstreeks 03.15 uur brand in
de woonkamer van de villa. De bewoners
lagen op dat moment op de 1e etage te
slapen. Toen de politiecollegae terplaatse
kwamen, had de brand op de begane
grond al een flinke omvang. De bewoners,
die inmiddels wakker geworden waren,
hingen boven uit het raam, wachtend op
de hulptroepen en snakkend naar adem.
Op aanwijzing van deze mensen kon snel
aan de achterkant van het huis een
ladder worden gevonden en wisten zij
zich uit hun benaderde positie te
bevrijden. De inmiddels gearriveerde
brandweer kon met het blussen aan de
slag. Gelukkig bleek na onderzoek van
de ambulancedienst dat de bewoners
geen lichamelijke gevolgen opgelopen
hadden. Volgens de technische recherche zou de brand mogelijk een gevolg
zijn van een probleem in de elektrische
installatie van het huis.
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KOPERDIEVEN GESNAPT;
Op vrijdag 14 december zo rond de klok
van 02.00 uur hebben we op heterdaad,
aan de Opstal/ Hagelkruisweg, twee
jonge mannen kunnen betrappen die kort
tevoren vanaf een geparkeerde auto aan
de Kempenstraat, een grote hoeveelheid
koperen pijpen hadden weggenomen. Op
het moment dat ze in de kraag gegrepen
werden waren ze juist klaar met het
ombuigen van de pijpen om deze in de
kofferbak van hun auto te kunnen meenemen. Dat ging natuurlijk niet door.
Zijzelf, alsmede auto en het gestolen
koper werden wel door ons meegenomen. Voor verhoor werden de mannen,
twee Helmonders, een van 17 en een van
22 jaar, ingesloten. Uiteraard mogen ze
zich tzt bij justitie verantwoorden.
VERKEERSONGEVALLEN;
Op 17 december kwam op de Dorpsstraat een 16 jarig Lieshouts meisje, op
haar snorfiets, ten val. Kennelijk was ze
geschrokken van een 44 jarige dorpsgenoot van haar, die met zijn auto
mogelijk haar de weg afsneed. Het
meisje moest zich vanwege arm- en
knieletsel in het ziekenhuis laten
behandelen.
Ook op de N279, de Broekdalerbaan
zoals die officieel heet, was het weer
meerdere keren raak. Op 17 december
reed een 58 jarige inwoner van Helmond
met zijn auto over deze weg. Op een
zeker moment begon de auto te
stotteren en sloeg de motor af. Uiteindelijk kwam de auto met de rechterwielen in
de berm tot stilstand. Het grootste deel
van de auto stond dus nog op de rijbaan.
Terwijl de man bezig was de auto verder
in de berm te duwen kwam er een
vrachtauto aangereden, waarvan de
bestuurder achteraf verklaarde dat hij
tijdens het rijden in wat papieren zat te
rommelen. Gevolg dat hij de auto met
pech te laat opmerkte en vervolgens er
achterop knalde. Gelukkig was er geen
persoonlijk letsel. Tegen de bestuurder
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van de vrachtauto, een 25 jarige Helmonder, wordt uiteraard vanwege
onvoorzichtig rijgedrag, proces-verbaal
opgemaakt.
Op dezelfde weg, maar dan op 21
december, vond er wederom een aanrijding plaats. Nu echter met een
veroorzaker die vermoedelijk onder
invloed was. Deze man, een 24 jarige
inwoner van Mierlo, reed zonder aanwijsbare oorzaak, met tamelijk hoge snelheid
achter op een terreinauto waarin een
gezin uit Helmond zat. Achterin deze
terreinauto zaten twee kleine kindjes.
Gelukkig hadden deze mensen een
stevige auto en zaten de kleintjes veilig in
kinderstoeltjes. Niemand van deze auto
raakte gewond. De veroorzaker klaagde
over pijn aan de knie. Omdat dit letsel
mee leek te vallen, hebben we hem maar
mee naar het bureau genomen. Daar
bleek hij een promillage te hebben van
1,35. Duidelijk veel te hoog, dus zijn
rijbewijs werd ingevorderd. Omdat er
mogelijk ook drugs in het ‘spel’ zijn werd
ook een urinetest afgenomen. Uit
laboratoriumonderzoek zal moeten blijken
òf en zo ja, welke en hoeveel drugs er
gebruikt zijn. Ik ga er van uit dat de
rechter wel raad weet met een dergelijke
chauffeur.
Op zaterdag 22 december zijn op de
Croylaan kort na elkaar twee auto’s in de
sloot gereden. Het wegdek was door ijzel
spekglad. In beide gevallen was alleen
sprake van materiële schade en natuurlijk flinke schrik.
Rond de jaarwisseling zijn er wel nog
enkele kleine incidentjes geweest en
(natuurlijk ook) de nodige overlast van
lieden die in het holst van de nacht vanuit
de kroeg weer richting huis gaan. Tegenwoordig schijnt dat gepaard te moeten
gaan met veel lawaai en vernielingen.
Ook is de brandweer van Laarbeek - dus
ook die van Aarle-Rixtel- op oudejaarsdag
nog een aantal malen in actie moeten
komen vanwege onvoorzichtig of bal-

dadigheid met vuurwerk. Gelukkig
allemaal incidentjes die nog redelijk te
overzien waren.
Nou, dat was het weer voor deze keer.
Nogmaals allemaal een goed jaar
gewenst en misschien tot ziens in 2008.
Vriendelijke groeten
John Geerts, uw buurtbrigadier.

Kerstzingen en
midwinterhoornblazen
Op vrijdag 28 december werd er door
folkloregroep Dikkemik wederom een
kerstviering georganiseerd in het
voormalig protestants kerkje aan de
Kouwenberg.
Hier aan voorafgaand werd er op de kiosk
met midwinterhoorns geblazen.Hierna
volgde een muzikale kerstviering in het
kerkje waaraan medewerking werd
verleend door de muziekgroep Un bietje
Brabants en het koor Sine nomine. Ook
werd er een Aarles kerstverhaal verteld
uit het boek “Blout kiendje in het stroij”
van Willem Iven. Na afloop werd er op
glüwijn en kerstbrood getrakteerd.
Het is de bedoeling dat het komende jaar
in het kerkje regelmatig muziekuitvoeringen ,voordrachten etc. worden
gegeven.
Binnenkort meer hierover.
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Ab van de Hurk (met lof), Jos Aalders,
Frans Brouwers en Frans Royackers uit
Lieshout; Bert van Schayk uit Asten. De
voormelker was Jan Kuypers en de
theorethische les werd gegeven door de
heer v.d. Aa uit Mierlo. De examens
werden afgenomen van de heren Van
Gastel en Oomen van de melkinrichting
“De Eendracht” te Helmond. De jury
bestond uit de heren Schols, Huibers en
Koolen.
Helmondse Courant van 2-7-1957

Sacramentsprocessie: Zoals ieder jaar
op Sacramentsdag wordt na de Avondmis
van 8 uur de buiten-processie gehouden
via Kouwenberg, Lieshoutseweg, Koppelstraat, Bosscheweg tot de Kapel, waar
het rustaltaar is opgesteld en de
gebruikelijke plechtigheden zullen plaats
hebben. Men rekent op een massale
deelname. Via de Kapellaan en Klokstraat, Kouwenberg, Dorpsstraat, gaat de
Sacramentsprocessie terug naar de kerk.
Men heeft geen behoefte aan publiek
langs de wegen. Men wordt verzocht aan
de processie deel te nemen.
Helmondse Courant van 20-6-1957

Oriëntatierit: Op de verjaardag van Prins
Bernhard organiseerde het Oranjecomité
een oriëntatierit. Ongeveer 25 personen
hebben aan de voorbereiding en uitvoering van deze rit hun medewerking
verleend, waarvoor de burgemeester, als
voorzitter van het comité, bij de prijsuitreiking op zaterdagavond zijn
erkentelijkheid betuigde. Niet minder
erkentelijk was hij voor de deelnemers, in
totaal 120 in getal, die in bonte mengeling zaterdagmiddag onder een snikhete
zon de vastgestelde route hebben
gereden, die voor de ouderen 25 km.
Voor de jeugd 10 km lang was. De prijzen
werden behaald als volgt: Ouderen: 1.
Jan Beniers; 2 Jan Huibers; 3 Karel
Wich; 4 Ton Swinkels; 5 Piet Pepers; 6
Tony Verschuuren; 7 Mej. Van Zoggel; 8
Harry van Roij; 9 Henriëtte van Roij; 10
Jan Beniers; 11 Wim Verschuuren; 12
Nelly van Stiphout; 13 Maria van de
Kerkhof; 14 Greet van Roij; 15 Leo van
Roij. Schoolgaande jeugd: 1 Hans van
Roij; 2 Harry Beeren; 3 Hetty Biemans; 4
Jeanne Verhoeven; 5 Maryke van Doorn;
6 Christina van de Graef; 7 Jeanne
Wayers; 8 Agnes Oosthoek; 9 Francien
Pennings; 10 José Biemans; 11 Annemie
Smulders; 12 Thea Pennings; 13 Martina
van Alem; 14 Elisabeth van Gerwen; 15
Nelly Kuijpers.
Helmondse Courant van 2-7-1957

Wit-Gele Kruis: In de algemene ledenvergadering van het Wit-Gele Kruis, die
matig belangstelling had, werd, conform
het voorstel van het bestuur, besloten de
contributie, ingaande 1 juli a.s. te
verhogen tot ƒ 0.25 per week.
Helmondse Courant van 20-6-1957
Geslaagd: Te ’s Gravenhage slaagde
voor het examen gemeenteadministratie
de heer Sjef Senders van hier, ambtenaar
ter secretarie te Helmond.
Helmondse Courant van 20-6-1957
Geslaagd: Te ’s Hertogenbosch slaagden voor het examen MULO-B de
leerlingen Jan Janssen en Harry
Senders, beiden met mooie punten.
Helmondse Courant van 2-7-1957
Geslaagd: Voor het examen van de
melkcursus , gezamenlijk georganiseerd
door de Jonge Boerenstand en de
Boerinnenbond slaagde de dames; Truus
van der Heyden, Jo van Asten en Tiny
Verschuuren en de heren; Fried van
Asten, Martien Verbakel, Leo Verbakel,
allen uit Aarle-Rixtel. Verder Jan Aalders,
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