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Centraal alarmnummer
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Landelijk Politienummer 0900 - 8844 voor niet spoedeisende hulp

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: Heuvel 1, Lieshout, tel. 0499-423370.
Open: Ma. t/m vr van 9.00 - 12.30 u. Tel ma t/m do 8.30-17.00 vr 8.30-12.30 uur
Spreekuur Aarle-Rixtel:do van 16:00 - 17:00 u in Mariëngaarde, Bosscheweg 20
SCHULDHULPVERLENING LAARBEEK voor hulp bij schulden: Budgetwinkel, Churchillaan 109, Helmond, aanvraagformulier opvragen tel. 0492-587878.
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
Reset-ergotherapie Joan Smulders De Elshorst 1 5735 JC Aarle Rixtel tel 06-54774489
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.
OUDERENADVISEUR Voor vragen over zorg, wonen en welzijn ouderen tel. 06 - 51207270
Wmo servicepunt: Bosschew. 20, tel.383959.ma 10.00-12.00 di 18.30-20.30
do 13.00-15.00u. email wmo-ar@welzijnlaarbeek.nl
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-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 9.00-12.30u , za 9.00-12.00u.
RABOBANK: Dorpsstraat 10, tel. 391919. 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.

Parochie O
O...L. Vrouw Presentatie
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Week van zaterdag 13 december t/m vrijdag 19 december
Zaterdag 13 december
18.30 uur Kerk – Eucharistieviering – Dameskoor - kindernevendienst
Martje Schepers – Fleskens
(j.get.)
Ben Loomans
Overleden ouders v. d. Kerkhof – Migchels
Harrie en Miet Huibers – Bekx
(verj.vader/KBO)
Driek en Annie Swinkels – van den Heuvel
Huub Verbakel
(verj.)
Jan Verhoeven
(buurt)
Nol Roijackers
(par.)
Gerard Wouters
(par.)
Overleden ouders Wouters – van de Vossenberg
Overleden ouders Nossin-van Zundert
Tot welzijn van de parochie
Zondag 14 december – 3e Zondag van de ADVENT (“Gaudete”).
10.00 uur Kerk –Eucharistieviering – Herenkoor
Truus van Dijk – de Vries
(j. get.)
Overleden ouders Rooijakkers – Biemans
(j. get. moeder/fund.)
Piet Coolen en Martien van Eindhoven
Francien v. d. Kerkhof – Rooijakkers
Jan van Bommel
(par.)
Herman van Bekkum
(par.)
Maandag 15 december
10.15 uur Mariëngaarde – Eucharistieviering
Woensdag 17 december
19.00
Kapel – Rozenkransgebed
Donderdag 18 december
10.15 uur Mariëngaarde – Eucharistieviering

Week van zaterdag 20 december t/m vrijdag 26 december
Zaterdag 20 december
18.30 uur Kerk – Eucharistieviering – samenzang - kindernevendienst
Overleden ouders Steenbekkers – van Alem
Overleden ouders Vlamings – Klomp
Overleden ouders van der Sanden – van Kaathoven
(4e j.get.vader)
Jo Houben
Martina van Schaik - Bouw
Zondag 21 december - 4e Zondag van de Advent
10.00 uur Kerk – Eucharistieviering – Dames- en Herenkoor
Overleden familie Nooijen – Theunissen
(fund.)
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Nellie Nissen – Kweens
(par.)
Frans van Leuken
(j. get.)
Bijzondere intentie
(fam. v. Boh.)
Bijzondere intentie
18.00 uur Kerk – Kerstconcert Op weg naar Kerstmis
Gemengd Koor “de Klokkengieters”.
Maandag 22 december
10.15 uur Mariëngaarde - Eucharistieviering
Dinsdag 23 december
19.00 uur Kapel – BOETEVIERING - dameskoor
Woensdag 24 december – VIGILIE van KERSTMIS – (KERST-AVOND)
19.30 uur Mariëngaarde – Eucharistieviering met zang.
19.30 uur Kerk – Samenzang van kerstliederen, afgewisseld met orgelmuziek
en mooie kerstgedachten.
20.00 uur Kerk –Eerste nachtmis m.m.v. Dames-en Herenkoor
Nelly Sterken – van Ravensteijn
Jan van Woensel
(3e j. get.)
Jo van Berne – Lennarts
(par.)
Michel Elbers
(2e j. get.)
Cor van Teeffelen en Rietje van den Heuvel-van Schijndel
Tonnie Jansen – van den Bogaard
Mia Engelen - Smits
Tot welzijn van de parochie
22.30 uur Kerk – Tweede nachtmis m.m.v. “Euphonia “.
Lien van der Heijden – van den Boogaard
(par.)
Ruben Pelucarte
Donderdag 25 december – Hoogfeest: GEBOORTE van JEZUS. – KERSTMIS
08.30 uur Kerk : Herdertjesmis – gezinsviering m.m.v. ’t opleidingsorkest van
Harmonie de Goede Hoop
Overleden ouders van Geel - Dingen
10.30 uur Kerk: plechtige Hoogmis- m.m.v. Gemengd koor “De Klokkengieters”.
Familie van Brug-Wigmans
Joke Smits
Overleden ouders van Boxmeer – Vlemmings
Dora en Hein Crooymans – van Boxmeer
Miet van Boxmeer – van Duijnhoven
Overleden ouders Romme – Lamm
Overleden ouders Smits – ten Holder
Jan Romme
Jan Hendrix
(mnd.)
Overleden ouders Beekmans - van de Berg
(fund.)
Joseph van Ommeren
(fund.)
Frans Bekx
(fund.)
Johanna Bekx – Raaijmakers
(fund.)
Frans Verschuuren
Adriaan Loomans
Overleden ouders van der Heijden – Heessels
Ben van Rixtel
(buurt)
Overleden ouders Wim en Corrie van den Boogaard- v. d. Elsen
Cor Pulles-Gubbels

Bericht van:
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Wilhelm Walravens
Wim van Seggelen
Overleden ouders v.d. Elsen – Wigmans
Francien Scheepers - Knops
Vrijdag 26 december – Tweede Kerstdag Onnozele Kinderen, martelaren.
09.30 uur Kerk –Eucharistieviering – m.m.v. “Scouting Aarle-Rixtel”.
Martien Verbeeten
Overleden ouders van Schijndel en kinderen
Overleden ouders Sanders en kinderen
11.00 uur Kerk – Eucharistieviering - m.m.v. Herenkoor
Kevin van de Ven
Overl. familie Raaijmakers – Bekx
15.00 – 16.15 uur Kerk – Muziek rond de kerststal
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!!
Doopvieringen
De eerstvolgende doopvoorbereidingsavond is op 13 januari 2009 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 8 februari 2009 a.s. in de kapel. Voor
deze doopviering kunt u zich opgeven tijdens de spreekuren op de pastorie: tel.
381215
Aanvangstijden Kerkdiensten tijdens de feestdagen in december
23 december – Dinsdag
19.00 uur KAPEL - Boeteviering – dameskoor
24 december – Woensdag - Kerstavond
20.00 uur KERK - Eerste nachtmis m.m.v. Dames- en Herenkoor
22.30 uur KERK - Tweede nachtmis m.m.v. ’t koor “Euphonia”.
25 december –Donderdag - Eerste Kerstdag
08.30 uur KERK – Herdertjesmis (gezinsviering) m.m.v.
Opleidingsorkest van Harmonie de Goede Hoop
10.30 uur KERK – Plechtige hoogmis m.m.v. Gemengd koor
“de Klokkengieters”.
26 december – Vrijdag - Tweede Kerstdag
09.30 uur KERK - Eucharistieviering m.m.v. “Scouting” Aarle-Rixtel.
11.00 uur KERK - Eucharistieviering m.m.v. Herenkoor
15.00 – 16.00 uur KERK – Muziek rond de stal

Bericht van:
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31 december – Woensdag - Oudjaarsdag
18.30 uur KERK – Eucharistieviering m.m.v. O.J.O.
1 januari –Donderdag - Nieuwjaarsdag
11.00 uur KERK – Eucharistieviering m.m.v. Herenkoor
Boeteviering/biechtgesprek
Op dinsdag 23 december is er om 19.00 uur als voorbereiding op het Kerstfeest,
een boeteviering m.m.v. het dameskoor in de Mariakapel aan de Bosscheweg.
Als u zich op een persoonlijke manier voor wilt bereiden op het feest van Kerst,
kunt u met de pastor een afspraak maken voor een biechtgesprek, om daarna
het sacrament van boete en verzoening te ontvangen.
Muziek rond de kersstal (Tweede Kerstdag)
Net zoals vorig jaar zal er op de tweede kerstdag, vrijdag 26 december van 15.00 tot
16.15 uur, live muziek gemaakt worden rond de kerststal in onze parochiekerk.
U bent van harte uitgenodigd.

MUZIEK ROND DE KERSTSTAL

PAROCHIEKERK AARLE-RIXTEL

Het is inmiddels al jaren een mooie traditie geworden om op tweede kerstdag tussen
15.00 uur en 16.15 uur live-muziek te maken rond de kerststal die in onze
parochiekerk staat opgesteld en altijd veel bezoekers trekt.
Ook dit jaar is dat weer de bedoeling en wel op vrijdag, 26 december 2008. Graag
willen we iedereen in de gelegenheid stellen om met een muzikaal optreden invulling
te geven aan deze middag.
Wij (Louis van de Weijer en Rob Rassaerts) vragen dan ook aan hen die willen
meedoen: individuele muzikanten, kleine ensembles en grotere muziekgroepen
(vocaal en/of instrumentaal), zich op te geven bij Louis van de Weijer, telefoon 381888,
of bij Rob Rassaerts, telefoon 342101.
In verband met de programmering graag vóór 13 december a.s.!!
U kunt natuurlijk altijd van tevoren bij genoemde personen informatie inwinnen.

Dankbetuiging
Een kaartje, bloemetje, bezoek, telefoontje en alle kaarsjes die
opgestoken zijn in de Maria kapel en speciaal in Lourdes.
Het is hartverwarmend dat er zoveel lieve mensen zijn die met je
meeleven en aan je denken als je ziek bent.
Graag wil ik iedereen hier heel hartelijk voor bedanken.
Heel veel groeten
Dina Loomans-Noijen
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Vanuit de Pastorie
Kort woordje van Pastor M.Deli
Schoon Ceciliafeest met jubilarissen
Prachtig klonken de stemmen van ons
dames en herenkoor in de Mis op de
vooravond van het hoogfeest van Christus
Koning. Daarna vierden we samen met
onze koorleden het jaarlijkse feest van
Sint Cecilia. En het was niet zo maar een
feest. Er waren maar liefst 12 jubilarissen!! De avond begon, zoals gewoonlijk,
met een smakelijk buffet. Een lange tafel
gevuld met de lekkerste hapjes van koud
naar warm, van ‘licht’ tot ‘wild’.. en sausjes om ‘U’ tegen te zeggen. Daarna werd
het er nog gezelliger. Allerlei plezante
liedjes werden er gezongen en door
koorleden schone stukjes opgevoerd.
Maar het hoogtepunt van de avond waren
toch onze jubilarissen, op wie we heel
fier zijn! Allemaal mocht ik ze een decoratie opsteken (gelukkig zonder in
iemands vel te prikken, bedankt voor uw
leesbrilleke Leo!)
25 jaar lid van het dameskoor waren:
mevr. R. v. Dommelen, mevr. T. Houet,
mevr. A. v.d. Putten, mevr. G. Verschuuren, mevr. J. Relou en mevr. J. v.
Wijnhoven.
En niet te vergeten de heren die twaalf en
een half jaar, of méér, lid zijn van het
herenkoor: dhr. Leo Duimelinck, dhr. Jan
Keuten, dhr. Arnold Jan Smulders, dhr.
Hans Vermaes.
Dhr. Arie Ketelaars, als dirigent van het
dames en herenkoor.
En als parel op de muzikale kroon, dhr.
Rob Rassaerts, liefst 60 jaar organist,
waarvan 30 jaar bij ons in Aarle-Rixtel.
Allemaal van harte proficiat!! En bedankt
voor de onvergetelijke avond.
Prinsenreceptie
Gelukkig kon ik op zaterdag 29 november j.l. nog tijdig in ‘De Dreef’ geraken
om ‘Het Hof van Ganzegat’ - de Prins en
zijn gevolg - te feliciteren. Wat waren er
vele mensen aanwezig. Zelfs van ver
buiten Aarle waren ze gekomen.
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Onze niet te evenaren ‘Hofkapel’ was
weer van de ‘blaas’- en ‘slag’- partij. En
voor de muziek in het verbruikssalon
stonden de professionele Ganzegatse
D.J’s paraat, die zoals gewoonlijk sfeervolle muziek wisten te brengen. Ook
Thomas was druk in de weer om de
mooie kleurbelichting aan z’n recht te
laten komen.
Geen katjes om zonder
handschoenen aan te pakken!
Later op die avond probeerde ik Pastoor
Tilman even op te bellen om te vertellen
over de receptie in “De Dreef’. Maar ik
had natuurlijk kunnen weten dat hij op
die zelfde tijd aan het kijken was naar
Heerenveen - P.S.V. . Hewel, ik ken nu
een aantal Friezen, en dat zijn heel
vriendelijke mensen. Maar op het
voetbalplein zijn ze in ieder geval toch
geen katjes om zonder handschoenen
aan te pakken. Ze kunnen beter een
voorbeeld nemen aan onze plaatselijke
voetbalclub A.S.V. . Want die hebben
toch maar liefst 5 keer achter elkaar
gewonnen, en ze staan nu helemaal
bovenaan!
Sint Nicolaas
Ik hoop dat jullie allemaal j.l. vrijdagavond
een gezellige sinterklaasavond hebt
gehad. Wat is het toch fijn dat er enkele
momenten in het jaar zijn waarop we
elkaar in gedichten en geschenken kunnen laten merken dat we van elkaar
houden. Je kunt dat dikwijls beter opschrijven dan zeggen in woorden.
Die zeggen dikwijls meer dan dure
kado’s. Dit wil echter niet zeggen, dat
we niet blij mogen zijn met iets moois of
iets lekkers.
Bent u dit keer uit den boot gevallen, dan
hoop maar weer op het volgende jaar!
Wat er deze keer niet in uwe schoen is
gekomen dat ligt er misschien volgend
jaar wel dubbel en dik in!!
Tot binnenkort,
Pastor Michaël Deli
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Platform Aarle-Rixtel ziet loting
binnen Startersvereniging als
een mijlpaal
Donderdagavond 27 november jl. heeft in
het gemeentehuis van Laarbeek de loting
plaatsgevonden binnen de Startersvereniging Laarbeek onder het toeziend
oog van notaris van Rooij.
Zoals bekend heeft de gemeente een
strook grond aan de Broekelingstraat in
Aarle-Rixtel aangewezen als mogelijke
bouwplaats voor 10 starterswoningen. De
Startersvereniging gaat hier een CPO
project opzetten waarin eigen inbreng
belangrijk is en waarbij zelf de architect
en later de aannemer gekozen kunnen
worden. Dit alles zal in nauwe samenwerking met de gemeente gebeuren. De
planprocedure voor het vaststellen van
het bestemmingsplan kan tegelijk starten
met het ontwerpen en uitwerken van de
woningen door de starters.
De loting die nu heeft plaatsgevonden
heeft de volgorde bepaald voor het kiezen
van een van de kavels op een later
tijdstip. Stichting Platform Aarle-Rixtel is
verheugd met deze stap en ziet het als
een mijlpaal, een afronding van de
initiatieven die geleid hebben tot het
oprichten van een Startersvereniging en
het daadwerkelijk tot stand komen van dit
startersproject.
Stichting Platform Aarle-Rixtel, die zich
continu inzet voor het behoud en het
verbeteren van de leefbaarheid voor de
kern Aarle-Rixtel ziet hiermee haar
inspanningen beloond en houdt op
maandag 15 december weer een openbare vergadering waarin een aantal
interessante onderwerpen
uit het
Integraal Dorps Ontwikkelings Program-
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ma, iDOP, aan u zal worden voorgesteld.
De Provinciale Staten hebben intussen
een subsidie voor het iDOP toegekend
van • 509.000. Door de gemeente zal
eenzelfde bedrag ter beschikking gesteld
moeten worden hetgeen op 11 december
aan de Raad van Laarbeek wordt voorgelegd. Wij nodigen u van harte uit in de
Couwenbergh te Aarle-Rixtel op 15
december a.s.
De avond begint om 20.00 uur.
Stichting Platform Aarle-Rixtel,
www.platformaarlerixtel.nl

Solidaridad
In december, de cadeaumaand, is het fijn
wanneer we oog hebben voor onze medemensen. Mensen die geen mogelijkheid
hebben om cadeaus’s te kopen, en vooral
bezig zijn om zelfstandig in hun eerste
levensbehoefte te voorzien.
Hierbij krijgen ze een beetje hulp vanuit
de westerse wereld door de fair trade
organisatie’s, waaronder de wereldwinkel.
Wilt u ook hieraan denken bij het doen
van uw kerstinkopen of relatiegeschenken. We willen dit voor u gemakkelijk
maken en daarom staat de wereldwinkel
op zaterdag 13 december om 18.30 uur
en zondag 14 december om 10.00uur
met een kraam achter in de kerk van
Aarle-Rixtel.
Loop gerust even binnen.
MOV groep Aarle-Rixtel.

K lokje
Gevonden sleutelbos:
1 sleutel met groenlabel, 1 sleutel met
paarslabel, 1 sleutel zonder label en een
blauwe sleutelhanger. Gevonden op
dorpstraat. Afhalen fysiotherapie en
training Kemps-Rijf 382120.

Drukkerij Aarle-Rixtel

Ervaren vakman/vrouw in de horeca gezocht.
Op 19 december vertrekken Henri en Francien Molenaar uit de
Couwenbergh, terug naar Veghel. Het bedrijf wordt daarna weer gerund
door ons gerund (Anita van Vlerken en Willem Verhoeven). Wij zoeken
een ervaren horecaman of vrouw om de volgende taken te verrichten:
•
organiseren van partijen in het weekend;
•
optreden als gastheer, gastvrouw;
•
aannemen van partijen;
•
inroosteren en aansturen van de medewerkers in de bediening;
•
dagelijkse operationele leiding van het geheel.
Wij zoeken aldus iemand met leidinggevende kwaliteiten die niet te
beroerd is om zelf de handen uit de mouwen te steken. Onze voorkeur
gaat uit naar iemand uit Aarle-Rixtel. Vind je jezelf zo iemand, bel dan 0638900299. Of geef dit nummer door aan een vriend of kennis die je deze
kwaliteiten toedicht.
Willem Verhoeven,
Anita van Vlerken
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Kerstmis 2008
Computer Onderwijs Laarbeek
De inschrijving voor de nieuwe cursussen
in 2009 van Computer Onderwijs Laarbeek zal binnenkort plaats vinden en wel
op:
dinsdagmiddag,
9 december van 14.00 tot 16.00 uur
dinsdagavond,
9 december van 19.00 tot 21.00 uur
woensdagochtend,
10 december van 10.00 tot 12.00 uur
steeds in het Dorpshuis te Lieshout.
U kunt zich inschrijven voor de volgende
cursussen:
Basiscursus Windows XP en basiscursus Vista,
Internet en e-mailcursus met Windows
XP en met Vista,
Digitale fotografie voor beginners
Word 2003 en Excel 2003
Branden CD’s
Spelen met Word
Alle cursussen worden gegeven in het
Dorpshuis aan de Grotenhof 2 in Lieshout.
U DIENT BIJ INSCHRIJVING CONTANT
TE BETALEN
Voor informatie kunt u bellen met Trees
Tops: 0492-525452
of u kunt onze website bezoeken:
www.computeronderwijslaarbeek.nl

Half november en de maand december is
voor mij de mooiste tijd van de jaarkalender. Het gebeuren van Kerst is de
mooiste tijd. Dan heb ik me op alles
voorbereid. De boom versieren en de
kerststal met ballen en licht. Dan zijn alle
ogen op het Kerstgebeuren gericht. Het
begint al met de adventskalender aan de
muur. Dat siert al meteen van binnen,
ook al is het buiten guur. Maar eerst iets
uit mijn kinderjaren, toen is het bootje
beginnen te varen. Wij waren met 3
broers en 4 zussen. Dus gezellig, met de
ouders er tussen. We speelden het
Kerstspel, met oude gordijnen en doeken.
En was het donker in enkele hoeken. De
kamer was dan gezellig bezet. Ook de
buren hadden we op ’n stoel gezet. Toen
zongen we de liedjes over Maria en
Jozef. O zie ze daar gaan in die donkere
nacht, het tweetal, zo stil en zo vredig.
(enz.) De herdertjes lagen bij nachten, zij
lagen bij nacht in het veld. (enz.) Hier
voor uw kribje neergeknield, O Jesu, lieve
Heer. (enz.) Stille nacht, Heilige nacht.
(enz.) Dus het Kerstgebeuren zat er goed
in. En is nog altijd naar onze zin. Dus
lieve mensen, laat dit feest altijd voort
bestaan. Want het zou jammer zijn als
het zou vergaan. Een fijne Kerst en een
gezond twee duizend negen. We zien
wel weer wat dit jaar ons weer zal geven.

Dankbetuiging
Uw reacties, in welke vorm dan ook, die ik naar
aanleiding van de Koninklijke Onderscheiding
mocht ontvangen, waren overweldigend.
Mede namens mijn vrouw Jeanne en onze dochter Mirelle zeg ik u allen
hartelijk dank.
Tonnie Gijsbers.

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
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MUZIKALE
IN DECEMBER
Na het gezellige en sfeervolle uitwisselingsconcert van Muzikale en het
Seniorenorkest van harmonie Sint
Caecilia uit Lieshout in zaal het Heuveltje
in Aarle-Rixtel heeft Muzikale nog twee
optredens voor de boeg in december.
Het eerste vindt plaats in de kapel van
het Elkerliek ziekenhuis in Helmond op
14 december om 10.00 uur. Muzikale zal
dan de eucharistieviering muzikaal
opluisteren. Iedereen is van harte welkom
om deze mis bij te wonen en gezellig een
kopje koffie of thee te drinken dat na
afloop wordt aangeboden.
Op 17 december is Muzikale te gast bij
OJO in de Couwenbergh, waar vanaf
20.15 uur door de twee orkesten zal
worden opgetreden.
OJO is midden 2001 op initiatief van
harmonie “De Goede Hoop” opgericht
met de bedoeling om mensen die altijd al
graag muziek hebben willen maken maar
er nooit echt toe gekomen zijn, de mogelijkheid te bieden dit alsnog te doen. Dit
zijn niet alleen mensen die in een ver
verleden wel eens ooit muziek gemaakt
hebben, maar ook mensen die nog nooit
een noot geblazen hebben. De naam
OJO waarvoor gekozen is staat voor
Ouderen Jongeren Orkest:
een opleidingsorkest met 24 enthousiaste leden waarvan de gemiddelde leeftijd
ca. 45 jaar bedraagt. De meeste van hen
zijn vanaf het begin lid. Het orkest staat
onder leiding van de dirigent Louis van de
Weijer. De muziek die gespeeld wordt
valt onder de categorie licht klassiek.
Blaasorkest Muzikale is op 21 april 2004
opgericht en bestaat dus volgend jaar 5
jaar. Dit lustrum zal dan met een zeer
speciaal optreden gevierd worden
waarover tijdig in de media nog bericht
zal worden. De bakermat van Muzikale
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ligt in Aarle-Rixtel en de naam staat dan
ook voor:muziek uit Ale.
Het orkest telt 20 leden die met plezier
en enthousiasme elke woensdagavond
repeteren voor de diverse optredens in de
loop van het jaar. Het repertoire is breed
o.a. dans- en musicalmuziek, licht
klassiek, harmonie- en fanfaremuziek. De
muzikale leiding is in handen van de
dirigent Marius Boogaarts.
Voor meer informatie: www.muzikale.nl

Wereldwinkelproducten
in Aarle-Rixtel
In vitrines van bibliotheek Aarle-Rixtel is
tot eind december een klein gedeelte van
de producten die in de Wereldwinkel aan
het Heuvelplein in Beek en Donk te koop
zijn tentoongesteld. Te bekijken tijdens
de openingsuren van de bibliotheek.

Een oproep van de
brunchcommissie!
Wij zoeken talenten op rijmgebied,
Die zullen er in Ganzegat wel zijn, denkt
u ook niet?
Het gedicht dat we zoeken moet wel
over carnaval gaan,
En uit meer dan 25 zinnen bestaan,
De commissie kijkt naar al de gemaakte
zinnen,
De beste 3 zijn dan met de brunch
binnen, Krijgt u de zaal er mee plat,
Dan wint u het gouden Ganzegat.
De datum van uw inzending sluit eind
januari dus
Wees niet te laat,
Inleveren kan op nummer 76 in de
Dorpsstraat.
De Brunchcommissie.
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Sint Nicolaascomité
Aarle-Rixtel

ondernemingen is het niet mogelijk om
Sinterklaas op zo’n grandioze manier
welkom te heten. Ook willen wij de
collectanten bedanken voor hun
inspanningen en de inwoners van AarleRixtel en bezoekers voor de financiële
bijdrage.
Sint Nicolaascomité Aarle-Rixtel

Beste Dames

Ondanks de koude waren velen kinderen
aanwezig bij de aankomst van Sint
Nicolaas en zijn Pieten op zondag 23
november in Aarle-Rixtel. De Sint had
zelfs dit jaar een discopiet meegebracht.
Na het welkomstwoord van Burgemeester Gilissen begaf het gezelschap zich
onder begeleiding van de politie, Gilden
en Harmonie naar de Dreef.
Terwijl buiten de eerste sneeuwvlokken
neervielen vonden er in de Dreef spetterende optredens plaats van Cialfo gym,
de dansstudio’s Didi en Lol. De kinderen
waren schitterend verkleed. Sint Nicolaas
heeft laten weten dat hij en zijn pieten
ook dit jaar weer geweldig genoten
hebben.
De intocht van Sint Nicolaas is mede
mogelijk door de medewerking van
diverse vrijwilligers. Daarnaast hebben we
dit jaar ook weer op de ondersteuning
mogen rekenen van Carnavalsvereniging
Ganzegat, Café de Lantaarn, Bakkerij
van Brug, Winkeliersvereniging AarleRixtel, Rabobank Peel Noord, EHBO
Aarle-Rixtel, Taxibedrijf van Heijst, Frans
Coppens, H. van Vijfeijken, Sporthal de
Dreef, MCD, Politie, Brandweer en
Gemeente Laarbeek.
Zonder de medewerking van al deze
verenigingen, instanties, vrijwilligers en

Kerststukjes
We gaan kerststukjes maken op dinsdag
16 december aanvang 13.30 uur, en
op woensdag 17 december aanvang
13.30 uur en 19.30 uur. Wilt u mee
brengen een ijzertang, snoeischaar, lijmpistool, schaal of pot.
Donderdag 18 december Kerstviering
We beginnen deze viering om 19.00 uur
met een gebedsdienst in de kapel aan
de Bosscheweg.
Na de dienst is er een kerstdiner in zaal
’t Heuveltje.
Het bestuur

Harmonie
De Goede Hoop
Concert OJO met Muzikale
Op woensdag 17 december a.s. zal het
OJO orkest van harmonie De Goede
Hoop een concert geven samen met
blaasorkest Muzikale eveneens uit AarleRixtel. Het concert vindt plaats in zaal De
Couwenberg en begint om 20.00 uur. In
de sfeer van kerstmis zal door beide
orkesten een populair programma
gespeeld worden, waarbij enkele
muzikale kerstfantasieën niet zullen
ontbreken. Wij nodigen iedereen van
harte uit dit concert te bezoeken.
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Gemengd Koor De Klokkengieters AarleRixtel biedt u op zondag 21 december
2008 om 18.00 uur voor de 37ste keer in
de Parochiekerk van Onze Lieve Vrouw
Presentatie te Aarle-Rixtel een concert
aan. Het koor heeft weer veel energie
gestoken in wat als het hoogtepunt van
het verenigingsjaar wordt ervaren.
De vaste bezoekers van het concert OP
WEG NAAR KERSTMIS zullen ontdekken dat het programma in vergelijking
met vorig jaar weer een geheel ander
karakter draagt. U ziet aan de in het
programma vermelde data dat de uit te
voeren werken een termijn van ruim 425
jaar bestrijken. Daarmee krijgen veel
stijlen en vormen van muziek aandacht.
Gemengd Koor De Klokkengieters AarleRixtel hoopt nog vele jaren met U
samen op weg te kunnen gaan naar
Kerstmis en spreekt daarom de hoop uit
dat veel dames en heren in de komende
tijd de gelederen zullen komen versterken. Wij zingen voor ons plezier en willen
hoogstaande composities op een
kwalitatief hoog niveau blijven uitvoeren.
programma:
1. In de stad van koning David Jan
Valkestijn (*1928)
2. Das ist vom Herrn Gottfried A.
Homilius (1714-1785)
3. Notre Père Maurice Duruflé (19021986)
4. Hymn Charles Villiers Stanford (18521924)
5. Ave Maria Jan Vermulst (1925-1994)
6. Pater nosterHendrik Andriessen (18921981)
7. En natus est Emanuel Michael
Praetorius (1571-1621)
8. Overweging
9. Sopraansolo: Jesu dulcis memoria
Leo Smeets
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10. Orgelsolo: Pastorale Louis Vierne
(1870-1937)
11. Er is een roos ontsprongen
Samenzang
12. Wie schön leuchtet der Morgenstern
Johann S. Bach (1685-1750)
13. Wiegenlied in der heiligen Nacht
Max Bruch (1838-1920)
14. Immanuel, Immanuel Sally Deford
15. Peace, peace, peace Sally Deford
16. Minuit sonne Reinier Wakelkamp
17. Stille nacht Samenzang
18. Song of Mary Richard Shephard
(*1949)
IEDEREEN IS VAN HARTE WELKOM.
Het verenigingsjaar wordt afgesloten met
het verzorgen van de gezangen in de
Hoogmis van Kerstmis op 25 december
om 10.30 uur.
Gemengd Koor De Klokkengieters AarleRixtel wenst U fijne feestdagen en een
voorspoedig 2009

CONCERT
door
GEMENGD KOOR
DE KLOKKENGIETERS
AARLE-RIXTEL

PAROCHIEKERK
ONZE LIEVE VROUW PRESENTATIE
AARLE-RIXTEL
ZONDAG 21 DECEMBER 2008
18.00 UUR

Bericht van:

Prins Ted van Ganzegat.
Een paar dagen na de receptie op 29
november schuif ik aan bij Zijne
Dorstlustige Hoogheid Prins Ted en zijn
prinses Marleen. Nieuwsgierig naar hun
ervaringen van de laatste weken en
benieuwd naar de gevoelens over zijn
nieuwe carnavalsfunctie. De woonkamer
is inmiddels rijkelijk behangen met
gelukwensen en leuke attenties van
vrienden, collega’s en bekenden. De kleur
oranje voert de boventoon, niet in het
minst in het vitaminepakket van de
groenteboer. Genoeg voor een emmer
petazzie. Ted’s eerste reactie: Er komt
toch wat over je heen, wat een ervaring.
Ik ben wel wat gewend, ook vanuit
carnaval, want als grootvorst sta je
meestal in de frontlinie. Als prins moet je
het toch van de andere kant bekijken,
inspannend maar tegelijkertijd ook
ontspannend. Alles is of wordt direct voor
je geregeld. De periode voor de onthulling
op 15 november was best amusant en
ook spannend. De prinsencommissie van
de Ganzegatters streeft er naar de naam
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van de prins geheim te houden tot het
allerlaatste moment. De laatste jaren
mislukte dat een beetje door al te
duidelijke hints. Ik ben er zelf eens voor
gaan zitten en ik moet zeggen, met
voldoening. Door mijn hints kwamen er
meerdere mensen uit Ale in beeld. (sorry
Pastor Deli) Even heb ik moeten zweten
toen we in Maaseik mijn nieuwe prinsensteek gingen passen en daar in de winkel
grootvorst John van de Houtse Kluppels
uit Mierlo-Hout tegen het lijf liepen. Die
begon meteen te gissen en daarna zeker
te weten dat ik de nieuwe prins zou
worden. Omdat we kort daarna in MierloHout op de receptie bij hun nieuwe prins
waren uitgenodigd bestond het reële
gevaar dat John daar tijdens de ontvangst iets van zou zeggen, we kennen
hem. Daarom hebben we , bij wijze van
grap, maar eigenlijk serieus, wat zwijgbonnen toegestuurd. Hij heeft mij niet
verraden. Op mijn receptie nam John, op
de hem bekende manier, een beetje
wraak. Dat is echte carnavalshumor.
Het blijkt dat carnaval hem in het bloed
zit, geboren in Tilburg, waarschijnlijk

Bericht van:
menig kruikje gevuld zonder het zelf te
weten en op jonge leeftijd naar Helmond
verhuisd. Hun ouderlijk huis stond helemaal open voor carnaval, met name op
de maandag als de Kiezelkeikesoptocht
bij hun thuis begon. Moeder Hegeman
maakte deel uit van de organisatie van dit
evenement. Met de paplepel ingegoten
dus. Geen wonder dat Ted jaren later
deel uitmaakte van de prinsengarde van
de grote Keienbijters in Helmond en
zoals op de receptie bleek, veel vrienden
maakte bij de oudste carnavalsclub van
Helmond, de Oranjebuurt. Toeval of toch
niet, maar zijn maatje Hans Daub, na
jaren grootvorst bij deze vereniging ,
werd dit jaar gekozen tot prins van de
Oranjebuurt.
De receptie was voor Ted een fantastische ervaring, wat een volk, wat een
kussen en wat een handjes drukken.
Soms even slikken want Hellemonders
hebben in Ganzegat toch een aparte
status. Heel treffend dus de opmerking
van onze burgemeester Hans Gillissen
aan het slot van zijn toespraak. “Hoe een
Helmonder toch nog goed terecht kan
komen. Deze opmerking werd volgens
Ted echter ruimschoots goed gemaakt
door de burgemeester van Helmond die
hem onlangs complimenteerde met zijn
benoeming en daaraan toevoegde: “Dat
wij ze daar in Ganzegat wat cultuur
moeten bijbrengen.”
Ted is blij dat zijn opvolging is geregeld
met de nieuwe grootvorst Jorg Krijnen.
Hij kende hem niet persoonlijk maar de
eerste ervaringen zijn positief. Ted heeft
zelf zijn rol als grootvorst op een
bepaalde manier ingevuld. Meer als
spreekbuis van de vereniging en niet te
dominant op de voorgrond. Hij kijkt met
voldoening op deze periode terug.
Ted en Marleen verheugen zich op het
komende carnavalsseizoen. Ze willen
hun taak als prins en prinses op een
waardige wijze vervullen . Reikhalzend
zien ze beiden uit naar het speciale
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carnavalsconcert, op 14 februari van het
volgende jaar, dat hun is aangeboden
door de Harmonie de Goede Hoop. Een
waardig kado voor een waardige voorzitter
van deze mooie vereniging. Namens de
redactie heb ik het prinsenpaar en hun
kinderen veel carnavalsvreugde en
energie toe gewenst.
Buiten gekomen zag ik het ganzentrio in
vol ornaat recht voor hun huis aan de
Kouwenberg Ik dacht nog even aan de
proclamatie van de prins waarin onder
meer staat te lezen. Hoeder van het
ganzentrio. Ik dacht bij mezelf: “Ze
kenne ginne betere hebben, dit joar”.
JWP.

Muziek rond de kerststal – Kiko
laarbeek optreden
Het is al jaren traditie om op tweede
kerstdag een muzikaal moment rond de
kerststal te hebben in de kerk van AarleRixtel. Wij zijn erg blij dat wij ons kinderkerstspel dit jaar daar kunnen laten zien.
We willen dit jaar een korte kerstmusical
van Willem Wilmink opvoeren. De
kinderen van Kiko zijn al wekenlang aan
het oefenen om een mooi kerstspel met
natuurlijk hele mooie koorzang neer te
kunnen zetten. Kom dus allemaal kijken
naar voor veel kinderen de eerste
uitvoering in de kerk van Kiko. Een groot
publiek is toch wat ze verdienen na al die
weken oefenen. Tweede kerstdag in de
kerk tussen 15.00 en 16.15 uur.

www.autoschadeverbakel.nl

www.twanvanhout.nl
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Kerstmarkt “de Heindert”
Op dinsdag 16 december houdt basisschool “de Heindert” te Aarle-Rixtel, haar
jaarlijkse kerstmarkt op de speelplaats
van de school. Om 18.00 uur wordt vanaf
het schoolgebouw een lampionnenoptocht door het dorp gehouden.
De markt duurt van 18.30 tot 20.00 uur.
De opbrengst is voor buitenspeeltoestellen bij de nieuwbouw die in de toekomst
gerealiseerd zal worden.
Tot ziens op onze kerstmarkt!
Stemmen op ‘Dierenfoto van het jaar’
kan nog steeds
Al ruim 2000 stemmen zijn er uitgebracht
op de tien kanshebbers voor de Dierenfoto van 2008. Tot 10 december kan er
nog gestemd worden via
www.kidsforanimals.nl/fotowedstrijd. Ook
uit uw regio is een foto ingestuurd door:
Julia Gooiker, Aarle-Rixtel (foto hond met
hooglander in winterlandschap)
Meer dan 3000 fotografen in de dop
stuurden hun foto in.
De foto’s die van het publiek de meeste
stemmen krijgen, komen in de top vijf.
Een vakjury en een kinderjury kiezen op
13 december uit deze top vijf de

Pagina 25
winnaars. De winnende foto’s worden
opgenomen in een leuke leerzame
tentoonstelling, vol tips en weetjes over
dieren. Steun de Dierenbescherming!
Word lid of doe een gift
Kijk op www.dierenbescherming.nl

Op 18 dec hebben
wij de laatste
contactavond van 2008.
de laatste jaren hebben wij de gewoonte
om in de december een creatieve avond
te organiseren. Ook dit keer hebben we
een eenvoudige leuke kerstdecoratie
bedacht Mensen die eerder mee hebben
gedaan aan zo’n avond weten dat het
altijd ontspannen gezellig is. Duur is het
ook niet Wij vragen alleen een klein
bedrag voor de materialen.
Als je creatief bent en graag meedoet
kom dan op 18 dec om 20.00 uur naar
het I.V.N. gebouw aan de Beekseweg in
Aarle Rixtel.
Verder bedanken wij iedereen die het
afgelopen jaar op onze contactavonden
geweest is, en hopen U in 2009 nog vaak
te zien Ook dan hebben wij op de derde
donderdag van de maand weer veel
interessante onderwerpen voor de
natuurliefhebbers.
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PLONS 55 +
ZWEMMEN LAARBEEK
Zwemmen en watergymnastiek voor
ouderen uit Laarbeek
Doel.
Het doel van onze vereniging is ouderen
die graag gaan zwemmen, maar daar niet
toe komen in de vaak drukke omgeving
van de meeste zwemgelegenheden –
waar zij ook nog moeten uitkijken voor de
wilde activiteiten van de jeugd – de
gelegenheid bieden in een rustiger bad
zich te ontspannen. Behalve zwemmen
kan men ook meedoen met watergymnastiek en gebruik maken van een
stoombad en de sauna.
Waar en Wanneer ?
Wij gaan elke maandagmiddag naar het
Zwembad De Drietip in Nuenen, waar wij
vanaf 14.u 45 tot 15 u 45 gebruik kunnen
maken van de beide baden, de sauna’s
en het stoombad. Ook wordt in die tijd
gedurende ongeveer een half uur watergymnastiek gegeven, waaraan men
geheel vrijblijvend kan deelnemen.
Vervoer naar Nuenen
Lang niet een ieder is in het bezit van een
auto. Om het voor iedereen mogelijk te
maken mee te doen, hebben wij een
AutoPool georganiseerd, waarbij ledenchauffeurs in een vaste indeling elke
week een vaste passagier ophalen en
weer thuisbrengen. Alle leden dragen via
hun contributie bij voor deze AutoPool en
de chauffeurs ontvangen voor hun taak de
vergoeding via een declaratie. Er wordt
dus niet onderling afgerekend en
iedereen komt aan zijn trekken.
Wat zijn de kosten ?
Er zijn natuurlijk kosten verbonden aan
de deelname aan de zwemclub. Voor het
seizoen 2008/2009 ( dat loopt van 1
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oktober 2008 tot en met 30 september
2009 is dat als volgt:
Het jaarlijkse lidmaatschap van de
vereniging bedraagt • 25,00.
Van 1 oktober tot en met 30 juni bedraagt
de zwem en auto bijdrage per kwartaal
• 45,00.
In het “vakantie”-kwartaal - dus van 1 juli
t/m 30 september gelden zwemcontributies van • 16,00 of • 30,00 afhankelijk
van de aanwezigheid in de vakantieweken.
Belangstelling en aanmelding.
Wie zich bij ons wil aansluiten, kan zich
hiervoor opgeven aan de secretaris van de
vereniging: A.M. Bos Telefoonnummer
0492-462342. Na aanmelding kunt u 1
keer gratis op proef meedoen
U BENT VAN HARTE WELKOM!

Harmonie
De Goede Hoop

Bericht van:
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Jubilarissen op het
Sint Ceciliafeest

St. Ceciliafeest is een feest voor het
dames- en herenkoor van de parochie
Onze Lieve Vrouwe Presentatie.
Een jaarlijks terugkerend feest.
In het jaarverslag, van 28 november 1963,
werd de oprichting van het dameskoor
vermeld. Hun taak: het verzorgen van
rouw en trouwdiensten.
De eersten die de ‘kar’ trokken waren;
Jeanne Kuijken, voorzitter; Riet v. d. Aa,
penningmeester en N. v.d. Rijdt, secretaresse; Kapelaan v.d. Ven, directeur en
Jos Houët, organist.
Zaterdag 22 november was het zover. Na
een plechtige eucharistieviering was de
stap naar het feestadres een kleine
moeite. Het zou een speciale feestavond
worden. Na van een heerlijk koud en
warm buffet te hebben genoten nam de
voorzitter van het dameskoor Goen van
Neerven het woord. Zij verzocht de
dames: Joke Relou, penningmeester, Jo
Wijnhoven, Riek van Dommelen, Agnes
v.d. Putten, Toos Houët en Gerry Verschuuren naar voren te komen. Goen
roemden hen om de ruim 25 jarige actieve
inzet, trouwe opkomst en ondersteuning
aan het dameskoor. Pastor Deli speldde
hen het daarbij behorende lintje en
zilveren St. Cecilia speld op.
Het herenkoor zong daarop het dameskoor toe. Vervolgens nam de voorzitter

van het herenkoor Marinus v.d. Heuvel het
woord. Hij stak de loftrompet uit naar
Rob Rassaerts. Rob bespeelt al 60 jaar
het orgel, waarvan 30 jaar in de Aarlese
kerk. Verder memoreerde hij dat Rob al
ruim 14 jaar het herenkoor “ Cantamus
Domino “ dirigeert.
Een prachtige kaars met daarop St.
Gregorius werd aan hem uitgereikt.
Hierna sprak de voorzitter zeer lovende
woorden uit naar Martien Verberne. Hij
roemde zijn grote inbreng aan het
mannenkoor. Ruim 60 jaar was Martin
een trouw en actief lid. Waarvan hij meer
dan 14 jaar de vaste gezangen heeft
gedirigeerd. Namens de leden en het
bestuur reikte de voor-zitter Martien het
Ere lidmaatschap aan. Een prachtige
oorkonde en een bos bloemen vielen hem
ten deel. Dit was nog niet alles. De voorzitter nodigde de volgende heren uit:
Leo Duimelink; Jan Keuten, Arie Ketelaars (dirigent dameskoor), Arnoud Jan
Smulders en Hans Vermaes. Aan hen viel
de eer te beurt een bronzen herinneringsspeld in ontvangst te mogen nemen naar
aanleiding van 12,5 jaar lidmaatschap.
Hierop werden de heren door het dameskoor toegezongen. Dat het parochiële
herenkoor op leeftijd is, lees je in hun
jubileumboek, uitgebracht bij het 150
jarig bestaan. Daarin staat vermeld dat
op 22 november 1853 het herenkoor werd
opgericht. De eerste president was
Pastoor Johannes Baptista van

Bericht van:
Sambeek. Het koor zingt voornamelijk
gregoriaanse muziek. Zij verzorgen de
dienst op zon- feest- en hoogtijdagen.
Een keer in de maand doen zij dat
zondags met het dames-koor. Uiteraard
repeteren ze een keer in de week en wel
op donderdagavond. Graag zouden beide
koren zien dat zij, die graag zingen, lid
worden. Aanwas is zeer welkom.
Dat alle jubilarissen door de aanwezigen
werden gefêteerd zal U duidelijk zijn.
Proficiat.
Nobis.

ASV’33
KERSTTOERNOOI 2008
Zaalvoetbaltoernooien in DE DREEF
Het traditionele kerstzaalvoetbaltoernooi
van ASV’33 wordt dit jaar gespeeld op
maandag 29 december voor de mini’s, Fen E- jeugd en op dinsdag 30 december
voor de D-,C-, B- en A- jeugd.
Alleen de A- en B- jeugd hoeft zich voor
dit toernooi op te geven want de overige
jeugdspelers worden door hun leiders in
een team geplaatst.
Als je op vakantie bent of om een andere
reden niet mee kan doen moet je dit aan
je leider doorgeven..
Programma op Maandag 29 december.
9.00 – 9.30 uur
mini’s
9.30 - 13.00 uur
F- jeugd
13.00 - 17.00 uur
E- jeugd
Programma op Dinsdag 30 december.
9.00 - 11.30 uur D- jeugd
11.30 - 14.00 uur C- jongens +meisjes
14.00 - 17.00 uur A/B- jeugd
De spelers die mee willen doen aan het
A/B toernooi moeten zich als team, dit
houdt in met één keeper, 4 veldspelers
en minimaal één wisselspeler, vóór 18
december schriftelijk opgeven bij:
Bert van Zutphen,Opstal 4, Aarle-Rixtel.

Pagina 29
Bij opgave van een team vermelden:
Naam/adres/tel. nr. van de contactpersoon
Naam van het team.
Van alle spelers: Naam en leeftijd.

Luikse Markt
Op zondag 4 januari 2009 zal tafeltennisvereniging ATTC’77 haar jaarlijkse Luikse
Markt houden in de tafeltennishal aan de
Jan van Rixtelstraat te Aarle Rixtel.
Openingstijden vanaf 11.00 uur tot 15.00
uur.
Leden van de club hebben het afgelopen
jaar weer alle overtollige materiële zaken
verzameld en zullen die tegen lage
prijzen aanbieden. Het is altijd de moeite
waard om te snuffelen tussen de spulletjes zodat u dat ene ding dat u eigenlijk
altijd al wilde hebben of dat u zo doet
terugdenken aan uw jeugd vol vrolijke
herinneringen, eindelijk weer eens vindt
en een mooi plaatsje kan geven in uw
eigen huis of tuin.
Niet alleen is de Luikse Markt leuk om te
bezoeken voor alle aanbiedingen maar
ook om weer eens gezellig met elkaar
onder het genot van een hapje en een
drankje bij te kletsen in de kantine.
Alle leden hebben vrij entree, dat geldt
ook voor jongeren onder de zestien jaar.
Alle andere bezoekers betalen één euro
als entreegeld zodat daar mee de kas
van de tafeltennisvereniging gevuld wordt.
Die kan dat hard gebruiken om de
benodigde tafeltennisballetjes aan te
vullen en als de tijd daar is ook haar
tafeltennistafels te vernieuwen.
Voor meer info: www.nttb.nl/attc77
Attc77 is gevestigd aan het adres Jan
van Rixtelstraat 30 te Aarle-Rixtel ,
telefoonnummer 0492-382255

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

Geheel nieuwe collectie
vloer- en wandtegels.
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Ganzeveer 2 verstevigt
koppositie overgangsklasse
De senioren van Ganzeveer 2 troffen het
tweede team van de Bakel Boemerang
Combinatie als laatste wedstrijd van de
eerste helft van de competitie. Na een
redelijk eenvoudig begin wonnen Nienke
Houët en Ferry Tabor hun mix met tweemaal 21-15. BBC trok de stand echter
weer gelijk door in de tweede mix met 1821 en 17-21 van Stefanie en Daan van
Melick te winnen. In de herendubbel
werden ook Sander van den Hemel en
Ferry verslagen met 13-21, 19-21.
Gelukkig wisten de dames Nienke en
Stefanie hun damesdubbel in drie sets
(22-24, 21-18 en 21-11) naar zich toe te
trekken waardoor de stand weer gelijk
kwam. In de enkelspelen werden echter
geen verliespunten meer geleden en
werd de eindstand comfortabel uitgebouwd. Daan won in drie sets met 21-18,
20-22 en 21-16. Stefanie won eenvoudig
met 21-11 en 21-16. Sander met 21-19 en
21-14. Met de winst reeds binnen,
maakte Nienke het karwei af met 21-11
en 21-14. De eindstand : Ganzeveer 2 BBC 2 = 6 – 2
Overige uitslagen seniorencompetitie
Ganzeveer 4 Brabantia 4 1-7
Mixed 7 Ganzeveer 5 4-4
Mixed 6 Ganzeveer 3 6-2
Overige uitslagen jeugdcompetitie
Ganzeveer 2 Con Brio 6 6-2
Mixed 8 Ganzeveer 2 3-5
Senioren:
mixed 8 ganzeveer 7 5-3
Jeugd:
C-klasse
Ganzeveer 1 - BSC 1 5-3
Helden 1 - ganzeveer 1 4-4
H-klasse
Con Brio 9 - Ganzeveer 3 2-6
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Ganzeveer 3 - Brabantia 3 2-6
I-klasse
Mixed 12 - Ganzeveer 4 5-3
Mierlo 2 - Ganzeveer 4 6-2
Kredietcrisis, recessie,
minder commercie,
minder stappen ?,
minder happen en snappen ?
Minder centen,
meer faillisementen.
De Sint gaf toch meer uit,
daarvan snap ik dan geen fluit
Inleveren met z’n allen,
dus met oud en nieuw niet knallen.
Wordt het ons aangepraat,
hebben we ‘t zo kwaad
of valt ‘t allemaal mee.
Zit klagen in onze genen
en klagen we met gezonde benen.
De tijd zal leren
of we minder kunnen verteren.
Let wel,
gezondheid is het allerhoogste goed,
de rest is daarbij slechts spel !!!
RD

K lokje
Groenworkshops
Werk je graag met natuurlijke
materialen? Voor de kerstworkshops zijn
nog enkele plaatsen vrij op 8, 9, 17 en 19
december. Reserveer snel een plekje
want vol is vol. Geen tijd om zelf een
sfeervolle kerstdecoratie te maken? We
hebben er al enkele klaar of maken ze
naar eigen wens. Bezoek ook eens onze
website: www.madeliefste-creatief.nl of
informeer bij Marscha of Thea (06-2027
0699)
Gevonden:
Sleutel (Buva) met blauw label. Zit ook
een verwarmingssleutel aan. Tel: 381604.

GEZONDHEIDSVOORDEEL

bij Drogisterij Raijmakers

WEERSTAND
voor het hele gezin
ECHINACEA EXTRA FORTE is een weerstandsverhoger voor het hele gezin met een uitgebreide
en krachtige invloed op het afweersysteem.
Deze druppels kunnen door alle gezinsleden van
klein tot groot gebruikt worden om de weerstand
te verhogen.
Drievoudige invloed
De druppels hebben een drievoudige invloed op
je lichaam. Ze bevatten namelijk niet alleen
Echinacea, maar ook Cat’s Claw om het immuunsysteem te bevorderen én Plantago major om
vrijer te ademen.
2x 100 ml. 22,90 U BETAALT

+ 1145

GRATIS

Verzachtende invloed
op de luchtwegen
Q Versnelt herstel na
ziekte
Q Activeert het
afweersysteem
Q

COMPLETE
OM
VERZORGING
voor
or de prostaat
ProstaFleur Extra Forte is de krachtigste prostaatformule van Bloem. De capsules
bevatten een uitgebreide reeks van plantenextracten, antioxidanten en het mineraal
zink die de prostaat niet alleen verzorgen maar tevens beschermen.

Voor het behoud van
een normale prostaat
Q Voor een goede blaasen prostaatfunctie
Q Om de prostaat in goede
conditie te houden
Q

22x 100 caps. 41,90 U BETAALT

+ 2095

GRATIS
Gebruik een voedingssupplement niet als vervanging van een gevarieerde voeding en een gezonde levensstijl.

Drogisterij Raijmakers
Dorpsstraat 26, Aarle Rixtel
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www.bloem.net
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Ons winterprogramma gaat op zondag
14-12 door met de 2e cross uit een serie
van vier. De start is om 10.30 uur nabij
d’n Duvelsberg.
Naast ons verdere normale programma
met kaarten, wandelen en veldtoeren
etc., zijn er deze maand nog enkele
belangrijke aktiviteiten. Op 2e kerstdag is
dat de foto-wandel-puzzeltocht en op
28-12 de Koppelcross.
De start van de foto-puzzeltocht waaraan
iedereen deel kan nemen is tussen 13.00
en 13.30 uur vanaf de Lantaarn en voor
de koppelcross moet men zich uiterlijk
21-12 opgegeven hebben.
Volgende keer komen wij daarop uitvoerig
terug, maar men kan natuurlijk ook kijken
op www.aandewielen.nl.
afd. publ.

Runnersclub Lieshout start met
een beginnersgroep: Meld u aan.
Zoals u wellicht weet bestaat er in
Lieshout al sinds 20 jaar een loopvereniging, Runnersclub Lieshout (RCL)
genaamd. Een lopersvereniging, die
trainingen verzorgt voor het hardlopen van
verschillende afstanden tot het voorbereiden voor de hele marathon. Bij dit alles
staat ontspanning en gemoedelijkheid
voorop. Enkele jaren geleden is deze club
uitgebreid met een wandelafdeling, waar
onder begeleiding van ervaren trainers op
woensdagavond en op de zondagmorgen
sportief gewandeld kan worden. Hierbij
zijn twee of drie groepen gemaakt die
ook in een verschillend tempo wandelen.
Activiteiten van RCL zijn o.a. het verzorgen van hardlooptrainingen op de
maandag-, dinsdag-, donderdagavond en
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zaterdagmiddag, met een team deelnemen aan de ROPA-run, het organiseren van diverse hardloopwedstrijden,
o.a. de Oranjeloop en de Duvelscross,
het deelnemen aan de vierdaagse van
Nijmegen en het deelnemen aan vele
hardloopwedstrijden. Op maandag 5
januari 2009 zal er weer gestart worden
met een beginnersgroep. Een beginnersgroep is een groep mensen die niet (of
sinds lange tijd niet meer) hebben
hardgelopen en graag hiermee (weer)
willen beginnen. Er is een speciaal
trainingsprogramma opgesteld, afgestemd op de doelgroep. De trainingen
vinden vinden plaats onder goede
begeleiding. Het is mogelijk 1 maand
gratis mee te lopen. Wanneer u zich
aanmeldt als lid van RCL krijgt u als
welkomsgeschenk een prachtig loopshirt
met opdruk van ons cadeau. Bewegen is
erg belangrijk om gezondheid te blijven.
Diverse zorgverzekeringen belonen zelfs
het lidmaatschap van een sportvereniging. Dus kom naar de trainingsavond op 5 januari en zorg voor je
gezondheid in gezelschap van anderen.
Want samen sporten is samen plezier
hebben. Aanmelden en meer informatie is
te verkrijgen bij: Frank Martens:
0492-382616 (na 18:00 uur)
John Pennings: 06-50281483
Theo Pardoel: 0499-422966

K lokje
Kerstshow:
Groen- en kerstdecoraties, o.a.: kransen,
guirlandes, hoorn des overvloed, kerststukjes. Open: Do 18 dec. van 11 tot 16
uur. Vrij 19 dec. van 11 tot 16 uur. Zat 20
dec. van 11 tot 16 uur. Ma 22 dec. van 11
tot 16 uur. Ook voor bestellingen / in
eigen potten,vazen. Je kunt je nog
opgeven voor een workshop.
Voor informatie Dorien van Dinter-Pulles,
Clovishof 30, Aarle-Rixtel. Tel: 0492
382762. DorienPulles@hotmail.com
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Prijsuitreiking
Ganzenwinkel toernooi 2008.
De Eendracht Aarle-Rixtel heeft zondag
23 november onder grote belangstelling
van de deelnemende clubs de verenigings en persoonlijke prijzen uitgereikt.
Bijna alle 17 verenigingen uit de regio
hadden meerdere schutters erop uit
gestuurd om de vele tientallen prijzen en
bekers in ontvangst te nemen.
Verenigings uitslag ( eerste 7 )
1- Prins Bernhard Mierlo 0

Kapsalon Astrid
Hoofdstraat 135b
Mierlo-Hout
tel: 0492-525613

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

2- Recht door Zee Helmond
-11
3- DHSZOD Asten-Heusden
-13
4- Batavieren Rips
+15
5- Vredelust Deurne
-16
6- Kunst & Vr.schap Liessel
+25
7- Neerlandia Bakel
-31
Persoonlijke uitslag
Hoogste keizer J.Romonesco
236
Hoogste koning M.Faitas
241
Hoogste heer J Verhees 234
Hoogste dame C.Hurkmans
238
Hoogste veteraan T.de.Jong
236
Hoogste jeugd M.Peeters
229
Uitslag
wedstrijdje
tijdens
de
prijsuitreiking.
1- B de Rooij van Batavieren Rips 136
2- R Kleijngeld van Prins Bernhard
Mierlo 133
3- J Graat van Kunst & Vriendschap
Liessel 133
Het Van Ganzenwinkel toernooi werd dit
jaar voor de laatste keer gehouden achter
Cafe Van Bracht, omdat medio 2009 de
oude accommodatie wordt gesloopt.
Hopelijk zijn we volgend jaar rond deze
tijd klaar met de nieuwe accommodatie
achter De-Dreef aan De-Duivenakker.
Zodat we in 2010 het Van Ganzenwinkel
toernooi weer kunnen starten in een
mooie nieuwe accommodatie.

openingstijden:
ma 13.00-17.00
di-wo-do 9.00-18.00
vrij 8.00-19.00
za 8.00-15.30

openingstijden:
ma 13:00-17:00
di-wo-do 9.00-18.00
vrij 8.00-18.00
za 8.00-15.30

www.kapsalonastrid.nl
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Met de Kerstdagen zelf is er een kleine
adempauze maar op 4 januari 2009 is de
jaarlijkse Luikse Markt in de tafeltennishal. Er zijn al veel leden die zich
hebben ingeschreven voor ruimte en hun
spullen zullen aanbieden. Tussen 11.00
en 15.00 uur zullen zij hun waren met
verve aan de man (mens) proberen te
brengen. Komt dat zien!
Begin februari 2009 begint de voorjaarscompetitie met waarschijnlijk weer meer
teams!
Voor meer informatie www.nttb.nl/attc77

Aarle-Rixtelse tafeltennisclub
ATTC 77 heeft drukke weken
voor de boeg.
Nu de reguliere competitie komende
week haar winterstop vindt met onder
andere twee Aarlese teamkampioenen,
lijkt de tijd van bezinning en rust daarentegen voor de club volop te bruisen.
Op 13 december 2008 vindt de jaarlijkse
feestavond voor de leden en hun
partners plaats. Wilma van Beek en Jan
Strijbosch zullen gehuldigd gaan worden
omdat ze 25 jaar lid zijn van de club. Een
team van vrijwilligers buigt zich over de
voorbereidingen van de muziek, de hapjes
en de drankjes en natuurlijk wordt door
het bestuur overal geronseld voor prijsjes
voor de te houden loterij.
Daarna, zo rondom de kerst, wordt er
door attc77 een ouder-kindtournooi
georganiseerd. Dat wil zeggen dat de
kinderen die bij ons trainen en spelen
samen met hun ouders mogen laten zien
wat ze allemaal kunnen. De vraag is
natuurlijk of de ouders dit kunnen
bijbenen…Met de resultaten komen we
nog bij u terug.

K lokje
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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De Meikever
Had ik het laatst niet over de Oehoe, een
van de grotere uilensoorten, inmiddels
ook weer in Nederland en ja, hoor, niet
om interessant te doen, maar hij zat er,
pontificaal op een antennemast op d’n
Heikant. Geloven of niet, maar ik heb een
getuige die hem de dag tevoren daar ook
zag. Waarschijnlijk is het een ontsnapt
exemplaar omdat het dier niet schuw
bleek te zijn. Prachtig om in de ochtendschemer zijn doordringende roep te
horen. Het geluid kende ik nog van de
vakantie in Frankrijk, een soort oerbos in
de buurt van Carcasonne. Benieuwd of
we nog een melding krijgen dat hij hier
ergens in de buurt is weggevlogen, zo
niet, dan kunnen we ons volgend voorjaar
voorbereiden op een broedplaats in de
Biezen of de bosjes van de Wolfsputten
of Scheepstal, maakt mij niet uit. Alleen
zal er dan nog een tweede exemplaar ten
tonele moeten verschijnen en hoe ver de
lokroep van de Oehoe klinkt zou ik niet
weten. We wachten af.
Ik heb altijd gedacht dat de Sint een echte kindervriend was. Altijd een vriendelijk
woord voor elk kind van Nederland.
Jammer van de Verraadpiet die zonodig
in het grote boek moet schrijven wat je
als kind verkeerd hebt gedaan. Gelukkig
dat ze de roe hebben afgeschaft,
opvoedkundig niet langer verantwoord. Ik
zie geen enkele Piet meer met zo’n
middeleeuws wapentuig.
Wat bleek
echter vorige week. De Sint wil geen
kinderen meer zien, het Huis van Sinterklaas in Helmond ging op slot. Vol, er
kon geen pepernoot meer bij. Toch
jammer voor de broekies die net stonden
te popelen om de Goedheiligman te
ontmoeten. Idee voor volgend jaar, wij
hebben in Aarle-Rixtel toch net zo’n
mooi kasteel. We hoeven toch niet onder
te doen voor Helmond. Eens kijken of we
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een kasteelcomité kunnen oprichten,
even nog een geschikt figuur sorteren
voor de mijter en staf. Mafkezen die voor
zwarte Piet willen spelen lopen er hier
genoeg rond, dat moet geen probleem
zijn.
Oei dat was tegen het zere been. Prins
Ted van Ganzegat geboren in Helmond.
Ik werd meteen op mijn pootje getikt.
Duimzuiger, er klopt niets van. Geboren
in Tilburg moest dat zijn en dat staat
veel beter in je paspoort, alhoewel wat is
er verkeerd aan Helmond De status van
deze stad is sterk verbeterd sinds de
betekenis van kattenmepper door het
stadsbestuur is gewijzigd. Kattenmepper
is in hun visie geen scheldnaam meer,
maar een historische naam, een
Geuzennaam. Ik ga dan even googgelen op mijn computer en jawel hoor. De
betekenis van Geuzen of Geus is
bekend. Je had in vroeger eeuwen
bosgeuzen, wilde geuzen en watergeuzen, U weet nog wel die van den
Briel. De laatste soort zal misschien wat
eenden of ganzen hebben verorberd,
maar je maakt mij niet wijs dat de
bosgeuzen en zeker de wilde geuzen
geen katten op het menu hadden staan.
Oke, dan is er nog niets aan de hand
maar wat blijkt verder.
De naam Geus is afgeleid uit de Franse
taal, namelijk Gueux en dat betekent gewoon armoezaaier, bedelaar of landloper,
zelfs de termen schelm, boosdoener en
deugniet staan vermeld. Dat klinkt mij
wel weer heel bekend in de oren. Als ik
burgemeester van Helmond was zou ik er
nog eens goed over nadenken.
De meikever

www.gemeenschapsblad.nl
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We zijn weer begonnen aan de laatste
maand van het jaar. Bij het verschijnen
van dit blad is de Goedheiligman al weer
vertrokken naar een warmer oord. De
intocht in Aarle-Rixtel, op 23 november
was weer prachtig. Op een mooi versierde boot werd hij binnengehaald door
een grote groep kinderen, ouders en
grootouders. Mijn taak bestond er uit om
de vele mensen, die naar de andere kant
van het kanaal wilden, veilig de kade van
de Havenweg te laten bereiken. Daarna
een korte rit naar De Dreef en vervolgens
konden daar dan de veelal verkleumde
handjes geschud worden en de
wensenlijstjes worden ingeleverd. Nu nog
maar hopen dat de Sint niet al te veel
last heeft gehad van de financiële crisis.
Na het Sint Nicolaasfeest gaan we
zachtjes aan op weg naar de Kerst en de
jaarwisseling. Met betrekking tot de
jaarwisseling wil ik hier alvast kwijt dat er
al behoorlijk wat vuurwerk wordt
afgestoken. Dat is natuurlijk verboden en
in de aanloop naar de jaarwisseling gaan
we vanuit de politie streng controleren op
het het afsteken en het bezit van
vuurwerk. De boetes voor de vuurwerkovertredingen zijn niet mals, dat kan ik
alvast verklappen. Niet alleen aan het
illegale vuurwerk besteden we aandacht,
ook aan het legale vuurwerk waarmee
dingen gebeuren die niet kloppen, ook
daaraan besteden we veel ‘ warme ‘
aandacht.
Nu over naar de min of meer gebruikelijke
voorvallen van de afgelopen 14 dagen.
VERKEER;
Op donderdag 20 november vond er rond
het middaguur een aanrijding plaats op
de Lieshoutseweg. Een 34 jarige Helmonder raakte, toen hij in de richting van
Aarle-Rixtel reed, met zijn auto aan het
slingeren, verloor de macht over het stuur
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en knalde tegen twee dikke bomen aan.
De man werd in de ambulance overgebracht naar het Elkerliek en de auto
werd total loss overgebracht naar een
autosloperij. Achteraf bleken de verwondingen bij de man gelukkig nogal
mee te vallen, hij kon na onderzoek weer
naar huis. De auto moest blijven.
Op dinsdag 23 november hebben we nog
een aanrijding behandeld op de Bosscheweg. Daar vond een kop-staart aanrijding
plaats tussen de auto’s van een 53 jarige
inwoonster van Aarle-Rixtel en een 22
jarige inwoonster van Lieshout. Kennelijk
had de laatste bestuurster niet gezien
dat haar voorgangster stopte. De jongste
dame klaagde over pijn in de borst, om
die reden moest ze nog naar het
ziekenhuis. Ook bij haar bleek de verwonding mee te vallen.
In de nacht van zaterdag 29 op zondag
30 november werd op de Dorpsstraat de
bestuurder van een bestelauto gecontroleerd omdat hij daar zonder licht reed en
bovendien behoorlijk slingerde. Deze 28
jarige bestuurder bleek te veel gedronken
te hebben. Aan het bureau werd een
ademanalyse gehouden en daarbij bleek
dat hij 875 ug/l (microgram alcohol per
liter uitgeademde lucht, zoals dat zo
mooi heet) blies. Omgerekend naar het
promillage bedroeg dit dan 2 promille.
Omdat de man korter dan 5 jaar zijn rijbewijs had en dus een beginnend bestuurder was, kon hij dit meteen inleveren.
Bovendien kreeg hij een rijverbod en mag
hij zich tzt bij de rechter verantwoorden.
AFVALDUMPING;
Door een oplettende getuige werd gezien
dat de bestuurder van een personenauto
op maandag 1 december aan de Havenweg een hoeveelheid vuilniszakken
dumpte. Zij gaf het kenteken door aan de
politie. Bij controle bleek daar afval in te
zitten van een hennepkwekerij. De te
naam gestelde van het kenteken,
overigens een inwoner van een plaats hier
40 kilometer vandaan, kan snel op een
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bezoek van de plaatselijke politie
rekenen.
WONINGBRAND;
Op maandagavond 1 december brak er in
een woning aan de Croylaan een schoorsteenbrand uit. De brandweer had het
vuur snel onder controle, maar toch kon
niet voorkomen worden dat er behoorlijk
wat schade aan het dak en de zolderkamer ontstond. Ook bij de buren was er
schade. Of een vuile schoorsteen hier
aan de orde was weet ik niet, maar
misschien toch wel weer eens goed om
de inwoners van Aarle-Rixtel nog maar
eens te laten weten dat ook de schoorsteen regelmatig moet worden geveegd.
Het kost een paar tientjes, maar het kan
een hoop ellende voorkomen.
Dat was het weer voor deze keer,
Vriendelijk groeten,
John Geerts, uw buurtbrigadier.

Inloopuurtje
peuterspeelzaal
Voor ouders die van plan zijn om hun
peuter aan te melden voor de peuterspeelzaal houden we een inloopuurtje op
woensdag 10 december van 11.45 - 12.30
uur.
U krijg de gelegenheid om samen met uw
peuter eens rond te kijken, een praatje te
maken met de leidsters en om de peuter
eventueel aan te melden. Bij het aanmelden moet de peuter al wel 2 jaar zijn.
De peuters worden geplaatst als hij/zij
twee jaar en drie maanden oud zijn en
als er plaats is.
Het aanmelden kan ook via de website
van Stippel op www.stippelspeelt.nl.
Tot ziens op woensdag 10 december.
De leidsters van
peuterspeelzaal De Rakkertjes,
De Duivenakker 76B.
Tel. 38 33 56.
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Katholieke
Vrouwenbeweging
Programma KVB Aarle Rixtel
Woensdag 10 December Het is weer
bijna Kerstfeest, en zoals ieder jaar
Hebben wij ook nu weer een gezellig
samenzijn in de sfeer van Kerst. Omdat
het thuis front erg benieuwd is naar onze
prestaties na het vele repeteren of
optredens. Wilden we iets anders dit jaar
… Onze “Showgirls” willen graag voor
ons, onze familieleden en vrienden
optreden. Daarom is het dit jaar een
“Kerstviering” samen met onze familieleden en vrienden. Wij verwachten en
hopen dan ook dat alle leden komen, en
…ieder zo veel mogelijk familieleden
meebrengt, te meer omdat onze groep
“Showgirls”uit bijna de helft van onze
leden bestaat, en als ze voor een bijna
lege zaal moeten optreden is dat voor
hen, maar ook aanwezige kijkers niet zo
gezellig. Dus Allemaal en Iedereen is van
Harte Welkom !!!!!!!!!! De Kerstviering vind
plaats in Gemeenschapshuis De Dreef
en begint om 20.00 uur
Zoals eerder vermeld gaan wij 13 januari
op excursie naar Savant keuken aan de
Steenovenweg in Helmond. De meerderheid heeft besloten om het met lunch te
doen. Er zijn nog enkele plaatsen vrij …..
tot en met de bijeenkomst van 10
december kan U zich nog opgeven. Wij
wensen iedereen hele fijne en gelukkig
Kerstfeest. En een prettige Jaarwisseling
met veel geluk en Gezondheid voor het
Nieuwe Jaar Ben je benieuwd naar onze
vereniging kom eens kijken op een van
onze bijeenkomsten of bezoek onze
website www.kvbaarlerixtel.nl of bel Diana
Aarts 0492 – 546011 zij kan U er alles
over vertellen.
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Dorpswandeling 1 nu ook op
papier verkrijgbaar .
Sinds een aantal jaren worden er door de
heemkundekring - onder leiding van een
dorpsgids- regelmatig dorpswandelingen
georganiseerd.
Tot nu toe werden deze dorpswandelingen uitsluitend – op aanvraag- voor
groepen gehouden zoals families,
verenigingen en buurtschappen. Afgelopen maand oktober werd er voor de
eerste keer een publiekwandeling georganiseerd waaraan iedereen die dat wilde
kon deelnemen. Jammergenoeg lieten de
weergoden ons in de steek, zodat het
aantal deelnemers zo’n 16 mensen bedroeg. Desondanks werd het een heel
gezellige en boeiende wandeling.
Uit talloze reacties is inmiddels gebleken
dat er grote behoefte bestaat aan een
wandelbrochure, aan de hand waarvan
ook individuele belangstellenden de
wandeling kunnen maken.Met deze vraag
is de heemkundekring aan de slag gegaan, met als resultaat een prachtige
brochure.Aan de hand van de beschrijving
krijgt men een aardig zicht op de cultuurhistorische achtergrond van ons dorpscentrum, met zijn vele beeldpalende
panden en objecten.
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Tijdens een dorpswandeling valt het op
dat in ons centrum geen enkel pand aan
elkaar gelijk is.Dat is niet zo vreemd,
want de meeste panden zijn gebouwd in
de tijd dat “welstandtoezicht” nog niet
bestond. Elke bouwer heeft geprobeerd
er iets bijzonders van te maken.Daarbij
werd o.a. gebruik gemaakt van bepaalde
bouwstijlen en bouwelementen.
Wat bijvoorbeeld te denken van ezelsruggen, melkmeisjes , hanenkammen en
de muizentandjes. Maar het zijn met
name de historische achtergrondverhalen
en anekdotes die veel mensen aanspreken. Zo komt men via de wandeling
erachter wat de achtergrond is van
driehoekige pleintjes, zoals de Kouwenberg en welke betekenis er schuilgaat
achter bijvoorbeeld het Ganzentrio, de
schutsboom, de linde en de meiboom.
Vaak zijn het de kleine details die het
doen, zoals dat ene huisnummer dat nog
stamt uit de tijd dat Aarle-Rixtel nog was
ingedeeld in wijk A, B en C.
Ook kan men aan den lijve ervaren dat
Aarle-Rixtel een echt “klokkendorp” is en
dat “Ons Lieve Vrouwke van Aarle” nog
steeds heel nadrukkelijk aanwezig
is.Want een bezoek aan de Kapel van
O.L.Vrouw in ’t Zand” is een van de talloze “tophits” tijdens deze wandeling.
Maar ook het voormalig Nederlands
Hervormd kerkje komt tijdens deze
dorpswandeling heel mooi uit de verf en
dan hebben we het nog niet gehad over
alle andere bijzonderheden die de revue
passeren.
Wat te denken van het voormalige
gemeentehuis met zijn feodale uitstraling
en onze “waterstaatkerk” met zijn pontificale versieringen.
Er wordt wel eens gekscherend gezegd
dat ons dorp meer te bieden heeft dan
Volendam!
De wandelbrochure is voor 2 euro o.a.
verkrijgbar bij het VVV-steunpunt van de
Ganzenhut, de heemkamer, campings en
andere vvv-kantoren.

