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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, Churchil-
laan 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-Rixtel-
Tel: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 Keyserinne-
dael, 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.

Landelijk Politienummer 0900 - 8844 voor niet spoedeisende hulp

Pagina 5CCCCCentraal alarmnummer  1 1 2



PPPPParochie  O O O O O......LLLLL.  V V V V Vrouw PPPPPresentatie Pagina 6

Week van zaterdag 27 december t/m vrijdag  2 januari 2007.
Zaterdag 27 december
18.30 uur Kerk – Eucharistieviering – Samenzang  -  géén kindernevendienst

Gerda van Bokhoven
Nico Schooneveld
Nol Roijackers (par.)
Jan van den Bogaard (par.)
Toos en Marinus van Stiphout – Crooijmans en Mart
Overleden ouders Gerard en Maria Ermens – Schepers (verj.)
Overleden ouders Schuurmans-Westenlaken
Jan Verbakel

Zondag 28 december – H. Familie, JEZUS, MARIA en JOZEF.
10.00 uur Kerk – Eucharistieviering - Herenkoor
Maandag 29 december
10.15 uur Mariëngaarde – Eucharistieviering
Woensdag 31 december - OUDJAAR
18.30 uur Kerk – Eucharistieviering - m.m.v. “OJO”.

Overleden ouders v. Rixtel, Bertus en Frits (j.get. Frits/fund.)
Willem v. d. Nieuwenhof

Donderdag 1 januari – NIEUWJAAR
11.00 uur Kerk – Eucharistieviering - Herenkoor

Overleden ouders van Rixtel – Jansen en Mariet en Ben
Jac van Falier
Francien Scheepers – Knoops (par.)
Mia van Roy – Nooijen (verj.)

Week van zaterdag 3 januari t/m vrijdag 9 januari
Zaterdag 3 januari
18.30 uur Kerk – Eucharistieviering – Dameskoor  -  kindernevendienst.

Gerard Wouters (par.)
Theo van Vijfeijken (5e j.get.)
Overleden ouders van Heeswijck en Mieke

Zondag 4 januari – OPENBARING DES HEREN (DRIEKONINGEN)
10.00 uur Kerk – Eucharistieviering – Herenkoor

Jan Hendrix (j. get.)
Overleden ouders Vereijken – Verhagen (verj.)
Overleden begunstigers van het O.L.Vrouwe Gilde
Jo van Berne – Lennarts (verj./par.)
Sien Nooijen (fund.)
Doortje van Roij (verj.)
Francien Scheepers – Knoops (par.)
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Maandag 5 januari
10.15 uur Mariëngaarde- Eucharistieviering
Woensdag 7 januari
19.00 uur Kapel - Rozenkransgebed
Donderdag 8 januari
10.15 uur Mariëngaarde – Eucharistieviering

Week van zaterdag 10 januari t/m vrijdag 16 januari
Zaterdag 10 januari
18.30 uur Kerk – Eucharistieviering - Samenzang  -  kindernevendienst.

Jan Verbakel (par.)
Overleden ouders Gerard en Maria Ermens- Schepers (j.get.)
Noud en Mio Raaijmakers
Tinus Schepers (verj.).

Zondag  11 januari – 1e Zondag door het jaar – DOOP VAN DE HEER
Landelijke Aktie Kerkbalans

10.00 uur Kerk – Eucharistieviering –  Dames- en Herenkoor
Mariet Maas – Teunis (1e j.get.)
Francien Scheepers – Knoops (par.)
Mies Martens (verj.)
Johannes en Josina Koonings- v.d. Boogaard
Giel van Mierlo (6e j. get.)
Tot welzijn van de parochie

Maandag 12 januari
10.15 uur Mariëngaarde - Eucharistieviering
Woensdag 14 januari
19.00 uur Kapel – Rozenkransgebed
Donderdag 15 januari
10.15 uur Mariëngaarde – Eucharistieviering

PASTORIE:
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.

ATTENTIE:
In verband met de komende feestdagen zullen van 24 december 2008  t/m 5  januari
2009 de spreekuren van de pastor komen te vervallen. De medewerksters zijn afwezig
van 24 december t/m 1 januari. Voor dringende gevallen kunt u altijd bellen naar de
pastorie.
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Opgeven Misintenties.
Zoals gewoonlijk kunt u de misintenties voor het nieuwe jaar  weer komen opgeven op
de pastorie en wel op dinsdagmorgen 6 januari en vrijdagmorgen 9 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  dinsdag 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  zondag 8 februari a.s. Voor
deze avond en voor de doop van uw kindje  kunt u zich opgeven tijdens de spreekuren
van de pastorie:tel. 381215.

D a n k b e t u i g i n g

Het heeft ons erg goed gedaan te weten dat zuster Tarcies Vieanen zo gezien
was in het dorp.

Hartelijk dank voor uw medeleven en gebed.

Zusters van Liefde Mariëngaarde.

Beste familie, vrienden en bekenden.

Op deze manier wil ik jullie laten weten dat het mij erg goed doet dat zoveel
mensen met mij meeleven nu ik al een hele tijd “uit de running” ben.
Ik dank jullie hartelijk voor de vele kaarten en bloemen en de grote belangstelling
en aandacht die ik krijg en gekregen heb.
Ik wens iedereen fijne kerstdagen toe en voor het nieuwe jaar de allerbeste
wensen en een gezond 2009!

Cisca Verschuuren-Nooijen.
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Kort woordje van Pastor M. Deli

Harmonie
Zondag 14 december was het voor onze
geliefde harmonie: “De Goede Hoop” een
bijzondere dag. Mensen kwamen van
heinde en verre om het bestuur en de
leden van harte te feliciteren met het
behaalde succes in Zaandam. Tijdens de
receptie gaven de jongste leden (het
opleidingsorkest) een keurig verzorgd
optreden!
Herdertjesmis
Dit maal zou ik uw extra aandacht willen
vragen voor de herdertjesmis op
Kerstdag. Deze viering is speciaal
bedoeld voor de kinderen en hun ouders.
De kinderen zijn al druk aan het oefenen
voor het Kerstspel in deze viering.
Vergeet ook niet te kijken - op het einde
van deze viering - naar de kameel en zijn
wijze begeleider !!!!
Muts kwijt
Beste vrienden, ik ben mijn zwarte muts
kwijt geraakt en weet niet waar. Het is
niet dat die muts nodig is om er fraai uit
te zien. Maar wél om zware verkoud-
heden te vermijden. Ze is herkenbaar aan
een gleuf bovenaan, en aan de naar
binnen geklapte oorklepjes, antraciet-
kleurige kleine krulletjes en ze voelt aan
zoals de vacht van een versgeschoren
poedel. Als iemand mijn mutske zou
gevonden hebben bel dan even naar de
pastorie a.u.b.
Kerstwens
Over het gebeuren van kerstmis moeten
we eigenlijk niet veel zeggen. Het
Kerstgebeuren mag ons stil maken en
het heilige in de stilte laten spreken.
Kijken en de vragen in ons hart laten
doordringen.
De stal vraagt u en mij of Jezus, de Heer,
in ons leven mag geboren worden. De
stal vraagt u en mij of wij mensen in
nood, die aankloppen aan onze deur,

zouden binnenlaten in de warmte van
ons leven.
Het kijken naar het Kind in de Kribbe
mag ons vervullen met blijdschap want
het zegt ons: “Bij Mij ben je welkom, wie
je ook bent, vanwaar je ook komt,
hoelang het ook geleden is dat je aan Mij
hebt gedacht”. Het Kind in de Kribbe wil
ons laten beseffen dat Hij ook voor u en
voor mij is gekomen, dat Hij uw en mijn
God wil zijn, dat Hij onze vriend en ons
geschenk wil zijn, alle dagen van ons
leven. Het Kind in de Kribbe mag u weer
laten beseffen dat God van u houdt zoals
ge nu bent, of je nu lijkt op die ruwe
herders of op die rijke wijzen. Hij houdt
van u en mij of we van dichtbij komen of
van heel veraf, altijd zijn we welkom bij
Hem.
De bezoekers van de stal zijn als heel
gelukkige mensen vervuld van vreugde en
vrede naar huis gegaan.  Zo wens ik dat
ook u als gelukkige en tevreden  mensen
straks naar huis zult gaan. De stille
nacht, de heilige nacht wil ons laten
beseffen dat Jezus een geschenk is voor
elk van ons, een geschenk waar je van
kunt leven, tot over de grens van dit leven.
Voor ons allen mag het zo zijn. Bedankt
voor uw vriendschap!  Een zalig
Kerstfeest en een voorspoedig 2009!
Tot volgend jaar!!
Pastor Michaël Deli

KKKKKlokje

Dovens meubelen Milheeze.
Zo langzamerhand een begrip voor
iedereen. Meubelen, slaapkamers, keu-
ken, eethoeken, klokken, schilderijen,
gordijnen, vloerbedekking, vinyl, laminaat
en lamelparket. Wij meten-maken-
hangen-leggen. Kwaliteitsmeubelen uit
eigen meubelmakerij voor jong en oud.
Inruil mogelijk. 0492-341553, Kerkeind 38
Milheeze. www.dovens.nl
2e Kerstdag geopend.
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Kerst overpeinzingen:

Terugkijkend in het afgelopen jaar

Hebben we genoten van elkaar

Pratend over het voorbije verleden

Geeft ons vreugde voor het heden

Echter niet alles was lief en vredig

Het maakte ons soms ledig

Dierbaar verlies, ziekte en geestelijk kwijn

Deed ons vreselijk pijn

De wedergeboorte van ons Kerstkind

Geeft ons moed en kracht heel gezwind

Het zal ons helpen in slechte tijden

Om samen met Hem te strijden

Het geeft ons hoop en zegening

Voor ons toekomstige beleving

Geniet van deze bijzondere gebeurtenis

Wensen wij u een Zalig Kerstmis

De redactie wenst U

Prettige kerstdagen
en een

Gelukkig, gezond en voorspoedig 2009
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Muziek rond
de kerststal

Op 2de Kerstdag zal van 15.00 uur tot
16.15 uur muziek te beluisteren zijn in
onze parochiekerk. Medewerking hieraan
wordt verleend door OJO orkest van
harmonie De Goede Hoop,  het
parochieel herenkoor en Rob Rassaerts
op orgel. Er is citherspel te beluisteren
en er zal gezongen door sopraan Mei
Benhong. Zij is van chinese afkomst en
woont in Aarle-Rixtel. Door kinderkoor
KIKO wordt een korte kerstmusical
opgevoerd van Willem Wilmink.
Alleszins de moeite waard om tijdens
genoemde tijd een bezoek aan onze kerk
te brengen.

Herdertjestocht.

Zoals al enkele jaren gebruikelijk is
organiseert de folkloregroep Dikke Mik
ook dit jaar op dinsdag 30 december een
Herdertjestocht, speciaal voor kinderen
tot 12 jaar. De ouders zijn natuurlijk ook
van harte welkom. De bedoeling is dat we
met (eigengemaakte) lampionnen samen-
komen op het O.L.Vrouwplein, van waar
we om ± 19.00 uur zullen vertrekken naar
Kasteel Croy. Onderweg en bij het
kasteel zullen de midwinterhoorns weer
schallen door de velden.
Bij het kasteel aangekomen, staan daar
verschillende vuurkorven. Er wordt een
kerstverhaal voor gelezen, kerstliedjes
gezongen en er is chocolademelk.
Ook is er uitgebreid gelegenheid om de
Merinoschapen te bezoeken bij Mathe
Kamp.
Na ± 1 uur zullen we weer gezamenlijk
teruggaan naar het dorp.
Tot ziens op genoemde avond op het
O.L.V. plein.

Kerstviering Dikke Mik.

Op zaterdag 27 december om 19.00 uur
zal weer de gebruikelijke kerstviering van
Dikke Mik plaatsvinden.
Deze begint traditiegetrouw met het
blazen op de midwinterhoorns bij de
Kiosk. Daarna gaan we naar het
voormalig protestantse kerkje, waar we
samen liedjes zullen zingen en nog van
enkele andere optredens kunnen
genieten. Onder het genot van een
glaasje Glühwein en kerstbrood kunnen
we nog wat gezellig napraten.
U bent van harte uitgenodigd en we
hopen velen van u weer te ontmoeten .

DE ZWARTE
FANFARE HOUDT
NIEUWJAARSCONCERT.

Blaaskapel de Zwarte Fanfare uit Aarle-
Rixtel gaat op 11 januari het jaar feeste-
lijk inblazen. De blaaskapel houdt deze
middag voor haar fans en alle andere
belangstellenden die de blaasmuziek een
warm hart toe dragen. De Zwarte Fanfare
kan terug kijken op een zeer succesvol
jaar met als hoogtepunt de rondreis door
het noordoosten van Amerika. In 2009
staan er weer andere uitdagingen te
wachten voor de kapel,  ook staan  er
alweer een aantal reizen naar Duitsland
en België op het programma.  Maar ook
verandert er iets: een nieuw jaar een
nieuwe locatie. Dit wil zeggen dat wij het
nieuwjaarsconcert en ook het jaarlijkse
festival, dat dit jaar op 22 maart
gehouden wordt, in café zaal de
Lantaarn aan de Dorpsstraat in Aarle-
Rixtel tegenover de kerk houden.  De
middag begint om 15.00 uur en we gaan
door tot ongeveer 17.00 uur, de entree is
zoals vanouds gratis.



Pagina 14



BBBBBericht van: Pagina 15

Bewegen is gezond

Heeft u zich ook voorgenomen om in het
nieuwe jaar meer gaan te bewegen?
Wij hebben een leuk gymclubje op de
maandagmiddag. Helaas moeten er
leden afhaken wegens gezondheidspro-
blemen, waardoor ons clubje erg slinkt.
Vindt u het prettig om een uurtje te
bewegen op een ontspannen manier o.l.v.
een gezellige gymlerares, bent u welkom
op de maandagmiddag om half 2 in De
Dreef. De kosten zijn 0,50 per keer. Voor
informatie kunt u contact opnemen met
Jeanne van Veghel, tel. 381921.
Hopelijk tot ziens op maandagmiddag.

Vrijwilligers gezocht

Het Steunpunt Vrijwilligerswerk Laarbeek
is voor Zorgboogcentrum Mariëngaarde
op zoek naar enthousiaste vrijwilligers die
koffie willen schenken aan de bewoners.
De werktijden zijn in overleg. Voor de
volgende dagen worden nog vrijwilligers
gevraagd: Elke dinsdag-, zaterdag- en
zondagochtend tussen 9.30 en 12.00 uur,
elke donderdagmiddag van 14.30 tot
16.30 uur en elke avond tussen 18.30 en
20.00 uur. Voor meer informatie en voor
aanmeldingen kunt u contact opnemen
met:
Manita Herregraven
Steunpunt Vrijwilligerswerk Laarbeek
Otterweg 29  5741 BC Beek en Donk
Tel. Nr. 0492 328807   Email:
info@steunpuntvrijwilligerswerklaarbeek.nl
De vacatures van het Steunpunt
Vrijwilligerswerk Laarbeek (onderdeel van
Stichting Welzijn Laarbeek) kunt u ook
bekijken op
www.steunpuntvrijwilligerwerklaarbeek.nl.
Daarnaast staan de vacatures in de
actuele vacaturemappen van de WMO
servicepunten Lieshout, Mariahout en
Aarle-Rixtel.

In memoriam

Onthutsend was het bericht te lezen in
het Eindhoven Dagblad dat de ons zeer
gewaardeerde dorpsbewoner Hans van
den Heuvel was overleden.
We kennen Hans als een echte Aarlese
mens die zijn hart verpand had aan Aarle-
Rixtel.
Geboren en getogen op Croy’s grond-
gebied liet hij geen moment verloren
gaan dit duidelijk te ventileren. Zijn woord
maar vooral zijn daden te streven naar
een hechte Aarlese gemeenschap mag
niet onvermeld blijven. Hij was de motor
om Aarle-Rixtel Ale Blie te laten blijven.
Zijn gemeenschapszin was groots en
voor eenieder duidelijk herkenbaar. Niet
soebatten maar laten zien dat je een
echte Aarle-Rixtelnaar bent. Als journa-
list, gildebroeder van de Blauwe Schut en
Aarlese mens heeft hij dat voortreffelijk
vertaald. In hem zullen wij een zeer ge-
waardeerde persoonlijkheid gaan missen.
Wij wensen zijn vrouw en kinderen  heel
veel sterkte toe in deze zeer moeilijke
tijd.
Nobis
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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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Kerstviering Zonnebloem
afdeling Aarle-Rixtel

Vrijdagmiddag, 12-12.2008, troffen de
gasten van de zonnebloem afdeling
Aarle-Rixtel elkaar in de grote zaal van
De Dreef.
Prettig was het om te horen dat velen van
hen te spreken waren over de sfeervolle
kerstversiering van de zaal. Een warm en
hartelijk welkom doet goed. Onder het
genot van een kopje koffie en wat lekkers
werd er veel bijgepraat. Na allen welkom
te hebben geheten ging pastor Deli ons
voor in de kerstviering. Met ondersteuning
van het dameskoor en organist Rob
Rassaert viel de dienst in goede aarde.
Samen zingen, bidden en actief meedoen
was wel besteed aan onze gasten. Na de
dienst kon men heerlijk kerstgedachte
uitwisselen.
Het programma werd daarna opgelui-
sterd door het kinderkoor KiKo onder
leiding van Maria Coolen met aan de
piano Arie Ketelaars.
Zingend over het kerstverhaal, onder een
schone sterrenhemel, genoten onze
gasten zichtbaar. Een optreden dat men
niet had willen missen. Echte ‘kleine’

sterren die met veel flair de zaal stil en
aandachtig kreeg. De reacties waren
hartverwarmend. Een kleine attentie voor
de koorleden werd in dank aangenomen.
U snapt dat het tijd werd om de inwen-
dige mens te voorzien van wat eten en
drinken.
Voor aanvang daarvan werd door Hanny
Schooneveld een luisterrijk kerstverhaal
verteld. Wat kunnen we met z’n allen
toch voor veel gezelligheid zorgen.
Uiteraard wat we niet vergaten, was de
kerstloterij. Prachtige prijsjes vielen veel
ten deel.
Met genoegen kijken wij, vrijwillig-
ger(s)ters en gasten, terug op een
prachtige kerstviering.
Een beetje moe doch heel voldaan ging
na afloop ieder weer zijn eigen weegs.
Vanaf deze plaats wensen wij,
Zonnebloem afdeling Aarle-Rixtel,
U een zalig kerstfeest en een voor-
spoedig 2009 toe.
Nobis
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Oprichting
Overdagsorkest Beek en Donk

Enige weken geleden hebben wij ons
initiatief om te komen tot de oprichting
van een overdagsorkest wereldkundig
gemaakt. Ondanks het feit dat er al vele
buurtorkesten zijn in Beek en Donk,
geloven wij dat er ruimte is voor een
overdagsorkest voor muzikanten die zich
geheel of gedeeltelijk uit het arbeids-
proces hebben teruggetrokken en dus
overdag tijd en gelegenheid hebben om te
repeteren. De positieve reacties die ons
daarna bereikt hebben, hebben ons
geloof in ons initiatief gesterkt. Wij stre-
ven naar een orkest met minimaal 25
muzikanten, We hebben Theo Lokin
bereid gevonden om de directie op zich
te nemen. De repetities van het nieuwe
orkest zullen plaats vinden in zaal De
Koppelen, Koppelstraat 35a te Beek en
Donk. De repetitiedag is nog niet bekend
Bespeelt u een blaasinstrument of bent u
slagwerker en hebt u tijd en zin om
overdag te repeteren dan nodigen wij u
van harte uit om op donderdagmorgen 11
december aanstaande naar zaal De
Koppelen te komen naar de oprichtings-
vergadering van het Overdagsorkest. De
bijeenkomst begint om 10.30 uur.
De initiatiefnemers:
Frans Konings (0492-462089)
Jan Leenders (0492-344333)
Martin Philipsen (0492-461971

Harmonie
De Goede Hoop

Nieuwjaarsconcert
Op zondag 4 januari a.s. geeft harmonie
De Goede Hoop haar jaarlijkse nieuw-
jaarsconcert in de feestelijke concertzaal
van De Dreef, aanvang 14.30 uur.
Het harmonieorkest en de slagwerkgroep
zullen u ook dit jaar weer een afwis-
selend programma presenteren, deze
keer met medewerking van zangeres
Babz verhoeven.
Na een sfeervolle opening van het
concert door de slagwerkgroep zal het
harmonieorkest wegens het behaalde
succes tijdens het concours te Zaandam
nogmaals het daar gespeelde werk ‘The
legend of the Flathead Lake’ uitvoeren.
Voorts wordt Alpina Saga gespeeld, een
muzikaal verhaal dat zich afspeelt in de
Alpen en waarbij de muzikanten letterlijk
hun stem zullen laten horen.
Na de pauze zal het programma bestaan
uit lichte muziek. Na het tweede optre-
den van de  slagwerkgroep volgt bruisen-
de latijns-amerikaanse muziek in de vorm
van het nummer Girl from Ipanema.
Verder kunt u genieten van muziek uit de
films van James Bond en McArthurs
Park. Zangeres Babz Verhoeven zingt
met begeleiding van de harmonie de
bekende nummers This is my life, Het
Dorp, bekend geworden door Wim Son-
neveld, en Why tell me Why van Anita
Meyer. Babz Verhoeven woont sinds een
aantal jaren in Aarle-Rixtel. Zij is geboren
in Stevensbeek en bracht een groot deel
van haar jeugd door in De Mortel. Zij sloot
haar zangstudie in 1999 cum laude af en
is inmiddels hoofdvakdocente zang op de
Rockacademie te Tilburg. Naast zangles
geeft zij ook masterclasses. Zij trad
reeds op tijdens promsconcerten in Erp,
Nuenen, Son, Volkel, Uden, De Mortel,
Gemert en Eindhoven. Wij nodigen u van
harte uit dit concert te bezoeken.

Toegangskaarten zijn
vanaf 22 december

te verkrijgen bij de Boerenbond,
Dorpsstraat 80 te Aarle-Rixtel en op
de dag van het concert aan de zaal.

De prijs van de kaarten is 6 euro
voor volwassenen en 2 euro voor

kinderen tot/met 12 jaar.
Het bestuur van
harmonie De Goede Hoop.
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Bedevaart naar
Beauraing, België
van 25 tot en met 28 april 2009

Het Nederlands Beauraing comité “Pro-
Maria” afdeling bisdom Den-Bosch
organiseert voor het district Helmond en
Eindhoven een vierdaagse verzorgings
bedevaart van zaterdag 25 april tot en
met dinsdag 28 april 2009 naar
Beauraing in de Belgische Ardennen.
Met begeleiding van een priester en het
Nederlandse Rode-Kruis; afdeling Hel-
mond en Valkenswaard. Er is een goede
medische begeleiding aanwezig. Aan
deze bedevaart kunnen zieken, gehandi-
capten, ouderen zowel als jongeren
deelnemen. Het Accuel is voorzien van
kamers voor 1 of 2 personen. De reissom
voor deze vier dagen zijn • 260.00 euro
per persoon. Voor de dagbedevaart op
zondag 26 april 2009 is de reissom
• 30.00 euro per persoon.
Deze zondag is voor de vierdaagse het
hoogtepunt van de bedevaart samen met
de dagbedevaarders. Om 11.00 uur is de
eucharistie viering en de middagviering
met ziekenzegen vind om 14.30 uur
plaats. Deze vieringen worden dit jaar
mee verzorgd door het Sint Servatius
Gilde uit Lieshout. Na de middagviering
brengt het gilde uit Lieshout de vendel-
groet aan O.L. Vrouw van Beauraing, aan
de geestelijkheid aan de zieken en aan
de wereld. Beauraing is een bedevaart-
plaatsje aan de rand van de Belgische
Ardennen. In een meidoornstruik ver-
scheen Maria vanaf 29 november 1932,
33 maal aan vijf kinderen. Op 29 novem-
ber 1932, rond 18.00 uur, vraagt de heer
Voisin aan zijn kinderen: Fernande (15
jaar) en Albert (11 jaar) hun zuster
Gilberte (13 jaar) te gaan afhalen in het
pensionaat van de zusters van de
Christelijke leer van Nancy. Onderweg
vragen ze hun vriendinnen Andrée

Degeimbre (14 jaar) en Gilberte (9jaar)
om met hen mee te gaan. Wanneer
Albert aan de deur van het pensionaat
gebeld heeft en zich omdraait ziet hij
Onze Lieve Vrouw die boven op de brug
van de spoorweg, die over de baan naar
Rochfort loopt, wandelt. Zijn zus en
vriendinnen geloven hem eerst niet, maar
wanneer zij zich omkeren zien zij ook de
“mooie Dame”. Zuster Valeria komt open-
doen. De kinderen zeggen haar dat Onze
Lieve Vrouw verschijnt. De kloosterlinge
gelooft die “stommiteiten” niet en gaat
Gilberte naar de studiezaal halen. Wan-
neer deze aan de voordeur komt, en nog
niet op de hoogte is van wat er gebeurt,
ziet zij ook Onze Lieve Vrouw die boven
op de brug, in de lucht, heen en weer
wandelt. Zij is gekleed in een lang wit
kleed met blauwe weerglanzen. Haar
hoofd is bedekt met een witte sluier die
tot op haar schouders neervalt. Vanaf 29
december merken de kinderen tussen
haar armen, ten teken van een “tot ziens”
haar hart, gans lichtend als een Gouden
Hart. Vandaar de naam “Onze Lieve
Vrouw van Beauraing, de Maagd met het
Gouden Hart”. Gilberte Degeimbre woont
met haar man in Beauraing en is nog de
enige overlevende van de vijf kinderen.
“Maria, de moeder met het Gouden Hart
vroeg om gebed en beloofde aan zieken
en bedroefden hulp en troost. Beauraing
is rust, Beauraing is vrede en zorg voor
elkaar.”
Laten wij daarom allen in groten getale
naar haar toegaan.
Voor meer inlichtingen en opgaven bij de
propagandisten van het Nederlands
Beauraing Comité
“Pro-Maria” district Helmond:
Mevr. M. Maas, Kerkstraat 33, 5721 GS
Asten Tel: 0493-694525
Dhr. F.Lenders, Groenstraat 152, 5704
MN Helmond Tel: 0492-534535
Mobiel 06-12467239



KAARTVERKOOP
GANZEKWEKAVONDEN

Beste Ganzegatters en
Ganzegatterinnekes,

Op zaterdag 24 januari en zaterdag 7
februari 2009 organiseert de Organisatie
Carnaval Ganzegat haar Ganzekwek-
avonden. De zaalcommissie heeft
wederom fantastische programma‘s in
elkaar gezet. Op de 1e Ganzekwekavond
(24 januari) zullen in de kletston ver-
schijnen: Rob Scheepers (Sterksel),
Berry Knaapen en Rob Scheepers
(Helmond). Als amusementsgroepen
zullen het podium betreden: Spoit Elluf,
Gans Anders, Velvet Rouge, Boekels
Kwartierke en Duo Vreemd. Op de 2e

Ganzekwekavond (7 februari) zullen in de
kletston verschijnen: Ton Brekelmans,
Frank Schrijnen en Marlon Kicken. Als
amusementsgroepen zullen het podium
betreden: Hers en Dwers, Velvet Rouge,
Dè Velt Op, Gans Anders en de Two
Petjes. Beide avonden zullen de
Ganzegatse Dansmariekes hun show-
dans tonen.
De avonden worden muzikaal
ondersteund door Ganzegats Hofkapel
o.l.v. hofkapelmeester Dirk Verhoeven.
Zijne Doorluchtige Hoogheid Prins Ted
van Ganzegat zal de avonden voorzitten
en Grootvorst Jorg zal de avonden
presenteren.
Het programma is na te lezen op onze
website: www.ganzegat.nl .
Op zondag 11 januari 2009 van 11.00  tot
13:00 uur zal de voorverkoop
plaatsvinden in cafézaal de Lantaarn.
De kaarten kosten • 11,00.
Tevens zullen de kaarten voor de Brunch
op Carnavalsdinsdag in de voorverkoop
gaan. De kaarten hiervoor kosten • 8,50.
Wij als Organisatie Carnaval Ganzegat

Riet
Bedankt

Het was geen verrassing bij binnen-
komst. De hele tafel lag bezaaid met
óude’ Gemeenschapsbladen vanaf 1971
tot op heden. Prachtig ingebonden. Een
stukje geschiedenis mag je wel zeggen.
Terugblikkend met Riet was een feest.
Heel enthousiast verteld zij over het
ontstaan van het Gemeenschapsblad.
Haar man, Noud van de Ven en Marius
van Zutphen namen daartoe in 1970 het
initiatief.  Beiden vonden dat onze
gemeente Aarle-Rixtel rijp was voor een
dorps- informatie blad. Een blad waar de
gemeente, de kerk en vooral niet te ver-
geten haar dorpsbewoners, verenigingen
etc. hun berichten konden laten opne-
men. Ze herinnert zich nog goed hoe het
roeien was met de riemen die ze toen
hadden. Alles werd gestencild in de ‘bak’
van het oude politiebureau in het gemeen-
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wensen U prettige kerstdagen en een
fijne jaarwisseling.

Namens de Organisatie Carnaval
Ganzegat:
Riny van den Bogaard
secretaris



tehuis. Heel wat keren moest ze het
avondeten uitstellen omdat er weer eens
wat stuk was gegaan aan de stencil-
apparatuur. Zoals nu werden de
vergaderingen om beurt bij een der
redactieleden gehouden. In de jaren 70
ging Riet actief deel nemen aan het
Gemeenschapsblad. Er waren te weinig
vouwers en nieters. Het vergaren van de
pagina’s ging toen nog handmatig. In
1983 nam Noud het initiatief om de
kroniek 50 jaar geleden te lanceren. Hij
moest daarvoor naar het gemeentearchief
aan de Molenstraat in Helmond. Al vrij
snel ging Riet mee. Noud vergaarde de
tekst en Riet schreef het op. Blij was ze
toen het archief nieuw apparatuur kreeg.
Het overschrijven was niet meer nodig
daar de tekst gekopieerd kon worden. Na
het overlijden van Noud ging Riet
voortaan alleen op pad. Hele middagen
heeft zij ingevuld met het vergaren van 50
jaar geleden tekst. Altijd op de fietst naar
de Molenstraat. Begin juli 2007 kwam
daar een eind aan. Het archief verhuisde
van Helmond naar Eindhoven. Riet ver-
gaarde toen nog snel tekst tot september
2008. Door deze toch wel voor haar
rigoureuze verandering, om naar Eindho-
ven af te reizen, deed Riet besluiten om
te stoppen. Wel met een beetje pijn in
het hart. Ze vond het altijd leuk om naar
Helmond te gaan. Zo leerde zij door de
jaren heen andere mensen kennen. Het
was altijd een eigen en vertrouwd samen
zijn met leuke uitwisselingen van
persoonlijke ervaringen. Dat de lezers
deze rubriek missen, blijkt wel uit de
reactie van dorpsgenoten die Riet heeft
gehad. Wij, redactie Gemeenschaps-
blad, vinden het erg jammer dat Riet met
al haar werkzaamheden stopt.
Een fijn, prettige vrijwilligsters van het
eerste uur zullen wij node missen. Vanaf
deze plaats wensen wij Riet nog heel
veel aangename jaren toe.
Riet hartelijk bedankt, het gaat je goed.
Nobis
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Kerstviering
KBO afdeling
Aarle-Rixtel

Afgelopen woensdagmiddag rond half
twee liep de grote zaal van De Dreef snel
vol. Er werd heel gezellig gepraat over van
alles en nog wat.
De aanwezige medioren ( nieuw woord
voor 55 plussers ) en senioren konden bij
aanvang van de Kerstmiddag genieten
van de Dwarsfluiters o.l.v. Saskia Onst-
wedder. Een kwartet dwarsfluiters, onder-
deel van Harmonie de Goede Hoop, die
prachtige kerstliederen ten gehore
bracht. Naomi, Marieke, Iris en Saskia
speelden fantastisch, wat door de aan-
wezigen zeer op prijs werd gesteld. Hen
viel een warm applaus ten deel. Hierop
heette de voorzitter de aanwezigen een
hartelijk welkom en stond stil bij  een-
zaamheid en hoe men tegenwoordig de
kerstgroeten aanreikte. Daarna  hield
pastor Deli een stichtelijk woord over
hoop en mensen met een open liefderijk
hart.
Het parochiële dameskoor zong vervol-
gens met zijn allen bekende kerst-
liederen.
Zuster Vera luisterde het geheel op met
een roerend kerstverhaal over Joyse,
Beppie en Nelis.
Hierna konden de aanwezigen nogmaals
genieten van het dameskoor, onder
leiding van Arie Ketelaars en organist Rob
Rassaerts dat kerstliederen ten gehore
bracht.
Koorlid Maria Bekkers sloot het geheel af
met de prachtige kerstverhaal over een
geschonden kerststal: “Het begin”.
De kerstloterij en de afsluiting met een
heerlijk kopje koffie of thee met een
overheerlijk worstenbroodje viel in goede
aarde.
Nobis



www.twanvanhout.nl

www.autoschadeverbakel.nl
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KiKo optreden ‘De Zonnebloem’

Afgelopen vrijdag 12 december hebben
de kinderen van koorschool Kiko Laar-
beek een spetterend optreden voor ‘De
Zonnebloem’ verzorgd. Alle kinderen
waren herdertjes uit het kerstspel van
Willem Wilmink en met een zeer groot
applaus en een heerlijke snoepzak
kunnen we allen terugkijken op een zeer
geslaagde middag.
De oudste leerlingen hebben zich van hun
beste kant laten horen met de vele solo’s
die ze hadden, maar ook de jongere
leerlingen zongen zeker goed mee! Zo
hadden ook kinderen uit de groepen 3 en
4 van de basisschool al echte solo’s en
mochten de kleutertjes een stuk spreek-
tekst voor hun rekening nemen. Aan de
stralende gezichtjes van alle herdertjes
was duidelijk te zien hoeveel plezier de
kinderen erin hebben.
Jammer he, dat u dat niet heeft kunnen
zien!
Gelukkig voeren we het nog een keer op,
op 2e kerstdag is iedereen welkom bij
muziek rond de kerststal, in de kerk in
Aarle-Rixtel van 15.00 tot 16.15 uur.

Stichting klankbord
presenteert dorpsplan.

Zoals al lange tijd eerder werd aange-
kondigd heeft de Stichting Klankbord haar
eerste concept-dorpsplan gepresenteerd.
Het dorpsplan omvat een aantal concrete
plannen en ideeën die de leefbaarheid van
Aarle-Rixtel zouden kunnen behouden en
versterken. Het plan omvat o.a. de
volgende onderwerpen;
De toekomstige sportzaal/aula binnen
het nieuwe voorzieningencluster aan de
Heindertweg zodanig inrichten dat deze
ook als theater/gemeenschapsruimte kan
worden gebruikt, te vergelijken met de
Dompelaar te Elsendorp.
De renovatie van het huidige OJA-
gebouw.
Het aanwijzen van de nog resterende
bouwlocaties van Aarle-Rixtel
Het afbakenen en consolideren van het
landschappelijk waardevolle kernrand-
gebied van Aarle-Rixtel
Verschillende opties voor de herinrichting
van de Dorpsstraat om deze als winkel-
straat aantrekkelijker te maken en min-
der aantrekkelijker voor het doorgaande
verkeer
Een toekomstige herbestemming van de
pastorie t.b.v. intramurale zorg  zoals
begeleid kamer bewonen, zodat mensen
met beperkingen midden in de Aarlese
samenleving komen te staan en niet op
een bedrijventerrein worden weggestopt.
De aanleg van een jachthaven nabij de
passantenhaven.
Het versterken van de cultuurhistorische
waarden van het dorpscentrum.
Het toepassen van het strengste wel-
standsregime voor het dorpscentrum.
Het tegengaan van de toenemende
verrommeling van het buitengebied door
de regelgeving consequent te handhaven.
Stevige acties tegen de aanleg van een
verkeersweg langs het Wilhelminakanaal.
Ook pleit de Stichting Klankbord voor een
onderzoek naar de behoefte van een

breed platvorm dat representatief is voor
Aarle-Rixtel. De huidige Stichting Plat-
vorm zou van de Stichting Klankbord
hiertoe het initiatief mogen nemen.
Meer informatie over het dorpsplan is te
raadplegen op de website
www.degroteklok.punt.nl



SENIORENVERENIGING/KBO
AARLE-RIXTEL

Met de bus naar de
gezondheidsbeurs

Van 23- tot 25 januari 2009 wordt in de
jaarbeurs in Utrecht de Nationale
Gezondheidsbeurs “Gezond leven”
georganiseerd. Dit is een beurs met
informatie op het gebied van gezondheid,
voeding en sport. Personen die daar
alleen naar toe willen vinden in de Nestor
van december, het ledenblad van de
KBO, een kortingsbon.
Wilt u daar georganiseerd naar toe dan
kan dit met de KBO. De KBO heeft een
speciaal OAD - arrangement.
Tegen een prijs van • 20.- per persoon
gaat u per luxe touringcar naar Utrecht.
U verblijft 4,5 uur op de beurs en  zelfs de
entree en een kop koffie zijn daarmee
betaald. We moeten minimaal 10 deel-
nemers hebben.
Aanmelden en betalen kan tot 4 januari
en voor 15 januari hoort u dan waar de

Inloopdag tiener en
jongerencentrum Cendra.
Op woensdag 24 december willen wij als
vrijwilligers met de jeugd een gezelligge
dag te maken. Dat wil zeggen, dat Cen-
dra geopent is vanaf 14.30 uur tot
ongeveer 23.00 uur. De bedoeling van
deze dag is, om het jaar gezellig net voor
de feestdagen af te sluiten. De jeugd van
Aarle-Rixtel, Laarbeek en omgeving zijn
van harten welkom op deze dag. Ook zijn
alle vrijwilligers en geintresseerden van
geheel Laarbeek vrij om even binnen te
lopen onder genot van een kop koffie, en
deze afsluiting met de jongeren te vieren.
Het is voor ons als vrijwilligers de be-
doeling om via deze weg toch meer
belangstelling te krijgen,hoe de jeugd en
jongeren en vrijwilligers met elkaar
omgaan. Onze locatie CENDRA is gele-
gen aan de Duivenakker 74a zijkant De
Dreef te Aarle-Rixtel.
Dus jeugd en jongeren van Laarbeek en
alle anderen maak er een gezellige
afsluiting van.
vrijwilligers Piet Maas en Ad de Hoon.

Tentoonstelling: “Tot op ’t bot”
nog enkele weken te zien.

De succesvolle tentoonstelling “Tot op ’t
bot” is nog slechts enkele weken te
bewonderen op de heemkamer te Aarle-
Rixtel. In de afgelopen maanden namen
velen de moeite om naar de heemkamer
te komen en de tentoonstelling te bewon-
deren. Aan de hand van tentoongestelde
skeletten van muizen, vissen en vele
andere kleindieren, zoals honden, katten
en schapen, maar ook van schedels van
paarden en koeien wordt de geschiedenis
verteld van de opgegraven skeletten uit
lang vervlogen jaren.
Op 2e Kerstdag en op 4 januari zal de
heemkamer geopend zijn van 14.00 uur
tot 17.00 uur.
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opstapplaats is en op welke dag u naar
Utrecht gaat.
Aanmelden en betalen bij
Hetty Lemmens, Phaffstraat 28
Cor Verschuuren, de Vinken 15
U kunt ook een envelop met uw naam en
adres en • 20,- bij een van de vernoemde
personen in de brievenbus deponeren.
Bij te weinig aanmeldingen krijgt u
natuurlijk uw geld terug.
Cor Verschuuren

www.gemeenschapsblad.nl
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Ganzeveer 2 koploper bij
winterstop in Overgangsklasse-II
In de laatste wedstrijd voor Ganzeveer 2
in 2008 speelden ze tegen Phoenix 3
waar eerder reeds met 6 - 2 van gewon-
nen werd. Wat op papier dus een
makkie leek, moest natuurlijk nog wel
gewonnen worden. In de eerste gemengd
dubbel speelden Nienke Houët en Ferry
Tabor tegen sterke tegenstanders, maar
dwongen toch in drie sets (19-21, 21-19
en 17-21) een overwinning af. Ook
Stefanie en Daan van Melick hadden in
hun gemengd dubbel goede tegenstand,
maar wisten het pleit in hun voordeel te
beslechten met 19-21, 21-14 en 14-21.
Phoenix kwam sterk terug door de
herendubbel van Sander van den Hemel
en Ferry te winnen met 14-21, 21-19 en
21-18.
Onze dames Nienke en Stefanie gaven
echter weer het goede voorbeeld door de
damesdubbel eenvoudig met 10-21 en
15-21 te winnen. In de enkelspelen werd
daarop vervolgens geen ruimte meer
gegeven aan Phoenix. Daan won met 17-
21 en een eenvoudige 6-21. Stefanie met
6-21 en 11-21. Bij Sander duurde het drie
sets (24-22, 16-21, 19-21) voordat de
overwinning binnen was, maar Nienke
maakte vervolgens het karwei snel af: 9-
21 en 8-21. Hierdoor werd de eindstand
Phoenix 3 - Ganzeveer 2 : 1 - 7 en staat
Ganzeveer vijf punten los van de nummer
twee in de poule.
Ganzeveer 6-ConBrio 9
Op woensdag 3 december vertrok het
team van ganzeveer 6 weer richting de
City sporthal voor hun wedstrijd tegen
Con Brio 9. Thijs Derks en Anne van de
Elsen beten het spits af met hun
mixpartij, maar verloren deze helaas in 2
sets. Maike Beks en Coen Verbakel
wisten hun mixpartij wel te winnen. Jody

Schoenmakers en Maike wisten, net als
Coen en Thijs hun dubbel te winnen,
waardoor ganzeveer met 3-1 op een
kleine voorsprong kwam.
Coen verloor helaas zijn enkelspel, maar
zowel Anne, Maike als Thijs wisten hun
enkel te winnen, waardoor de eindstand
6-2 was in het voordeel van Ganzeveer!
Overige uitslagen senioren:
BBC 3 Ganzeveer 4 4-4
Overige uitslagen jeugd:
Con Brio 7 – Ganzeveer 2 1 – 7
Ganzeveer 2 - Someren 1 8 - 0
Uitslagen jeugd 14.12.2008
H-klasse Ganzeveer 3 - BCAB 2 0 – 8
Ganzeveer 3 – Phoenix 5 7 - 1

Feestavond tafeltennisclub
ATTC77 een succes
Op 13 december 2008 hield Attc77 haar
jaarlijkse feestavond waarbij ook enkele
jubilarissen in het zonnetje werden gezet.
Dit keer waren het Wilma van Beek en
Jan Strijbosch. Allebei 25 jaar lid van de
vereniging. Wilma is een bekend persoon
uit Aarle-Rixtel en op allerlei manieren
actief voor de club en met name voor de
jeugdleden een icoon. Jan Strijbosch
komt uit Nuenen en is de broer van
Agnes van der Putten. Al 25 jaar doet hij
zijn best bij het recreantentafeltennis en
slaat geen onverdienstelijk balletje.
Nadat Karel, onze voorzitter, beiden het
beeldje speciaal voor dergelijke gelegen-
heden had overhandigd, namen Wilma
(en ook Jan) het woord. Ze hadden
becijferd wat het lidmaatschap hen had
gekost de afgelopen 25 jaar, contributie,
drinken (6 euro gemiddeld op een avond),
kleding en balletjes en reiskosten. Ze
kwamen op een aanzienlijke som. De
kredietrecessie zal hen een dergelijke
calculatie hebben doen maken, maar
gelukkig wisten ze ook aan te geven dat
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het plezier dat ze met de club hebben
eigenlijk niet in geld is uit te drukken…
112 leden met partners hadden de weg
gevonden naar de zaal aan de Jan van
Rixtelstraat en vanaf half 9 is de dans-
vloer niet meer leeg geweest, de muziek
was fantastisch en speelde goed in op
de wensen van de aanwezigen. Het was
er druk en gezellig. Ook de hapjes,
waaraan Kurt en zijn vrijwillig(st)ers uren
aandacht hadden gegeven vonden gretig
aftrek. Drinken was die avond natuurlijk
ook een feestvreugdverhogend item.
Bijna hadden we door familiale omstan-
digheden gedwongen niemand om te
schenken maar gelukkig vonden we op
het laatst nog een goede buur. We waren
er erg blij mee en mede daardoor liep het
feest als een tierelier.
Dankzij vele attente sponsors konden we
geschenkjes aan de leden weggeven en
zo werd dertien december een leuke dag
voor de leden van ATTC77.  Voor herha-
ling vatbaar zo denkt het bestuur en
hoopt dat de Luikse Markt van 4 januari
2009 ook zo’n succes zal worden.
Attc77 wenst ieder fijne feestdagen en
een goede jaarwisseling toe.
www.nttb.nl/attc77

Afwijkende
openingstijden gemeentehuis
LAARBEEK - Vanwege de feestdagen is
de gemeente op onderstaande dagen niet
of afwijkend geopend.
24 december kerstavond: geen avond-
openstelling, verder regulier geopend
25 december eerste kerstdag: gesloten
26 december tweede kerstdag: gesloten
31 december Oudjaar: geen avond-
openstelling, verder regulier geopend
1 januari Nieuwjaar: gesloten
2 januari gesloten
5 januari geopend vanaf 11.00 uur,
balies geopend tot 13.00 uur

Nieuwjaarsreceptie op 5 januari
LAARBEEK - Het gemeentebestuur
nodigt u van harte uit voor de nieuw-
jaarsreceptie van de gemeente Laarbeek.
Deze wordt gehouden op maandag 5
januari 2009 van 19.00 tot 21.30 uur in
het gemeentehuis Laarbeek in Beek en
Donk. U bent van harte welkom.
De gemeente Laarbeek wenst u een fijne
jaarwisseling en alle goeds in 2009.



Openingstijden showroom
wo-do  :13.30-18.00 uur
Vrij    : 13.30-21.00 uur
za     :09.00-16.00 uur
Of volgens afspraak

Torenakkerweg 3a
5735 BG  Aarle-Rixtel
Tel 0492-381383
mobiel 06-51162419
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Bezoek onze showroom ook
voor uw sanitair.
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GROTE BRABANTSE CDA
BEDEVAART NAAR LOURDES

Van 28 augustus t/m 2 september 2009
vindt de grote Brabantse CDA Bedevaart
naar Lourdes plaats. De groep (circa 150
pelgrims en vrijwilligers) vertrekt vanaf
vlieghaven Eindhoven. Brabantse CDA
bestuurders en volksvertegenwoordigers
begeleiden en helpen gedurende deze
zesdaagse bedevaart gehandicapten en
ouderen.
Het initiatief voor de grote Brabantse CDA
bedevaart is afkomstig van Henriëtte van
Hedel. Henriëtte is 28 jaar en de kers-
verse voorzitter van de CDA Afdeling
Vught-Cromvoirt.
Henriëtte: “In mijn nieuwe rol als voorzitter
kom ik veel bij ouderen en gehandicapten
thuis. Zij vertellen mij niet zelden dat de
leuke dingen des levens aan hen voorbij
gaan, omdat zij lichamelijk beperkt zijn
en/of financieel minder draagkrachtig.
Een van hen liet zich vorig jaar ontvallen
nog wel graag een keer naar Lourdes te
willen gaan, maar dan moest wel iemand
mee om hem te begeleiden. Hij zelf kon
namelijk nog maar voor 10 procent zien.
Samen met andere bestuursleden heb-
ben we een paar vrije dagen genomen en
geld gespaard. In september zijn we met

een twintigtal Vughtse ouderen en gehan-
dicapten naar Lourdes gegaan. Het was
een fantastische en zeer inspirerende
bedevaart. In het dagelijks leven ben ik
jurist. Ik heb me in Lourdes op een heel
andere manier maatschappelijk kunnen
inzetten. Het is zwaar, maar erg dank-
baar werk om te doen. De pelgrimage
naar Lourdes is zo goed bevallen dat wij
volgend jaar nogmaals op bedevaart
gaan. Ik heb alle Brabantse CDA burge-
meesters, wethouders en raadsleden
uitgenodigd om hetzelfde te doen als wij
en volgend jaar met ons mee te gaan
naar Lourdes. Pelgrims zijn evenwel niet
allemaal CDA’ers. We sluiten niemand
uit. Iedereen is welkom! Paul Rüpp
gedeputeerde van onze provincie meldde
zich meteen aan als eerste vrijwilliger. Hij
zal zes dagen als rolstoelduwer worden
ingezet.”
Wilt u mee op bedevaart of meer informa-
tie over deze bijzondere bedevaart, neemt
u dan contact op met VNB Nationale
Bedevaarten (www.lourdes.nl). Tijdens
kantooruren telefonisch bereikbaar op:
073 - 681 81 11.

De bibliotheek
tijdens de feestdagen
Verzeker u van een goed boek of een
mooie film om tijdens de komende feest-
dagen van te genieten. Kom naar de
bibliotheek of reserveer via mijn menu
op onze website.
Let u wel op de gewijzigde openings-
tijden, de bibliotheek is gesloten op;
Woensdag 24 december, 1e en 2e Kerst-
dag (26 en 26 december) woensdag 31
december en Nieuwjaarsdag 1 januari.
Alle medewerkers van Bibliotheek De
Lage Beemden wensen u fijne feestdagen
en een nieuwjaar met veel leesplezier
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Voor uw schilderwerk, binnen en buiten

RINI VAN BERLO Mob. 06 48 867 753

www.vanberlo-woonservice.nl, info@vanberlo-woonservice.nl
Molenstraat 32, 5735 BM Aarle-Rixtel, tel. 0492 - 38 35 68

ADVISERING

S E R V I C E

ONDERHOUD

De kaaskoning
“kaas met een
vorstelijke smaak”

Iedere donderdag van
7:30 tot 13:00 uur

op het marktterrein.
www.dekaaskoning.nl

Laverdonk 4
Heeswijk-Dinther
tel. 0413-291850
fax 0413-293799

Niet de eerste.

Maar wel de beste !!
Voor de liefhebbers van echt.

Niet van namaak.
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De komende weken draaien we bij ADW
een vol programma. Allereerst op 2e
Kerstdag de FOTO-WANDEL-PUZZEL-
TOCHT van ongeveer 5 km.. Inschrijven
en vertrekken kan men vanaf de Lantaarn
tussen 13.00 en 13.30 uur. Tijdens de
wandeling moet men een aantal foto’s
herkennen en wat vragen beantwoorden.
Na afloop ligt er voor iedereen een prijs
onder de kerstboom en gaat de winnende
groep, familie of duo met de wisselbeker
naar huis. Het inschrijfgeld bedraagt •
1,00 en kinderen mogen gratis meedoen.
Enkele dagen later op zondag 28-12
organiseren wij in samenwerking met de
Runnersclub Lieshout de traditionele
KOPPELCROSS. Bij loting worden de
lopers en fietsers aan elkaar gekoppeld
en dient men na aflossing 5 afzonderlijke
rondjes af te leggen. De loting is om
10.00 uur en de start wordt om 10.30 uur
gegeven. Direct na afloop is er voor
iedereen warme drank o.a. glühwein en
een versnapering en worden de prijzen
uitgereikt. De wedstrijd wordt gehouden
nabij d’n Duvelsberg in de Lieshoutse
bossen, toeschouwers zijn van harte
welkom.
Op de eerste zondag van 2009, de 4e
januari, staat een van de mooiste veld-
toertochten uit de regio op ons
programma. De routes van 33 en 42 km.,
voeren voor 85% door een bosrijke
omgeving. Inschrijven en vertrekken kan
men vanaf de Lantaarn tegenover de kerk
in Aarle-Rixtel tussen 09.00 en 10.00 uur.
Het inschrijfgeld bedraagt • 3,00 voor
NTFU en KNWU-leden, anderen betalen •
4,00, ADW-leden • 1,00 en jeugd t/m 16
jaar mag gratis meedoen. Ruim over de
helft van de ritten worden gratis warme
dranken en soep aangeboden en natuur-
lijk ontbreekt de koek ook niet.

Op zondag 11 januari start om 10.30 uur
de 3e cross uit de ADW-crosskompetitie.
Kaarten: de 3e kaartavond van het
seizoen werd bij de jokeraars gewonnen
door Rieky Willems en bij de rikkers door
Christ Verhoeven.
Crossen: de 2e cross werd op een harde
ondergrond gereden, de eerste 5 in de
uitslag waren: 1. Piet Rooijakkers, 2e Jan
Willem van Bokhoven, 3e Jean Pierre
Vreugde, 4e Frans Kooijmans en 5e Jef
van Dijk.
Wij wensen iedereen prettige Kerstdagen
en een gezond en sportief 2009 toe.
afd. publ.

De ruit,
was weer het gesprek van de dag,
de een interesseert het geen fluit,
de anderen zijn voor af tegen,
dat heb je overal,
met aanleg van wegen.
Ook bij aanleg van bouwwerken,
is er zo’n stemming te merken,
de een vind het hoog tijd,
een ander is het liever kwijt als rijk.
Die strijd zal er altijd blijven,
er zijn altijd projecten,
waar maartjes aan klijven.
Zoals je in de wandeling brochure kunt
zien,
hebben we een dorp om te zoenen,
maar dit dorp kan alleen doorgaan,
als we er met z’n allen achter staan.
Dus moeten eigen mensen kunnen
blijven wonen
en niet alleen daarvan genieten in hun
dromen.
Een bouwlaag hoger of lager,
daar moet in overleg uit te komen zijn,
zo rond de Kerst,
onder het genot van een heerlijk glaasje
wijn.
Gaat er een spade in de grond in 2009 ?
veel liefde, geluk, gezondheid, wijsheid
en de zegen !!!
RD
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VERSLAG OPENBARE
VERGADERING

Stichting Platform Aarle-Rixtel mocht
zich bij de openbare vergadering van 15
december jl. op weer een grote belang-
stelling verheugen . Na opening, een
woord van welkom geeft de voorzitter
Pieter Verschuuren een korte toelichting
op de werkzaamheden van het Platform
en het doel “de leefbaarheid van onze
kern te waarborgen en te verbeteren” en
legt er nogmaals de nadruk op dat het
Platform niet namens de burgers spreekt
maar voor de burgers. Daarna licht hij de
onderwerpen toe die de gastsprekers op
deze avond zullen behandelen.
De eerste gastspreker is mevrouw Marijn
de Jong van het SRE dat de gemeenten
ondersteunt bij het opstellen van het
iDOP. Het iDOP is in 2006 opgesteld en
gaat uit van een dorpsontwikkelings-
programma dat 10 jaar vooruit kijkt.
Randvoorwaarden: grote betrokkenheid,
actieplan moet integraal zijn waarin 55%
gericht is op sociale ontwikkeling en
binnen de bestuurszitting afgerond zijn
d.w.z. voor 2011. In samenwerking met
het Platform en de gemeente is een
“oplegger” samengesteld met daarin de
verschillende projecten. Deze oplegger is
te vinden op de website van de gemeen-
te. Inmiddels heeft de Provincie een
subsidie beschikbaar gesteld van 509.000
Euro en de Gemeenteraad Laarbeek is
akkoord gegaan met een inzet van
eenzelfde bedrag. Puntsgewijs worden de
projecten aangestipt, zoals verbetering en
verbouwing van de Dreef, Ondersteuning
Startersvereniging, Uitwerken Centrum-
visie, Ontwikkeling van de Passanten-
haven, Versteviging educatieve functie
gebied Croy en promotieactiviteiten voor
de Heikant.
Hierna is het woord aan wethouder Briels
die de huidige stand van zaken met
betrekking tot de Dreef nader toelicht. Hij

heeft met diverse verenigingen gesproken
om te komen tot een goede en verant-
woorde manier om de Dreef weer multi-
functioneel te maken. Op verzoek van de
raad is de al leeggekomen gemeentewerf
hierin betrokken. Vooral voor de scouting
en de handboog zou dit een mogelijke
oplossing zijn. Verder is er het verzoek
de zaal zo uit te breiden dat deze
bruikbaar is voor o.a. een concert van de
harmonie. Een aantal algemene voor-
zieningen zoals het WMO-steunpunt, de
bibliotheek en de peuterspeelzaal; de
bond van ouderen en de bridgeclub
zouden graag van de mogelijkheden
gebruik willen maken. Er zijn al gesprek-
ken geweest met een architect voor de
werf en binnenkort starten de gesprekken
over de zaal. Wethouder Briels zegt toe
voor de zomer van 2009 met concrete
plannen te komen.
Het derde agendapunt is het woning-
bouwplan op de grond van Smulders.
Hiervoor zijn uitgenodigd de heer Bert van
Scherpenzeel van woningbouwvereniging
Bergopwaarts, de heer Steffen van der
Wielen en David Swinkels van Bouw-
groep Adriaans. De heer van der Wielen
legt uit hoe het bedrijf Adriaans is opge-
bouwd. De gronden Smulders zijn door
Adriaans bij openbare inschrijving op 30
september jl. verworven. Plangebied is
1,5 ha, in het centrum van het dorp,
momenteel nog Zonnetij genoemd maar
er wordt, eventueel in samenwerking met
de heemkunde, naar een nieuwe passen-
de naam gezocht. In de nota van
toelichting in het bestemmingsplan is
opgenomen dat er maximaal 65
woningen mogen worden gebouwd,
waarvan 65% grondgebonden woningen
(=42 stuks) en 23 appartementen met
een maximale bouwlaag van 4 . Er
moeten 25 sociale koopwoningen worden
gebouw met een maximale prijs van
186.000 (prijspeil 1-1-2008) voor starters
en senioren. Doelstelling is: plezierig en
betaalbaar wonen met een differentiatie
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in bouwstijl in relatie tot de doelgroepen,
het dient complementair te zijn Zonnetij
(WittePoort) .  David Swinkels zal dit pro-
ject namens Adriaans gaan begeleiden.
De planning is als volgt
- Opstart stedenbouwkundig ontwerp 1e

kwartaal 2009
- Opstart uitwerkingsplan 2e kwartaal
2009
- Ontwerp woningen en appartementen
medio 2009
- Prognose start verkoop voorjaar 2010
- Start van de bouw medio 2010
- Eerste oplevering medio 2011.
Omdat er in het plan sociale woningbouw
moet plaatsvinden is Adriaans een
samenwerking aangegaan met woning-
bouwvereniging Bergopwaarts uit Deurne.
De heer Bart van Scherpenzeel geeft een
uiteenzetting over Bergopwaarts: een
corporatie, die doet aan beheer en ont-
wikkeling van woningen, scholen,
gezondheidscentra, multifunctionele
centra. Bergopwaarts  heeft ongeveer
4700 woningen in eigendom/beheer.
Hierna krijgt Frank van Bokhoven het
woord met zijn visie op de ontwikkeling
van het centrum van Aarle-Rixtel. Hij
benadrukt dat het zijn visie is, die hoog
wordt ingezet, zodat er op geschoten kan
worden.
Op zijn eigen humoristische wijze licht hij
zijn plan toe, ondersteund door beelden
en tekeningen.
Allereerst dient volgens zijn visie de
dorpsstraat verkeersluw gemaakt te
worden door de straat een slingerende
beweging te laten maken en door een-
richtingsverkeer, met als centrum het
kerkplein, wat dan geen plein meer zou
moeten zijn voor de kerk maar meer een
plein voor het dorp. De oude pastorie,
Huize Angela zou verbouwd kunnen
worden tot een zalencentrum waarachter
ook OJA een plekje zou moeten krijgen.
Naast Huize Angela, Heindertweg, in
gebied voor de school tot en met het
huidige OJA-gebouw zou een winkel-

centrum kunnen komen. Vanaf De
Lantaarn richting Kouwenberg tot en met
De Stal zou een horecazone gecreëeerd
kunnen worden. De Molenstraat zou
doorgetrokken moeten worden naar de
Kanaaldijk met een uitbreiding van vrije
sectorwoningen aan de zijde van Beatrix-
en Julianalaan.
Na een korte pauze nemen de sprekers
plaats achter de tafel en kunnen er
vragen gesteld worden door het publiek in
de zaal.
- Kunnen de bewoners van de Kerkstraat
grond kopen van Adriaans. De heer van
der Wielen zegt geen ja en geen nee
omdat er eerst gekeken dient te worden
hoe en wat de mogelijkheden zijn.
- De Boerenbond maakt zich zorgen over
het plan eenrichtingsverkeer in de Dorps-
straat. Frank benadrukt dat het een
eerste visie is en dat niet vaststaat zo er
al eenrichtingsverkeer komt waar dit
begint en eindigt.
- Waarom wordt er niet gekeken om een
plein te maken op de plek waar nu nog
de winkels van Welten en Raaijmakers
zijn gelegen. Frank zegt dat er tijdens
zijn voorbereiding hiervan nog geen
sprake kon zijn.
- Wethouder Briels zou voor de zomer
van 2008 al iets laten weten aan een paar
verenigingen met betrekking tot ruimte in
de Dreef, waaronder de ruimte van
Savant.  De wethouder licht toe dat
Savant een huurcontract heeft en dat nu
pas duidelijk is wat de middelen zijn om
iets aan de Dreef te doen anders was het
budget erg beperkt geweest en nu
kunnen we dank zij het iDOP serieus
aan de slag.  KBO vraagt niet om een
eigen ruimte maar een multifunctionele
ruimte die door meerdere verenigingen
kan worden gebruikt, dit omdat de
huidige plek in Mariëngaarde niet altijd
beschikbaar is.
- Als we de Dreef nu op gaan tuigen,
gaan we hiermee ook het centrum uit en
lijkt de centrumvisie niet van nut.



Pagina 38



BBBBBericht van: Pagina 39

Wethouder Briels zegt dat momenteel
het centrum geen mogelijkheden heeft
dus we moeten wel vooralsnog naar de
Dreef.
- Hoe staat het met de scholencluster.
Mogelijk kan er in die school een grote
zaal worden gebouwd die overdag door
de school gebruikt kan worden en in de
avonden door het dorp.
- Als de bibliotheek verhuist naar de Dreef
kan die ruimte dan niet gebruikt worden
door bv. de KBO.
Volgens Wethouder Briels is de ruimte
van de bibliotheek in particuliere handen
en kan de gemeente daar niets mee.
- Blijft het plan voor een pad van het
centrum naar de Dreef nog actueel? Ja is
nog steeds onder de aandacht, zou een
pad moeten worden voor voetgangers,
fietsers, etc. Alles behalve auto”s.
- De verkeersluwte in de Dorpsstraat is
hard nodig , nu staat er ooit een file van
de Hut tot aan de rotonde. Pieter Ver-
schuuren geeft aan dat er ook regelmatig
vrachtwagens vanuit Lieshout het dorp in
rijden en pas bij de rotonde zien dat ze
het dorp niet in mogen. Hij pleit ervoor dat
er bij de rotonde in Lieshout en aan de
weg vanaf Eindhoven betere borden
komen voor het vrachtverkeer. Het Plat
heeft hierover al een brief geschreven
naar de gemeente. Briels zegt dat dit
weliswaar niet in zijn portefeuille zit maar
hij zal hiervoor aandacht vragen bij zijn
collega.
- Verzoek om de naam van het nieuwe
plan zo spoedig mogelijk te  veranderen
anders geeft het steeds verwarring voor
de mensen. Adriaans zegt dit toe.
- Een van de buurtbewoners van plan
Zonnetij (Witte Poort) zegt geschrokken
te zijn van de enorme bouwmassa en de
omwonenden vinden dit dan ook een
bezwaar. Ze zeggen het wel te betreuren
als dit vertraging oplevert. Verschuuren
zegt dat wij vanuit het Platform hier niets
tegen kunnen doen. Briels zegt dat de
Raad heeft kennis genomen van de

bezwaren maar heeft toch ingestemd met
de plannen.
-  Als de centrumvisie behelst dat de
Dorpsstraat eenrichtingsverkeer wordt
dan wordt de Molenstraat dubbel belast,
enerzijds met het verkeer van de
Dorpsstraat en anderzijds met de
ontsluiting van de nieuwbouw. Er is nu al
veel sluipverkeer m.b.t. de school en de
Molenstraat is pas verkeersluw gemaakt.
Er is door het Platform hier-over al
gesproken met de gemeente ook m.b.t.
de school.
Aangezien er geen vragen meer zijn wil
de voorzitter de openbare verga-dering
afsluiten maar de heer Briels wil nog even
benadrukken dat het college veel waarde
hecht aan dit soort avonden. De voorzitter
vraagt aan het publiek met
handopsteking aan te geven of men dit
soort openbare vergaderingen zinvol acht
en of hiermee wordt bevestigd dat we als
Platform op de goede weg zitten. De
aanwezigen beamen dit volledig.
Website: www.platformaarlerixtel.nl

KKKKKlokje

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.

Aangeboden:
Hulp in de huishouding. Zoekt u hulp in
de huishouding? Ben dan 06.19.02.01.14

Dovens Meubelmakerij Milheeze.
Voor betaalbare kwaliteitsmeubelen op
maat gemaakt in overleg met de klant.
Meubelen in diverse kleuren en hout-
soorten. Alle dagen open. Kerkeind 38,
Milheeze. 0492-341553. Wij ruilen uw
oude meubelen in. www.dovens.nl
2e Kerstdag geopend.



Groot worden  

door klein te blijven

De Klussenier 

Arie Verbakel wenst u 

prettige feestdagen  

en een klusrijk 2009!

De Klussenier Arie Verbakel  

 

openingstijden:
ma 13:00-17:00

di-wo-do 9.00-18.00
vrij 8.00-18.00
za 8.00-15.30

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

openingstijden:
ma 13.00-17.00

di-wo-do 9.00-18.00
vrij 8.00-19.00
za 8.00-15.30

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

www.kapsalonastrid.nl
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De pepernoten zijn weer op en de
chocoladeletters waarschijnlijk ook. De
cadeautjes, waarbij de Sint zich waar-
schijnlijk in de kleur of maat moet
hebben vergist, zijn al weer in de winkel
omgeruild. De Kerst staat voor de deur,
kortom het jaar zit er weer bijna op. In het
hele dorp worden ‘s avonds al weer de
lichtjes in de kerstboom aangemaakt en
dat geeft een leuke en warme sfeer in de
huizen en in de verschillende straten.
Eerdere deze week begeleidde ik weer
de lampionnenoptocht van de kindertjes
van de Heindert. Leuk om erbij te zijn
met die enthousiaste kerstman en de
bijna nog enthousiastere kinderen.
Misschien vanwege de leuke en vredige
sfeer is het de afgelopen weken erg
rustig geweest. Ik ben daar blij om. Zo
aan het einde van het jaar is het weer een
tijd om terug te kijken. Over de grote linie
kan ik zeggen dat, voor de politie, 2008
in Aarle-Rixtel een redelijk rustig jaar is
geweest, hoewel het jaar is nog niet
voorbij.  Net als bij verzekeringen is het
rendement uit het verleden geen garantie
voor de toekomst. Dus het rustige jaar
2008 nog maar even onder voorbehoud.
Als ik terugkijk naar het afgelopen jaar
kan ik melden dat ik 22 maal een stukje
voor het gemeenschapsblad heb ge-
schreven en als ik dan toch met cijfers
begin, dan volgt hier een klein
resumeetje over waar het dan allemaal
over ging.
Ik schreef in het gemeenschapsblad in
afgelopen jaar;
1 x over oplichting, 5 x over afvaldumping,
2 x over brand,  34 x over aanrijding, 9 x
over vernieling, 8 x over overlastgevende
jeugd, 5 x over mishandeling van mens of
dier, 3 x over insluiping, 7 x over inbraak
in auto’s, 11 x over inbraak of insluiping
in een woning, 9 x over diefstal of inbraak

in andere gebouwen en voorts over nog
wat andere  onderwerpen zoals oplichting
en belediging, maar ook over carnaval,
kermis en andere festiviteiten. Maar ook
hebben we, al dan niet in nauwe
samenwerking met de Aarlese mensen,
een flink aantal lieden kunnen inrekenen
voor de meest uiteenlopende delicten.

En natuurlijk worden niet alle voorvallen
bij de politie gemeld en bovendien schrijf
ik ook niet alles in het gemeenschaps-
blad. Soms vragen mensen me om dat
niet te doen en soms vind ik het ongepast
om er over te schrijven. Privacy is een
groot goed in ons land.

Als ik de cijfers zo bij elkaar zie dan
moet ik tegelijk ook zeggen, dat er toch
een flink aantal gevallen  waren waarbij
mensen, letterlijk en figuurlijk,  toch in dit
afgelopen jaar ongevraagd verschrikkelijk
pijn gedaan zijn. Bedenk maar eens hoe
je het zou vinden als er bij jou in het huis
ingebroken was, of als je met loeiende
sirenes naar het ziekenhuis gebracht
wordt omdat je bij een ongeluk betrokken
was. Voor deze mensen was het dus
beslist geen rustig jaar. Hen wens ik
vooral sterkte om met het aangedane
leed om te kunnen gaan.

Mijn oproep aan u allen is om ook weer
in het komende jaar weer op elkaar te
kunnen rekenen. Laten we er samen voor
zorgen dat Aarle-Rixtel weer een stukje
veiliger wordt in 2009.

Tenslotte wil ik iedereen in Aarle-
Rixtel een fijn Kerstfeest, een

spetterende jaarwisseling en een
geweldig 2009 toewensen.

En eh... doe een beetje voorzichtig
met het vuurwerk.

Vriendelijke groet,
John Geerts, uw buurtbrigadier.
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Huize Kannelust.

In materiële zin bestaat huize “Kanne-
lust” niet meer. De naam zien we nog wel
terug in “Kannelustweg” en op de gevel
van een van de woningen aldaar.
Op oude tekeningen is dit historische
pand nog wel te zien, zoals op een
tekening van Hendrik Verhees van rond
1800. Ook kom je in de geschreven
archiefbronnen nog wel eens stukken
tegen die naar “Kannelust”  verwijzen.
Dit “hoog huijs” komt in de cijnsboeken
(cijns= een soort heffing op gronden) van
1381 al voor. Het stond op een steen-
worpafstand van het Gulden Huijs, het
kasteel van de heer van Rixtel dat aan de
andere kant van de Aa lag. Vanaf
Kannelust liep er een laan richting het
kasteel.( langs de huidige woonboerderij
“de Adelaar”).
In de 17e eeuw was het huis eigendom
van de Familie Conincx net als het
“slotje” achter de “Rooie Leeuw” aan de
Bosscheweg. In de 18e eeuw was “Kan-
nelust” eigendom van de heer G. Diert,
Heert van Melilissant en diens vrouw,  de
Freule Juliana, geboren Baronesse van
Leefdael. Laatstgenoemde was een doch-
ter van Rogier Baron van Leefdael die
eertijds op “Kannelust” woonde. Diens

vader was Johan Philips  van Leefdael,
destijds heer van de heerlijkheden Waal-
wijk,  Beek, Stiphout en Croy
Het “huijs met neerhuijsinge”, landerijen
etc. wordt op 7 november 1770 verkocht
aan Joannes Willem Kanneman , de
toenmalige huurder van het pand en ook
de naamgever.
De heer Kanneman was o.a. kerkmeester
van de Nederlands Hervormde Kerk en
bekleedde in Aarle-Rixtel diverse andere
bestuurlijke functies. Eind 18e eeuw komt
“Kannelust” in handen van de familie Van
Ommeren. Dominee Stephanus Hane-
winkel geeft in zijn “Geschied- en
Aardrijkskundige beschrijving der Stad en
meierij van ‘s –Hertogenbosch” de volgen-
de – korte - beschrijving van “Kannelust “:
“Dit is niet fraai; echter is het sedert
weinige jaren, door de tegenwoordige
bezitter, veel verbeterd”
In de Aarlese protocollen van 1807 wordt
gewag gemaakt van een brutale overval
op “huize Kannelust” dat op dat moment
dus werd bewoond door de familie Van
Ommeren.Dit verslag is te vinden in het
Archief van Aarle-Rixtel dat zich in het
Regionaal Historisch centrum te Eind-
hoven bevindt.
In 1813  wordt  Johan Andreas Lüngen,
een textielfabrikant uit Helmond,  de
nieuwe eigenaar. Hij was gehuwd met
Elisabeth van Ommeren , die in het hier-
voor aangegeven proces-verbaal wordt
genoemd. In 1852 wordt het pand ver-
kocht aan Thomas van Hoek.  “Kanne-
lust” heeft daarna nog enkele andere
eigenaren gekend, die delen ervan
hebben gesloopt en/of veranderd. Aan het
begin van de vorige eeuw was hier een
aantal jaren een  kunstmolensteen-
fabriekje van Jaspers gevestigd. Eind
jaren dertig is het pand uiteindelijk
helemaal gesloopt en hebben de
gebroeders Strijbosch er ter plaatste
nieuwe woningen gebouwd.
HvB






