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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
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Zaterdag 17 januari
18.30 uur Kerk – Eucharistieviering  - Dameskoor-kindernevendienst

Overleden ouders Steenbekkers – van Alem
Jan en Marc van Stiphout (j.get.Marc)
Ben Loomans
Driek en Annie Swinkels-van den Heuvel
Tot welzijn van de parochie

Zondag  18 januari – 2e Zondag door het jaar – Internationale Bidweek.
10.00 uur Kerk – Eucharistieviering – Herenkoor

Joke Smits (buurt)
Wim van Seggelen (ADW)
Francien Scheepers – Knoops (buurt)
Toos de Jong – van Berlo (verj.)
Toon v.d. Boogaard (verj./j.get.)
Tonnie Scheepers-van Boxmeer
Overleden familie v.d.Kerkhoff/van Roij/van Alphen

Maandag 19 januari
10.15 uur Mariëngaarde – Eucharistieviering

Zr, Tarcis Vieanen (K.B.O.)
Woensdag 21 januari
19.00 uur Kapel – Rozenkransgebed
Donderdag 22 januari
10.15 uur Mariëngaarde – Eucharistieviering

Week van zaterdag 24 januari t/m vrijdag 30 januari

Zaterdag 24 januari
18.30 uur Kerk – Eucharistieviering – Presentatieviering

Eerste communicanten
Jan Verhoeven (fam.  v. d. Vossenberg)
Harrie en Miet Huibers – Bekx (verj.moeder/par.)
Tot welzijn van de parochie

Zondag  25 januari –3e Zondag door het jaar
10.00 uur Kerk – Eucharistieviering – Herenkoor

Wim Thijssen en Willard (par.)
Francien Scheepers – Knoops (buurt)
Giel Brouwers
Truus Cuppen – Brouwers
José v. d. Graef - Verberne
Truus van Dijk-de Vries (verj.)

Week van zaterdag 17 januari t/m vrijdag 23 januari



Pagina 7

!2.00 uur Kapel – Doopviering
Charlotte en Phileine Vereijken, Florentiusdreef 9.

13.00 uur Lotte van Zutphen, Carolushof 5.
Maaike Manders, Termeerstraat 16.

14.00 uur Janne v. d. Donk, Dorpsstraat 64A
Isa de Vries, Bosscheweg 31

Maandag 26 januari
10.15 uur Mariëngaarde - Eucharistieviering
Woensdag 28 januari
19.00 uur Kapel – Rozenkransgebed
Donderdag 29 januari
10.15 uur Mariëngaarde – Eucharistieviering

Week van zaterdag 31 januari t/m vrijdag 6 februari

Zaterdag 31 januari – Opdracht van de Heer in de tempel
18.30 uur Kerk – Eucharistieviering  - Koor Sine Nomine- kindernevendienst

Ben van Rixtel (1e j. get./buurt)
Nellie van Os (par.)
Overleden ouders Schuurmans – Westenlaken
Jan Verbakel

Zondag  1 februari– 4e  Zondag door het jaar  - Collecte Memisa
10.00 uur Kerk – Eucharistieviering

Overleden begunstigers van het O.L.Vrouwe Gilde
Jo van Berne – Lennarts (1e j. get./par.)
Sien Nooijen (fund.)
Francien Scheepers – Knoops (KBO)
Mia van Roij – Nooijen (j. get.)
Overleden ouders v. d. Graef - Fleskens

Maandag 2 februari
10.15 uur Mariëngaarde – Eucharistieviering
Dinsdag 3 februari
11.00 uur Kapel- Eucharistieviering - Z.L.T.O.
Woensdag 4 februari
19.00 uur Kapel – Rozenkransgebed
Donderdag 5 februari
10.15 uur Mariëngaarde – Eucharistieviering

OVERLEDEN
Hans van den Heuvel, Phaffstraat 23, 55 jaar
Frans Cooijmans, Molenstraat 34, 81 jaar.
Jo Klomp, Keyserinnedael, 77 jaar
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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 11 maart
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  29 maart  a.s. Voor deze avond en voor de doop van uw kindje  kunt u zich
opgeven tijdens de spreekuren van de pastorie:tel. 381215.

 

Actie Kerkbalans 2009.

Vanaf zondag 18 januari tot 1 februari
gaat de actie Kerkbalans van start.
Het motto dit jaar is:

Kerkbalans:
Daar geef je voor.

Deze actie heeft tot doel te zorgen voor
een goede, financiële basis voor de
parochie.
Bij degenen die jaarlijks bijdragen wordt
het toegezegde bedrag per kwartaal,
halfjaar of jaar  afgeschreven.
De leden die ervoor hebben gekozen zelf
te betalen ontvangen in de maand mei
een schrijven met het vriendelijke verzoek
dit bedrag tijdig op onze rekening van de
Rabobank te storten: 10 14 00 918.
De parochianen die ervoor hebben ge-
kozen contant te betalen hebben een
schrijven van ons ontvangen.
Ook bij de nieuwkomers hebben wij een
doorlopende machtiging bezorgd.

Te uwer informatie nog het volgende:
Indien u de laatste 3 jaar uw gezins-
bijdrage heeft betaald, worden geen
kosten berekend voor:
* Trouwdiensten in onze kerk voor al

onze parochianen
Ook als zij maximaal 2 jaar hier niet
meer wonen.

* Avondwake / begrafenisdienst in onze
kerk.

* Diensten ter gelegenheid van een
jubileum.

De tarieven voor niet leden van de
gezinsbijdrage zijn:
* Avondwake inclusief uitvaartdienst

• 350,00
* Dienst bij jubilea      • 200,00
* Dienst bij een huwelijk    • 250,00
* Doopdienst      •   20,00

Wij hopen dat ook u, die nog geen lid
bent van onze gezinsbijdrage, dit jaar lid
wilt worden en samen met de andere
leden uw kerk wilt steunen.

Pastor en parochiebestuur.



Kort woordje van Pastor M. Deli

Mooie Kersttijd
We mogen weer dankbaar terugblikken
op de vieringen van de Kersttijd. Mijn
speciale dank aan het kosters-equipe, de
vrijwilligers en ieder die zijn beste beentje
heeft ingezet om de kerk zo mooi te
versieren. Natuurlijk ook aan allen die de
vieringen hebben opgeluisterd  het zij
vocaal het zij instrumentaal. We waren
na de herdertjesmis ook blij met de
bijzondere ‘Wijze’en sympathieke delega-
tie uit het Oosten (Balthasar en zijn
trouwe tweebultige viervoeter).
Jaarwisseling
Met oudjaar heeft het weer fameus
geknald in ons Aarle. Om middernacht
begonnen de klokken te luiden en de
fluitende vuurpijlen vlogen langst uw oren
in het rond. Alhoewel het buiten bitter
koud was kwamen toch vele buren de
straat op om elkaar nieuwjaar te wensen
en om samen de kleurrijke vuurfonteinen
in het luchtruim te bewonderen. Zo begon
het nieuwe jaar 2009 waarin ik iedereen
alle goeds wil wensen.

Muts is terug
Het schaapke of beter gezegd het ver-
loren poedeltje is teruggevonden.
Bedankt Anny! Nu kan ik me goed
gemutst naar buiten begeven. En met
Eskimo-temperaturen zoals in deze
dagen komen die oorkleppen goed van
pas.

Retraite
Zoals ieder jaar zal ik me (5 januari)
enkele dagen terugtrekken in de stilte
van een klooster. Het is nodig en ook
goed dat een mens af en toe eens even
uit zijn dagelijkse drukte kan stappen om
in alle rust bij God te zijn, naar Hem te
luisteren, te bidden, en van Hem nieuwe
krachten te ontvangen. Heel zeker zal ik
de mensen van onze parochie en

dorpsgemeenschap in mijn hart en gebed
meedragen.
Tot binnenkort,
Pastor Michaël Deli

Katholieke
        Vrouwenbeweging

Programma KVB afd. Aarle-Rixtel
Dinsdag 13 Januari
Excursie Savant keuken
Vertrek 12.40 vanaf het kerkplein
Woensdag 21 Januari
Aanvang 20.00 uur in Gemeenschapshuis
“De Dreef” Jaarvergadering
Daarna Kienen voor onze KVB kas
Het bestuur wenst haar leden een gezond
en gelukkig 2009
Nieuwe leden zijn van harte welkom
Interesse bezoek eens een van onze
thema avonden, of onze webside waar je
alles op kunt vinden www.kvbaarlerixtel.nl
Of bel Diana Aarts 0492-546011 zij kan U
alles over onze vereniging vertellen

Carnavalsconcert

Na een zeer succesvol nieuwjaars-
concert is de harmonie momenteel bezig
met de voorbereiding voor een carnavals-
concert. Dit concert is aan Prins Ted en
zijn gevolg aangeboden tijdens de
prinsenreceptie in december jl. wegens
het feit dat Prins Ted voorzitter is van
harmonie De Goede Hoop. Het carnavals-
concert zal gegeven worden op zaterdag
14 februari in de theaterzaal van De Dreef
en zal verrassende elementen bevatten.
Meer informatie over het carnavalsconcert
vindt u in het volgende gemeenschaps-
blad.

Harmonie
De Goede Hoop
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Harmonie De Goede Hoop
een dag gelukkig met
zangeres Babz Verhoeven.
Zondagmiddag 4 januari jl. vond in de
volle sportzaal van De Dreef het nieuw-
jaarsconcert plaats van harmonie De
Goede Hoop met medewerking van de in
Aarle-Rixtel woonachtige Babz Verhoe-
ven. De charmante gastvrouw Marie-
Louise Beeren-Magis mocht allereerst
een optreden aankondigen van de slag-
werkgroep o.l.v. Jan-Willem van Dijk,
waarna het woord was aan de voorzitter
Ted Hegeman.
Het zeer spontane en tevens gediscipli-
neerde optreden van de slagwerkgroep
vormde een goedgeplaveide entree voor
de voorzitter. Ted Hegeman maakte een
korte bespiegeling van de gebeurtenissen
van het afgelopen jaar: globaal, landelijk
en ook in de persoonlijk sfeer. Hij kondig-
de zijn afscheid aan als voorzitter van de
harmonie, een functie die hij naar eigen
zeggen al jaren met veel plezier heeft
ingevuld. Tevens introduceerde hij in het
kort de nieuwe voorzitter-in-spe: Nico van
der Wielen, sinds enkele maanden
saxofoonspeler bij de harmonie.
Vol trots bracht hij het succes van de
harmonie in herinnering, behaald op het
concours te Zaandam in november jl.:
een eerste prijs met promotie naar de
eerste divisie.
Onder de zeer vakkundige leiding van
Gerrit de Weerd bracht de harmonie het
verplichte concourswerk The Legend of
Flathead Lake ten gehore. Mogelijk iets
minder van kwaliteit dan tijdens het
concours, maar dat is na een kerstfeest
en nieuwjaarsborrels niet vreemd!
Met Alpina Saga, waarin de muzikanten
hun zangkwaliteiten moesten laten horen,
werd het gedeelte voor de pauze

afgesloten.
Nadat het tweede concertgedeelte weder-
om zeer verdienstelijk geopend was door
de slagwerkgroep gaf de harmonie er blijk
van ook andersoortige muziek te kunnen
vertolken dan klassiekachtige werken:
met The Girl from Ipanema werd de toon
gezet, gevolgd door James Bond 007,
waar de spetters vanaf vlogen. Met This
is my Life presenteerde zangeres Babz
Verhoeven een prachtig stemgeluid dat
krachtig overtuigde. Ze vervolgde haar
grandioze inbreng met het overbekende
lied van Sonneveld en Friso Wiegersma
Het Dorp, maar totaal anders gebracht
met een beat-achtig ritme dat ze
realiseerde tegen een normaal vlakker
harmonie-ritme, ingegeven door de
arrangeur.
Met Why tell me Why bezorgde Babz
veel aanwezigen kippenvel door een
zwoel timbre dat door merg en been ging.
Nadat de harmonie dacht af te sluiten
met een heerlijk ritmisch MacArthur Park
werd een overdonderend applaus gewaar-
deerd met een toegift: opnieuw The Girl
from Ipanema, maar deze keer met de
aanwezigheid van Babz Verhoeven die
(bijna) alle harten stal met haar
enthousiaste vertolking.

Harmonie
De Goede Hoop

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.

Kerstboom de deur uit !!!
Wij maken 27 en 28 januari weer een
mooi tafelstuk. Op 3 en 4 februari gaan
we de vogels verwennen met een
lekkere voedertaart. Voor vragen en
reserveren  info@madeliefste-creatief.nl
Of bel  06-20270699  www.madeliefste-
creatief.nl

KKKKKlokje
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Nieuwe eigenaar van het
Kouwenbergs kerkje.

Op dinsdag 30 december 2008 werd ten
kantore van notaris drs. R. van Thiel de
verkoopovereenkomst getekend tussen
de NAK en Stichting Het Kouwenbergs
Kerkje, de nieuwe eigenaar van het
kerkje aan de Kouwenberg.
Het bestuur
Het stichtingsbestuur staat onder leiding
van voorzitter Nelleke Sanders.
De overige leden zijn Ad Verleg, André de
Koning, Kees Zwanenberg en Henk van
Beek .
De stichting heeft primair als doel:
Het bevorderen van het behoud van het
kerkje, gelegen aan de Kouwenberg, en
het daarbij behorende interieur. Alsook
het kerkje onder de aandacht brengen
van een zo breed mogelijk publiek en ten
dienste van de gemeenschap van Aarle-
Rixtel, de gemeente Laarbeek en direct
omliggende gemeenten.
Het kerkje heeft een uitstekende
akoestiek en is uitermate geschikt voor:
- Bijzondere gelegenheden, bijv.

huwelijk, doop en herinnering ( alle
gezindten)

- Kleine concerten. Uitvoeringen van

vocale en instrumentale
muziek komen er prima tot hun
recht
- Boek- en diapresentaties,
lezingen en vergaderingen,
thema- en gespreksavonden
- Exposities
In het kerkje is plaats voor circa
80 personen.
Het stichtingsbestuur is druk in
de weer met het maken van een
activiteitenprogramma. Onlangs
hield Folkloregroep Dikkemik er
nog haar traditionele kerst-
viering, voorafgegaan door
midwinterhoornblazen vanaf de
kiosk.

Fondsenwerving
Na de aankoop van het kerkje richt het
stichtingsbestuur zich nu op de geld-
werving voor de restauratie van het
kerkgebouw alsook het interieur. Hiervoor
zoekt de stichting “vrienden”. Met een
bedrag van • 2,50 per maand, • 30,- per
jaar wordt u vriend van de stichting. Met
uw vriendschap draagt u bij aan het in
goede staat houden van het kerkje.
Onze stichting heeft een ANBI-
aanwijzing; hierdoor zijn giften onder
bepaalde voorwaarden fiscaal aftrekbaar.
Huur
Het kerkje kan (nu al) door derden
worden gebruikt en gehuurd. Hiervoor
hanteren wij gunstige tarieven. Voor
inlichtingen over gebruik en huur kunt u
bellen naar (0492) 382943. Een mail
sturen kan ook,
kouwenbergskerkje4@kpnplanet.nl.
De stichting beschikt binnenkort ook over
een website: www.kouwenbergskerkje.nl
Binnenkort meer nieuws over het kerkje.
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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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Afscheid van
voorzitter Ben Sibon

Het nieuwe jaar is al weer een tijdje
gevorderd. Wat gaat het toch allemaal
snel. Terugblikken op het jaar 2008 is
niet meer relevant. De tijd gaat door en
dat brengt ook veranderingen met zich
mee.
Hopelijk zullen onze lezer(s)essen daar
niet al te veel van ondervinden en
misschien toch wel.
Hij of zij die ons Gemeenschapsblad
goed lezen hebben het al opgemerkt.
Vanaf 1 januari 2009 is het voorzitter-
schap in andere handen.
Ben Sibon is na ruim 28 jaar afgetreden
(het werd onderhand is een keertje tijd)
en de nieuwe voorzitter JWP den Mulder
( voor U geen onbekende ) heeft het heft
in handen genomen.
Met heel veel genoegen kijk ik terug op
de tijd dat het mij gegund was het
voorzitterschap uit te oefenen.
Dankzij de onvoorwaardelijke mede-
werking van de vergaarders, nieters,
vouwers, bezorgers, collectanten en
redactieleden was het een zegen om
voor U het Gemeenschapsblad te mogen
uitbrengen.

Uiteraard heeft U daar ook een grote
inbreng in gehad. Zonder Uw bijdrage en
de steun van de adverteerders was dat
niet mogelijk geweest.
Vanaf deze plaats spreek ik het ver-
trouwen uit dat met Uw steun het
Gemeenschapsblad nog een lang leven
tegemoet kan zien.
Nobis

We staan weer aan het begin van
een nieuw jaar,
het jaar 2009, het jaar van 75 jaar
Scouting Aarle-Rixtel!!

Want Scouting Aarle-Rixtel bestaat dit
jaar 75 jaar en dan gaan we vieren met
verschillende festiviteiten door het hele
jaar heen. We zijn begonnen met een
gezellige nieuwjaarsbijeenkomst voor alle
leiding, kookstaf en andere vrijwilligers.
Dat was de aftrap van ons feestjaar.
We gaan het 75-jarig bestaan ook duide-
lijk laten zien in de Carnavals optocht en
op 21 maart gaan we meedoen aan de
“zwerfvuildag”. We hopen dat Aarle-Rixtel
daarna weer een beetje schoner is!
Verder krijgen alle kinderen en leiding
binnenkort een schitterend “75-jarig
bestaan” T-shirt zodat we duidelijk
herkenbaar zijn als we in juli met heel
Scouting  Aarle-Rixtel op kamp gaan
naar het mooie Veere. We gaan naar een
pachting kampterrein aan het Veerse
meer om er met zijn allen een geweldige
week van te maken.
Over de activiteiten in de tweede helft van
ons feestjaar informeren we u in een later
Gemeenschapsblad.

Scouting Aarle-Rixtel.
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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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De bibliotheek deze week!!

Ontdek de online diensten van de
bibliotheek. De digitale diensten Al@din,
Zoek&Boek en de Zoekmachine zijn
onderdeel van het gewone aanbod van de
bibliotheken.
Hoeveel tenen heeft een nijlpaard? Waar
komt de voornaam Anouk vandaan?
Hoe zie je dat een kat dementeert? U
kunt het zo gek niet bedenken, of
Al@din heeft er een antwoord op. Achter
de vraagbaak Al@din zit een netwerk van
bibliothecarissen. Zij raadplegen naslag-
werken, boeken en tijdschriften, maar ook
websites, online databases en instanties.
U krijgt dus deskundig, betrouwbaar en
snel antwoord: vaak nog binnen een dag.
U kunt met vrijwel iedere vraag bij
Al@din terecht.
Met Zoek&Boek kunt u online materialen
aanvragen bij alle bibliotheken in
Nederland en daarna bij uw eigen
bibliotheek afhalen. Zo heeft u als
bibliotheeklid miljoenen boeken, cd’s,
muziek-dvd’s en binnen handbereik. De
kosten voor een aanvraag via Zoek&Boek
zijn in Bibliotheek De Lage Beemden
• 2,25
Met de online zoekmachine kunt u 24
uur per dag informatie zoeken over alle
denkbare onderwerpen.. De Zoekmachine
doorzoekt diverse bronnen en geeft u
direct de meest relevante resultaten.
In de bibliotheek blijkt dat bezoekers
enthousiast zijn over de mogelijkheden
van de digitale omgeving. Zij ontdekken
dat het handig is om vanuit hun luie stoel
boeken aan te vragen of alvast op te
zoeken wat ze willen lenen.
Meer informatie; kijk op
www.bibliotheeklagebeemden.nl

ZONDAG GROTE
CARNAVALSBEURS
OOK VOOR GROEPEN

Verkoop zondag 25 Januari 2009 van
10.00 uur tot 15.00 uur in zaal ’t
“Aambeeld” Dorpsstraat 38 Stiphout
entree • 1.00 kinderen t/m  10 jaar gratis
de opbrengst is voor mensen met een
beperking. De carnavalsbeurs biedt parti-
culieren en verenigingen een extra
mogelijkheid om goedkoop aan carnavals
spullen te komen of wat van de kosten
van andere jaren terug te verdienen
Daarna is het een leuke en gezellige boel
om eens rond te snuffelen en ideeën op
te doen  om zelf ook creatief aan de slag
te gaan.
Ook kunt u zelf carnavals artikelen
verkopen  een tafels of kledingrek  huren
kost •. 5.00. Voor verenigen is dit de
mogelijkheid (ook particulieren) om je
carnavalskleding te verkopen.
Verkopers kunnen een reservering
telfonisch door geven aan Martien van
Riet 06 234 722 40. Wij reserveren dan
een plaats voor u vol is vol wel voor 19
Januari bellen.
Tot ziens op 25 januari bij de carnavals-
beurs. Tot zondag bij de  carnavalsbeurs
om 10.00 uur gaan de deuren open bij het
aambeeld in Stiphout
Martien van Riet

Inleveren kopij

Advertenties, dank-
betuigingen en klokjes
(duidelijk leesbaar) tot
uiterlijk dinsdagavond voor het
verschijnen van het volgende nummer
op adres:
Kerkstraat 39, Aarle-Rixtel.
gemeenschapsblad@hotmail.com
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SENIORENVERENIGING/KBO
AARLE-RIXTEL

Senioren Carnavalsavond op
vrijdag 23 Januari 2009

Deze carnavalsavond wordt ons aange-
boden door de Stichting Organisatie
Carnaval Ganzegat, en is bedoeld voor
alle 65+ en wordt gehouden in “De Dreef”
te Aarle-Rixtel. De entree prijs is • 7,50
inclusief 1 gratis consumptie.
De Stichting Organisatie Carnaval Ganze-
gat is er weer in geslaagd om een mooi
programma neer te zetten. De aanvang is
om 19.30 uur. Als kletsers zullen optre-
den:  Job v. Rooy, Frans van Zeeland en
Marlon Kicken.
De Aarlese groepen die op zullen treden:
De Velt Op, Gans Anders , en Henk van
Beek en Celio van Gerwen.
En dit alles uiteraard aangevuld met de
Ganzegatse dansmariekes en de Ganze-
gatsehofkapel. De verkoop van deze
kaarten (LET OP: er zijn in totaal 220
kaarten beschikbaar, dus wees er op tijd
bij !) zal plaatsvinden op vrijdag 16 januari
van 10.00 tot 11.00 uur en dinsdag 20
januari 10.00 tot 11.00 uur in de
computerruimte van de K.B.O. in Mariën-
gaarde.  OP=OP.

IN SEPTEMBER 2009
NAAR PARIJS !!??
Wij zijn in principe van plan om eind
september 2009 3 of 4 dagen naar Parijs
te gaan en wel in een (lang) weekend.
Wij willen nu natuurlijk graag weten of er
interesse  is bij de K.B.O. leden, want er
moeten wel minimaal 25 personen deel-
nemen. Hebt u serieus belangstelling
voor deze stedentrip bel dan naar Hetty
(tel.381303) of Betsy (tel.463576). We
melden deze reis nu al omdat u bij het
plannen van uw vakanties hiermede
rekening kunt houden.

VAKANTIEREIS 2009
NAAR NOORD-HOLLAND
Wij willen deze zomer weer op vakantie
en wel naar Noord-Holland (Boven-
karspel)
In principe hebben we nu gekozen voor
een 7-daagse reis naar Bovenkarspel
Noord-Holland vertrek op vrijdag 5 juni en
op donderdag 11 juni komen we weer
terug. Op die laatste dag nog een
excursie en diner als afscheid.
Het vakantie-adres wordt Hotel de Halve
Maan (www.hoteldehalvemaan.nl) in
Bovenkarspel. Aangezien ook deze reis
weer is aangeboden door onze reisleider
van vorig jaar Jan van Klink, hebben wij
hierbij goede verwachtingen
Let Op: deze reis kan doorgaan bij
een deelname van minimaal 25
personen.
De kosten voor deze vakantiereis zijn
• 465,-. p.p. in 2 persoonskamers op
basis van volpension, incl. alle dagen een
excursie ( Bijv. rondrit door de provincie
Noord-Holland, dagtocht naar Texel (!), ½
dagtocht naar de Zaanse Schans,
dagtocht naar Amsterdam (gelegenheid
om te winkelen, rondrit met bus en een
rondvaart door de grachten), ½ dagtocht
naar Volendam en de terugreis via Den
Haag en Scheveningen (en ter afsluiting
nog een diner). 3 avondprogramma’s:
Muziekavond, oud Hollandse spelletjes
en Bingo ! Toeristenbelasting en reis- en
annuleringsverzekering zijn niet inbegre-
pen. Wij moeten op korte termijn
doorgeven of wij komen geef dus snel op
vóór 25 januari a.s. bij Hetty Lemmens,
Phaffstraat 28 (tel.381303)
WIJ WENSEN IEDEREEN EEN
VOORSPOEDIG 2009

www.gemeenschapsblad.nl



Bij het afsluiten van 2008 dacht Reportad.
wat is er vijfentwintig jaar geleden in
Aarle-Rixtel gebeurd. Toen hadden we
nog de Stichting Jeugdbelangen gehuis-
vest in de boerderij aan de Sengersweg,
waar ook de peuterspeelzaal “De Rak-
kertjes” in gehuisvest was. Die zijn via
“De Aar” in de Dreef terecht gekomen. Nu
zijn er alweer plannen om die weer
ergens anders te huisvesten. Als je aan
de laatste mem hangt en de ruimte kan
men ergens anders voor gebruiken, moet
je gewoon genoegen nemen met de
plannen die er gemaakt worden. Ik vraag
me wel eens af: wat wordt er onder
inspraak verstaan? Wordt je werkelijk
vanaf het eerste begin betrokken bij de
plannen? Of alleen maar wanneer het de
planontwikkelaars uit komt? Ook viel de
naam op van Rinske Daniëls als eerste
dopeling in 1983. Zij haalde in 1998
verschillende kampioenschappen en ook
Reportad mocht met haar kennis-maken.
In de belevenissen van pastor Tilman
kwam ik tegen dat Pastor van Diest was
opgenomen in het St. Cathari-na
ziekenhuis te Eindhoven. Enkele weken
later las ik dat hij weer thuis was en
goed herstelde. Een maand later deed hij
alweer de H.Mis in de kerk. Hij stond
werkelijk ten dienste van de gemeen-
schap. Enkele weken later was rector
van Diest zo verzwakt dat hij het bed niet
meer uitkwam. Oud pastoor van den Berk
diende hem in aanwezigheid van zijn
familie en pastor Tilman de sacramenten
van de zieken toe. Op 29 april stierf
rector van Diest.
Jan den Mulder was als politieman ter
plaatse de schrijver van de stukjes: “Van
de politie”. Hij is vanaf 1 januari 2009
onze nieuwe voorzitter van het Gemeen-
schapsblad. Hij heeft bijna dertig jaar
deze rubriek met veel plezier geschreven.
Ook toen had de politie veel werk te
verzetten. In nummer 2 van 1983 van het
Gemeenschapsblad gaf Jan al een
uitgebreid overzicht van 1982. Er waren

72 mensen aangehouden, waarvan er 8 in
verzekering werden gesteld. Die kregen
dus kost en inwoning. 903 processen
verbaal en 356 transacties werden er
uitgedeeld.
De Végé van Harrie Swinkels adverteerde
met de donderdag als daalderdag. Veel
artikelen waren dan één dag afgeprijsd tot
ƒ. 1,50. Op de plaats van de Végé staat
tegenwoordig het Kruidvat. Die de plaats
van de MCD in nam. Van tevoren zat er
de Edah in die naar de Kerkstraat was
verhuisd.
In 1983 haalde de harmonie “De Goede
Hoop” nog ons oud papier op. Voor de
ophalers was het fijn dat je het papier in
dozen of goed verpakt aan straat zette.
Maar dat geldt ook nu nog steeds. En
met storm blijft de straat ook zuiver. Ik
moet de ophaaldienst wel complimen-
teren. Toen het papier door de wind
overal verspreid lag, werd met een kistje
in de hand het papier verzameld.
Organisatie Carnaval Ganzegat bedankte
de “Rugganzen” voor hun inzet en hulp
tijdens, voor en na de carnaval.
Bij ASV’33 stond het hele jaar in het
teken van hun 50 jarig bestaan. Er werd
dat jaar zeker niet alleen gevoetbald. Een
receptie en een feest voor de leden hoort
daar eenmaal bij. Maar ook was het een
sportief jaar. In 2008 hebben ze het licht-
jes overgedaan met hun 75 jarig bestaan.
Heel veel leden hebben deze twee
heugelijke feiten meegemaakt. Als ik
bekijk hoeveel leden de voorbije jaren een
onderscheiding hebben gekregen. Met
trots mogen we constateren dat ASV ’33
een van de grootste verenigingen van
Aarle-Rixtel is. Hopelijk nog in lengte van
dagen.
Stichting jeugdbelangen organiseert heel
veel voor de jeugd. Discoavonden voor de
jeugd in de boerderij aan de Sengersweg.
Lag ook zo mooi centraal in het dorp. Het
is op dit moment erg moeilijk om de
jeugd naar Cendra te krijgen bij de Dreef.
Reportad komt daar binnen kort op terug.

RRRRReport AAAAAd in gesprek met: Pagina 20



Pagina 21
Ook hij wil dat de jeugd naar deze mooie
gelegenheid komt. Er wordt daar van
alles georganiseerd door vrijwilligers.
Wie kent nog zuster Thomas-Marie die
als wijkzuster werkzaam was bij het Wit-
Gele-Kruis. Zij kende alle mensen in
Aarle-Rixtel. Het wel en wee van iedereen
kende zij uit haar hoofd. Ze had altijd wel
een vriendelijk woord. Bij de vrienden van
de Hartstichting kregen Sjef Bouwmans
en Frans Raijmakers door de promotor,
de heer de Jong, de zilveren speld opge-
speld voor hun 12½ jaar inzet voor de
Hartstichting. Ook de judoclub beleefde
in 1983 gouden tijden. De vijftien jarige
Yolanda van Bokhoven behaalde als
eerste vrouw in Aarle-Rixtel de zwarte
band. Op 1 juli 1983 stopt Wim van Brug
en doet de zaak over aan de derde
generatie, Jan, Edward en David van
Brug. Volgens mij zijn we dus het afge-
lopen jaar een feestje misgelopen!
Natuurlijk hebben ze dat in familiekring
gevierd. Op 1 augustus 1983 stopten ook
Jan en Willy Verhoeven met hun zaak
aan de Kouwenberg 37. Ruim veertig jaar
hebben zij daar winkel gedreven. En
Court van Heijst maakte reclame: 20
rijlessen voor ƒ. 749,50. Wat een prijs!
Eind 2007 stopte onze slager Paul
Faassen, nadat eerder Jantje van
Ganzenwinkel is gestopt. Ook Karel van
Baal hield het voor gezien. Ze blijven
allemaal wonen op de zelfde plaats,
zodat er geen nieuwe winkel daarvoor in
de plaats komt. Gezien hun leeftijd
kunnen we hen alleen maar bedanken
voor hun jarenlange inzet en bediening
van de Aarlese gemeenschap.
De redactie stond in 1983 stil bij hun
12½ jaar bestaan, thans hebben ze er 38
jaar opzitten. In 1996 liepen zij mee in de
optocht ter gelegenheid van hun vijfen-
twintig jarig bestaan. Weet u het nog?
Met zijn tweeën in een pak van de
Gemeenschapstassen en de kleine
“Klarissienet” in de kinderwagen. Zijn ze
dus op weg naar de 40 jaar. Hoe zullen
ze dat gaan vieren of gaan ze gewoon

door? De redactie vindt het erg fijn dat
zoveel Aarle-Rixtelnaren hun jaarlijks
ondersteunen. Dat velen het fijn vinden
dat ze de Aarlese berichten weer op hun
deurmat vinden.
Ook TSC “Aan de Wielen” vierde zijn
twaalf en half jarig bestaan. In dat teken
werden verschillende activiteiten opgezet.
Ook zij zijn dicht bij hun veertig jaar
jubileum. Ook viel op de rubriek voor u
gezien, gehoord, gelezen en geschreven.
Ook tegenwoordig komt regelmatig deze
rubriek in het Gemeenschapsblad.
Dit was geen compleet overzicht, maar
een teruggrijpen in de tijd. Wist u nog
wanneer het was. Het is toch pas enkele
jaren geleden! Zo snel vliegt de tijd.
Reportad.

Contactavond I.V.N.
Bodem in Balans.

Hoe zit het “stukje aarde”waarop wij
leven?
Hierop komt Chris van Laarhoven ons
een antwoord geven:
Chris is reeds een aantal jaren adviseur
in de land en tuinbouw. Gespecialiseerd
in bodem-bodemgebonden ziektenbe-
mesting. In het dagelijkse werk werd een
teruggang waargenomen in de z.g.n.
“bodemweerbaarheid”.We zouden in dit
geval kunnen spreken van een krediet-
crisis in het bodemleven.
Wat zijn de oorzaken hiervan...?
Maar veel belangrijker, wat zijn oplos-
singsrichtingen!
Chris heeft zich hier in verdiept, met als
gevolg een interessant verhaal, wat
tenslotte ook nog een link heeft naar de
menselijke gezondheid en het klimaat.
Ben je geïnteresseerd? kom dan op 15
januari naar het I.V.N. gebouw aan de
Beekseweg te Aarle Rixtel.
De avond begint om 20.00 uur en is voor
iedereen gratis toegankelijk.
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Verruimde openstelling
heemkamer voor de jeugd.

De Heemkamer van onze heemkunde-
kring Barthold van Heessel is sinds kort
op de dinsdagavond vanaf 19.00 uur
open. Deze verruiming van de openings-
tijden is speciaal bedoeld voor de jeugd.
We willen de jeugd meer mogelijkheden
bieden om de heemkamer te bezoeken.
Uit ervaring is namelijk gebleken dat
jeugdige bezoekers heel entoesiast zijn
over hetgeen op onze heemkamer
allemaal te zien en te beleven is: Van
archeologische vondsten tot klokken-
gieten, Van skeletten tot oude gereed-
schappen, enz enz.
De heemkamer is dinsdagsavonds voor
de jeugd gratis toegankelijk.
Namens het bestuur,
Henk Beniers, tel. 382763

Hoewel ik me bewust ben,
dat niet iedereen het me eens zal zijn,
vind ik het huidige winterweer,
hartstikke mooi en fijn.
Een heerlijke wandeling op z’n tijd,
ne lekkere warme chocomel,
al of niet met een scheutje rum,
zo raak wel wat,
maar toch niet alle calorieën kwijt.
Want met een beetje vet op je benen,
kom je zeker en vast,
ook door deze winter henen.
Van achter mijn computer kijk in in de
tuin,
zie mussen, mezen, merels en kraaien,
lekker van het voer graaien.
Zelfs de meeuwen pikken een graantje
mee,
al hebben die liever voedsel uit zee.
RD

Gemeente actueel

Iedere vrijdag tussen 17.00 en 18.00 uur
komt een lid van het college van
burgemeester en wethouders in de
uitzending van Radio Kontakt praten over
actuele onderwerpen binnen de gemeente
Laarbeek.
Op vrijdag 16 januari komt burgemeester
Gilissen aan het woord.
Luister naar Gemeente actueel: dan weet
u wat er speelt in uw gemeente!
Frequenties Radio Kontakt:
94.4 (kabel) - 106.8 (ether)

Beste Dames

Dinsdag 20 januari Contactdag
Aanvang 9.30 uur in Gerardushuis te
Deurne. Miriam van Reijen verzorgt een
lezing met als titel: “Levenslust, evenveel
geluk als wijsheid”.
Zij is werkzaam als docent filosofie en
ethiek aan de Academie voor Sociale
studies in Breda.
U heeft zich hiervoor opgegeven.

Donderdag 29 januari
Jaarvergadering
Aanvang 20.00 uur in zaal ‘t Heuveltje
Na de gebruikelijke agendapunten, zal na
de pauze mevr. Sandra Janssen komen
vertellen over haar werk als Nurse Practi-
sioner over doorliggen en wondver-
zorging. Hoe ontstaat dit en wat is er aan
te doen.
Het bestuur



www.twanvanhout.nl

www.autoschadeverbakel.nl
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Drie Ereblijken en een cheque
uitgereikt
Huldigingen tijdens
nieuwjaarsreceptie gemeente

LAARBEEK – Op maandag 5 januari
vond de traditionele nieuwjaarsreceptie
van de gemeente Laarbeek plaats. Bij
deze receptie waren weer veel inwoners
van Laarbeek, veelal verbonden aan de
verenigingen, aanwezig. Het was een
geslaagde avond.
Drie Ereblijken Laarbeek
De kroon op de avond was de uitreiking
van maar liefst drie Ereblijken Laarbeek
en een cheque die de gemeente jaarlijks
uitreikt. Allereerst werden de Ereblijken
uitgereikt. Harmonie De Goede Hoop was
met een alternatieve reden naar de
nieuwjaarsreceptie gevraagd. Burge-
meester Gilissen sprak zijn nieuwjaars-
rede uit en heeft daarna het Ereblijk van
Laarbeek uitgereikt aan harmonie De
Goede Hoop uit Aarle-Rixtel, harmonie
Sint Caecilia uit Lieshout en aan de
Koninklijke harmonie Oefening en
Uitspanning (O&U) uit Beek en Donk.
Harmonie De Goede Hoop heeft enkele

weken geleden zeer goed gepresteerd
tijdens een concours in Zaandam. Dit
resulteerde in een promotie naar ’s lands
hoogste afdeling.
Dit betekent dat Laarbeek in de zeer
unieke en luxe situatie verkeert dat maar
liefst drie harmonieën tot de landelijke
top mogen worden gerekend. Voor het
gemeentebestuur was dit dan ook het
moment om de bewondering en
erkentelijkheid voor de fantastische en
zeer veel inspanning vergende prestaties
van de drie harmonieën uit te spreken.

Zorg voor veiligheid!
Strooien op de Laarbeekse wegen
LAARBEEK – De afgelopen week is
weer gebleken hoe snel sneeuw en ijzel
de wegen spekglad kunnen maken. De
buitendienst van de gemeente Laarbeek
is dag en nacht in touw geweest om de
wegen begaanbaar te houden.
Veiligheid voorop, laat de stooiwagens
hun werk doen!
Bij het bestrijden van gladheid hebben we
echter ook uw hulp nodig. Door uw
trottoir zoveel mogelijk sneeuwvrij te
maken maakt u het een stuk veiliger voor
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iedereen. Denk er ook eens aan om voor
uw buren die misschien wat moeilijk uit
de voeten kunnen vooruit te helpen.
Daarnaast moet u als weggebruiker bij
gladheid natuurlijk extra voorzichtig zijn.
Als de strooiwagens aan het werk zijn,
laat ze dan hun werk doen.
Tijdens het strooien blijkt herhaaldelijk
dat automobilisten (te) kort achter de
strooiwagens gaan rijden en inhalen. De
chauffeurs van de strooiwagens hebben
alle aandacht nodig voor hun werk, als u
onverwachte of ondoordachte
manoeuvres uithaalt brengt u hen én
uzelf in gevaar.
Het strooibeleid en de strooiroutes
De afgelopen week is op alle openbare
wegen gestrooid. De gemeente heeft
daarbij wel prioriteiten gesteld bij de
gladheidbestrijding.
- In de eerste fase wordt bij gladheid
alleen gestrooid op hoofdwegen, door-
gaande verbindingswegen naar omliggen-
de gemeenten of dorpskernen, routes
van het openbaar vervoer, ontsluitings-
wegen in de bebouwde kom en op
industrieterreinen en doorgaande
fietspaden en fietsroutes voor werk en
schoolgaande kinderen.
- In de tweede fase (bij ernstige en
aanhoudende gladheid) wordt zo ge-
strooid dat de meeste woningen zowel
binnen als buiten de bebouwde kom
binnen een redelijke afstand van een
gestrooide weg liggen.
De strooiroutes zijn ingedeeld op basis
van het beschikbare materieel en zijn zo
samengesteld dat zij op elkaar aan-
sluiten en elkaar niet overlappen. Bij
normale gladheid (fase 1) zijn binnen
twee uur alle wegen en fietspaden
gestrooid. De gladheidbestrijding wordt
helemaal in eigen beheer door de
gemeente Laarbeek uitgevoerd. De
buitendienstmedewerkers en een aantal
ingehuurde chauffeurs zijn 22 weken per
jaar ingeroosterd en 24 uur per dag per
mobiele telefoon oproepbaar.

Is er wel gestrooid?
De afgelopen dagen zijn bij de gemeente
veel vragen over het strooien binnen-
gekomen, vaak met het verzoek om in
een bepaalde straat te strooien. De
volgorde van strooien is zoals hiervoor is
beschreven. Afgelopen week is op alle
openbare wegen gestrooid, dit is echter
pas merkbaar als er wat verkeer over die
weg heeft gereden. Dan wordt het
stooizout aangereden waardoor het zijn
werking krijgt.

Tijdens vorst
Let op uw afvalcontainers
LAARBEEK - Nu het zo stevig vriest, is
de kans erg groot dat afval in uw
containers vastvriest als deze buiten
blijven staan. Het gevolg is dat de
container niet geleegd kan worden. Dit
geld zowel voor uw groencontainers als
voor de grijze containers.
Indien u de container aangeboden heeft
terwijl de inhoud is vastgevroren, komt de
mislukte poging om uw container te
legen helaas toch op uw rekening. Wij
adviseren u dan ook om de container de
nacht voor het leegmaken vorstvrij weg te
zetten zodat het ongemak van een volle
container en de overbodige kosten u
bespaard kunnen blijven.
Nog enkele tips
Ook een krant onder in de lege bak
leggen kan – bij lichte vorst - vastvriezen
van het afval voorkomen. Laat het natte
groente- en fruitafval, theezakjes en
koffiefilters uitlekken, voordat het de bak
ingaat. Hoe minder water er in zit, hoe
kleiner de kans op bevriezing.

Omruilen bromfietscertificaat vóór 1
oktober 2009
LAARBEEK- Een bromfietscertificaat is
geldig tot uiterlijk 1 oktober 2009. Voor
deze datum moet dit certificaat op het
gemeentehuis zijn omgewisseld voor een
bromfietsrijbewijs (categorie AM). Na 1
oktober 2009 is het certificaat niet meer



geldig en dus niet meer omwisselbaar.
Het is niet nodig om het bromfiets-
certificaat om te wisselen als u in het
bezit bent van een rijbewijs A (motor) of B
(auto).
Het aanvragen en ophalen van een
bromfietsrijbewijs doet u altijd persoonlijk
bij burgerzaken, afdeling Publiekszaken
in het gemeentehuis Laarbeek. Voor elke
aanvraag moet u het volgende
meebrengen:
· een recente pasfoto, die aan de

wettelijke eisen voldoet;
· uw huidige bromfietscertificaat. Indien

uw huidige bromfietscertificaat vermist
is, moet u een proces-verbaal van de
politie meebrengen;

· een bedrag van • 41,00;
· legitimatiebewijs en certificaatnummer.
U moet rekening houden met een wacht-
tijd van vijf werkdagen. Tijdens de
wachttijd kunt u gewoon met uw
bromfietscertificaat aan het verkeer
deelnemen.
Duplicaat
Het Centraal Bureau Rijvaardigheids-
bewijzen (CBR) verstrekt geen duplicaten
meer. Wie zijn of haar bromfietscertificaat
verliest, dient bij het gemeentehuis een
bromfietsrijbewijs aan te vragen. Voor het
aanvragen van een bromfietsrijbewijs
heeft u het certificaatnummer nodig. De
gemeente kan dit nummer niet voor u
opzoeken. Indien nodig kunt u dit
nummer bij het CBR opvragen. Voor de
mensen waaraan de gemeente geen
bromfietsrijbewijs kan afgeven, maakt het
CBR bij uitzondering nog tot 1 oktober
2009 een duplicaat aan.

Laag inkomen?
Ontvang vijftig euro
LAARBEEK - Het kabinet wil mensen die
het niet breed hebben een steuntje in de
rug geven.
Daarom heeft het Ministerie van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid vijftig miljoen
euro beschikbaar gesteld voor huis-

houdens met een inkomen tot en met
120% van de bijstandsnorm.
Huishoudens die voldoen aan de
inkomenseis, kunnen eenmalig in aan-
merking komen voor vijftig euro. Behalve
naar het inkomen, kijkt de gemeente
Laarbeek niet verder naar iemands
vermogen of een toegekende langdurig-
heidstoeslag. De vijftig euro heeft ook
geen invloed op overige uitkeringen of
toeslagen, die u ontvangt.

Wat moet u doen?
Als u een algemene bijstandsuitkering
heeft of u bent via andere inkomens-
regelingen bekend bij de gemeente
Laarbeek, komt u hoogst waarschijnlijk in
aanmerking voor deze vijftig euro. De
gemeente zoekt dit uit en als u in aan-
merking komt, is het bedrag automatisch
in december 2008 overgemaakt. Bent u
niet bekend bij de sociale afdeling van de
gemeente? Dan kunt u tot 1 maart 2009
zelf de vijftig euro aanvragen bij de
gemeente.
Om u te helpen, kunt u op
www.50eurovoorminima.nl snel en een-
voudig inschatten of u kans heeft op het
bedrag. Hier kunt u ook vinden hoe u het
geld kunt aanvragen. Als u geen toegang
tot internet heeft, kunt u telefonisch
contact opnemen met de gemeente,
telefoon 0492 469 700. U kunt dan een
afspraak maken om te bekijken of u recht
heeft op het geldbedrag.
Het is mogelijk dat blijkt dat u ook recht
heeft op andere vergoedingen van de
gemeente. Er blijken namelijk veel huis-
houdens te zijn, die daar (nog) geen
gebruik maken. U kunt de gemeente om
informatie vragen over andere
vergoedingen.

Heeft u plannen om te (ver)bouwen?
Informeer ook bij de afdeling Ruimtelijke
Ontwikkeling in het gemeentehuis Laar-
beek in Beek en Donk.
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Luikse Markt ATTC77
voor herhaling vatbaar!

Op zondag 4 januari 2009 heeft de Aarle-
Rixtelse tafeltennisclub in de zaal aan de
Jan van Rixtelstraat haar jaarlijkse Luikse
Markt gehouden. Alhoewel  het voorheen
de bedoeling was om de markt op de
laatste zondag van het jaar te houden
heeft het bestuur gemeend,met in
gedachte de koopzondag, de markt te
moeten verzetten naar de eerste week
van 2009.
Zo’n 500 mensen bezochten de markt die
bestond uit ongeveer 100 meter verkoop-
ruimte. Een grote diversiteit aan goederen
werd aangeboden. Om half elf stonden de
eerste mensen al te dringen maar ze
moesten toch echt tot 11.00 uur wachten
totdat de deuren van de hal open gingen.
Tot zo ongeveer 13.00 uur was het een
drukte van belang, veel van de aan-
geboden goederen vonden gretig aftrek.
Dat het aanbod zo divers was en uit

particuliere handen bleek een grote
aantrekkingskracht. Sommige kramen
konden zo rond die tijd al de balans
opmaken omdat hun kraam grotendeels
uitverkocht was.
Daarna bleven de mensen mondjesmaat
binnenstromen tot een half uur voor
sluitingstijd de laatste koopjesjagers hun
slag sloegen.
Misschien waren er minder mensen uit
Aarle-Rixtel zelf op de markt maar het
bestuur denkt dat de nieuwjaarsreceptie
van ASV ook grote aantrekkingskracht
had. De club is tevreden met de opkomst
en ook de kantine met zelfgemaakte
erwtensoep heeft goed gedraaid. Of het
nu lag aan het feit dat er geen koop-
zondag was of dat de kredietcrisis
aanzet tot het kopen van tweedehands
goederen, het was druk tot zeer druk en
menigeen heeft gekocht waar dat die
naar op zoek was of bleek te zijn!
Attc77 heeft daarom besloten dat volgend
jaar op de eerste zondag van het jaar
2010 wederom een Luikse Markt  zal
worden gehouden!
www.nttb.nl/attc77



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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We staan al weer met acht pootjes in het
nieuwe jaar. Hoewel  beloofd door
warhoofden en doemdenkers is de wereld
ook dit jaar weer niet vergaan. Wel zijn
we hard bezig om voorberei-dingen
daarvoor te treffen als je de
onheilsprofeten moet geloven. Andere
rampen zijn ons ook bespaard gebleven,
de rest van de wereld heeft wel de volle
laag gehad zo nu en dan en zo links en
rechts. De ene helft droogt uit, de andere
helft maakt kennis met de verdrinkings-
dood.  Op het ene continent zit driekwart
te verhongeren en op het andere gooien
ze alles bij het afval als het een dag over
de verkoopdatum is. Wat een gedoe en
dat allemaal op dezelfde aardbol.  Ik heb
trouwens  de bouwtekening voor de ver-
nieuwde ark van Noach wel klaar want de
helft van Nederland krijgt flink natte voeten
door het smelten van de poolkappen en
nog wat ander eeuwig ijs , als je Al Gore
en de zijnen moet geloven. Weet je wat
zo fijn  is. Als gewone mens weet je het
toch niet meer als de geleerden elkaar
gaan tegenspreken. 2008 is voor de
insectenwereld een prima jaar geweest.
In ons milieuvriendelijke landje zijn weer
een paar verdelgingsmiddelen verboden
en daarom kunnen ze zich ongeremd
voortplanten. In een fatsoenlijke krop sla
moeten ook een paar bladluizen kunnen
leven. Daar kan toch niemand moeite
mee hebben.  2008 was geen goed jaar
voor de kiwi. Ik had er maar 29 en daar
kun je geen wintervoorraad van aanleg-
gen. Ofwel de nachtvorst in de bloesem-
tijd was fataal ofwel de bijen hebben hun
werk niet gedaan. Zou het toch te maken
hebben met de woekerende ziekten
onder de bijenvolken. Volgend voorjaar
weten we het. Verder hoef ik me nergens
druk over te maken het komende jaar of

het zou moeten zijn dat je vroeger sterft
want dan ben je langer dood, kijk dat is
iets waar ik me wel zorgen over kan
maken, alhoewel.
Op de valreep lijkt er toch schot te
komen in de plannen voor de wegenruit
rond Eindhoven. Dat ziet er donker  uit
voor de naaste bewoners van het
Wilhelminakanaal.  De nachtegaal aan
de Opstal kan zijn koffers pakken, zijn
gezang zal nooit harder klinken dan de
verkeersdecibellen.  De reeënfamilie mag
ook vertrekken, er is geen plaats meer
voor bambi’s. Het bord van Niksweg kan
ook bij het oud-ijzer. De paddenpoel in de
Bimd egaliseren en de volkstuinders
elimineren. Ik hoef nooit meer naar het
anemonenbos in de Ruweeuwels in
Lieshout, de roodborsttapuit zal zijn aan-
vliegroutes in dat gebied ook drastisch
moeten verleggen, wil hij zich niet kapot-
vliegen tegen keiharde koplampen en
voorruiten. Alleen nog blik, bitumen en
beton en veel herrie. Er zijn ook licht-
puntjes. Ik stel me voor dat al die
haastige auto’s niet meer door het
centrum van Aarle-Rixtel hoeven.  Ze
zouden wel gek zijn met al de kinderkop-
pen, wegversmallingen, verkeerssluizen ,
onoverzichtelijke zijweggetjes, overste-
kende rollators en invalidenwagentjes.
Ge kunt niet eens harder dan 30 per
uur,al zou je het willen. Dan liever racen
over de vier banen, wat een vrijheid en
hoor eens hoe fijn mijn knetterende
uitlaat weerkaatst in de lage tunnel onder
de Hooge Akker.  Geen mens die er last
van kan hebben.
Geen auto’s meer door Aarle hoor ik de
verontruste horeca en middenstand
klagen.  Geen klandizie meer voor onze
bloeiende weekmarkt . En de beloofde
koffieshops gaan ook al niet door
vanwege ontbrekende aanvoerroutes via
de achterdeur. Die worden geblokkeerd
door boze burgemeesters  die genoeg
hebben van al die drukte achterom. Het
zal er stil worden in de straat. Overname

De Meikever
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De winteraktiviteiten van de afgelopen
weken, kunnen wij als zeer geslaagd
beschouwen. De Kerstspeurtocht trok
bijna 150 deelnemers en werd over-
tuigend gewonnen door de families M.v.d.
Heuvel en T.Derks. Met 440 punten
hadden zij er 30 meer als de 2e prijs-
winnaars. Voor de koppelcross die we
samen met de Runnersclub Lieshout op
28-12 organiseerden, was veel publieke
belangstelling en werd gewonnen door
loper Chris Korsten samen met fietser
Piet Rooijakkers.
Aan de traditionele veldtoertocht op de 1e
zondag van januari namen, ondanks de
concurrentie van het schaatsen, toch
bijna 500 personen deel. Wellicht wordt
dit hiermee het drukst bezochte sportieve
gebeuren van 2009 in ons dorp.
afd. publ.

ADW    WINTER-FIETS- of
WANDELTOCHT

Voor de doorgewinterde fiet(s)ster heeft
ADW  op zondag 18 januari 2009 een
mooie fietstocht van ongeveer 25 km
uitgezet.
Uiteraard zijn we afhankelijk van de
weersomstandigheden.

Is het fietsen nagenoeg onmogelijk, dan
niet getreurd als alternatief hebben wij
een wandeltocht van plm. 10 km voor U in
de aanbieding. We starten om 10.00 uur
vanaf het kerkplein aan de Dorpsstraat te
Aarle-Rixtel.
Bij twijfelweer kan U ’s morgens vanaf
09.00 (negen uur) kijken op onze web-
site www.aandewielen.nl
U kunt ook tot kwart voor tien bellen naar
Toon Vogels: 0492-382608.
Wordt het fietsen of wandelen de rust-
pauze is in de Brabantse Kluis aan de
Kloosterdreef te Aarle-Rixtel.
Wij zien U graag op 18 januari 2009 voor
een sportieve ontmoeting.
Toon Vogels

KerstROLLERshow RollerClub de
Oude Molen van hoog niveau.

Razend enthousiast publiek genoot volop
van drie wervelende shows in het
prachtige Rolschaatstheater. Met 17
spetterende Shownummers werd een
geweldige Show neergezet. Verbazing
alom over de professionele aanpak en
uitwerking. Kijk voor meer informatie op
de website: www.rcdeoudemolen.nl

door Helmond zal dan slechts een
kwestie van tijd zijn want de stad wil er
wel wat stille buitenwijken bij en de
groene loper gaat dan naadloos over in
de Aarlese loper. Vooralsnog loop ik niet
weg met dit idee. Er zal nog druk worden
vergaderd in 2009.
Ik wens U allemaal een bevlogen
Nieuwjaar.
De meikever.
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Handboogvereniging
DE EENDRACHT AARLE-RIXTEL

Mooie jaarafsluiting met vd Elzentrofee
en vd Meydentrofee op zaterdag 20
december. De deelname voor deze wed-
strijden was goed met 14 senioren en 7
jeugd schutters.  Samen met de nodige
toeschouwers hebben we er een leuke
avond van gemaakt die doorging tot in de
late uurtjes.
Door omstandigheden hebben we 2
wedstrijden op een dag geschoten.  Met
de vd Elzentrofee is het de bedoeling om
zo dicht mogelijk je jaargemiddelde te
benaderen, met de vd Meydentrofee
moet je zoveel mogelijk boven je
jaargemiddelde proberen te schieten,
beide wedstrijden zijn 15 pijlen
geschoten

Uitslag vd Elzentrofee JEUGD
1 Tom vd Bogaard +1
2 Jochem Verbakel -5
3 Mark vd Bogaard -9
4 Nick vd Berkmortel +13
5 Niek v Schayk +19
6 Jeroen v Leuken +23
7 Mees v Rooy
geschoten 54

Uitslag vd Meydentrofee JEUGD
1 Niek v Schayk +14
2 Jochem Verbakel +13
3 Mark vd Bogaard +1
4 Tom vd Bogaard -6
5 Jeroen v Leuken -7
6 Nick vd Berkmortel -8
7 Mees v Rooy
geschoten 51

Uitslag vd Elzentrofee SENIOREN
1 Frank Schepers -1 5 pijlen

kampen +1
2 Frans Soontiens -1 5 pijlen

kampen -6
3 Toon v Hoof +4
4 Walter Jansen -4
5 Martien vd Graef -5
6 Justin v Dijk +6
7       Geert v Ganzenwinkel -7
8 Machiel v Roij +9
9 Jan Coolen +11
10 Peter Bankers -11
11 Michiel Verbakel +16
12 Erwin Wijnhoven -21
13 Stijntje Krijnen geschoten 123
14 Maarten Krijnen geschoten 120

Uitslag vd Meydentrofee SENIOREN
1 Machiel v Roij +10
2 Walter Jansen +8
3 Toon v Hoof +7
3       Geert v Ganzenwinkel +7
5 Martien vd Graef +4
5 Frans Soontiens +4
7 Frank Schepers +1
8 Justin v Dijk -4
9 Jan Coolen -6
10 Peter Bankers -8
11 Michiel Verbakel -12
12 Erwin Wijnhoven -15
13 Stijntje Krijnen geschoten 123
14 Maarten Krijnen geschoten 107



In het begin van het nieuwe jaar is het
een goede gewoonte dat mensen elkaar
een gelukkig en voorspoedig Nieuwjaar
wensen. Ook ik wil mij aansluiten bij
deze goede gewoonte en daarom de
redactie van het gemeenschapsblad en
alle inwoners van Aarle-Rixtel een

GOED, VOORSPOEDIG,
VEILIG, MAAR VOORAL GEZOND 2009

toewensen.
De Kerst en Oud en Nieuw periode zijn
voor wat Aarle-Rixtel betreft redelijk rustig
verlopen, dus we kunnen het jaar 2008
(met een goed gevoel) afsluiten. Voor ik
dat echter doe, moet ik echter eerst nog
even een kleine rectificatie plaatsen bij
een stukje dat ik schreef over een voorval
op 1 december.
Op de Croylaan is er toen brand ontstaan
nabij de schoorsteen van de woning.
Ondanks dat ik niet schreef dat de brand
was ontstaan door achterstallig onder-
houd, hebben wat mensen dat wel zo
gelezen en/of begrepen. De eigenaar van
de woning ervoer dit als erg vervelend. In
verband hiermee wil ik e.e.a. rechtzetten
en kan ik melden dat de brand weliswaar
bij de schoorsteen is ontstaan, maar dat
deze beslist niet door achterstallig onder-
houd is veroorzaakt. Technisch experts
hebben vastgesteld dat de brand is
veroorzaakt door een ongeveer 100 jaar
geleden gemaakte constructie van het
dak.
Nu nog even wat perikelen van de
afgelopen tijd.
Op 18 december in de loop van de
middag een verkeerscontrole gehouden
aan de Havenweg. Een 28 jarige man
zonder vaste woon- of verblijfplaats kon
geen geldig legitimatiebewijs tonen en
werd daarop overgebracht naar het
bureau. Daar bleek dat hij nog een flinke
boete, alsmede een hechtenis van 21

dagen, had openstaan. De man is maar
meteen ingesloten en zal pas als het
nieuwe jaar alweer een eindje op weg is
in vrijheid gesteld worden.
Om en nabij de jaarwisseling werden de
nodige jongelieden betrapt op het afste-
ken van vuurwerk buiten de toegestane
tijd of het  bij zich hebben van verboden
vuurwerk.  De laatsten werden op de
middag van nieuwjaarsdag betrapt op de
Nachtegaallaan. Dat waren drie jongens
uit Veghel en Uden. In totaal hadden zij
nog  zo’n 1350 stuks vuurwerk bij zich
dat ze aan het afsteken waren. Zoals in
eerdere jaren zijn deze en de andere ‘
overtreders ‘ in contact gebracht met het
Buro HALT.
Op 6 januari 2009 trof de milieuman van
de gemeente nog een 7 tal gedumpte
zakken met huisvuil in de berm van de
Havenweg. Na onderzoek van de inhoud
waren er voldoende aanwijzingen dat de
eigenaar aan het bureau werd uitge-
nodigd. Deze, een 32 jarige inwoner van
Aarle-Rixtel, bekende dat de rommel van
hem was. Met een proces-verbaal werd
hij naar huis gestuurd.
Dat was het voor deze keer,
Vriendelijke groet,         John Geerts.

BBBBBericht van: Pagina 36

Exclusief BTW 19 %
1/1 pagina:  • 50,=
1/2 pagina: • 26,50

1/3 pagina:• 19,=

Klokjes inclusief BTW: v.a. • 4,=
Dankbetuigingen inclusief BTW: • 9,=

www.gemeenschapsblad.nlIIIIInlichtingen
voor adverteren

in het Gemeenschapsblad
Ad Loos  Kerkstraat 39

Tel 0492 - 382034

Kosten van de advertenties



Kasteel Croy:
de langste tijd in Aarle

Kasteel Croy behoorde in ieder geval tot
1642 tot het dorp Aarle. Vanaf dat jaar
zou het kasteel aan de “heerlijkheid”
Stiphout zijn gekomen, althans dat was
tot voor kort de algemeen heersende
opvatting. Echter dit laatste is maar zeer
de vraag. Door eens wat verder in de
stukken te duiken en die vervolgens te
analyseren mag  men tot een andere
conclusie komen. Op de eerste plaats is
er een prachtige oude kaart die dateert
uit 1651, Hierop staan o. a. de grenzen
van de “Heerlijklijkheid : Stiphout gete-
kend. Ook vind je op deze kaart kasteel
Croy. Wanneer je deze kaart eens nauw-
keuriger bestudeert dan valt het direct op
dat de grens van de heerlijkheid Croy vlak
achter het kasteel doorloopt , dus aan
Stiphoutse zijde. Het kasteel zelf valt op
deze kaart dus buiten de heerlijkheid
Stiphout! Datzelfde tref je aan op een
kaart van Aarle-Rixtel uit 1725 waar ook
heel duidelijk op te zien is dat de grens
van Stiphout áchter het kasteel doorloopt,
zodat het kasteel aan de Aarlese kant
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Badmintonnen bij
B.C. de Ganzeveer

Ben je tussen de 7 en 12 jaar en zoek je
een leuke sport? Kom dan badmintonnen
bij B.C. De Ganzeveer in Aarle-Rixtel !
In de eerste jeugdgroep is er nog plaats
voor een aantal kinderen.
Elke donderdagavond krijg je in sporthal
De Dreef van 19:00 tot 20:00 uur training
van een enthousiaste groep trainers en

DORPSFEESTEN 2009.

Na enkele maanden van rust is het
Comité Dorpsfeesten Aarle-Rixtel  inmid-
dels weer begonnen met de voorberei-
dingen voor de te houden dorpsfeesten
2009, welke gehouden zullen worden van
donderdag 21 mei t/m zondag 24 mei
2009.
Alle ons bekende ploegleiders en -
leidsters hebben inmiddels  een uitno-
diging voor de eerste ploegleiders-
vergadering ontvangen, welke gehouden
zal worden op woensdag 14 januari 2009
in Multifunctioneel Centrum de Dreef te
Aarle-Rixtel. Om 20:30 uur vangt de
vergadering aan voor  alle deelnemende
ploegen. Van het comite uit willen we
benadrukken dat er nog enkele plaatsen
vrij zijn voor ploegen die deel willen
nemen aan de dorpsfeesten. Indien er
ploegen zijn die zich nog niet hebben
aangemeld voor deelname aan de
Dorpsfeesten 2009 kunnen zij zich ook
op deze vergadering nog aanmelden.
Natuurlijk kan er ook telefonisch contact
gezocht worden voor een aanmelding met
Jorg Krijnen tel. 0620351832.
Namens
Stichting Dorpsfeesten Aarle-Rixtel.
Jorg Krijnen, secretaris.

begeleiders en speel je ook een aantal
partijtjes badminton. En als je er echt zin
in hebt gekregen, kun je ook nog
besluiten om competitie te gaan spelen.
Deze wedstrijden worden allemaal op
zondagen in de City Sporthal in Helmond
gehouden. Daar speel je tegen teams van
andere verenigingen uit de omgeving.
Voor iedereen die haar of zijn goede
voornemens wil uitvoeren: in het nieuwe
jaar kun je bij ons op de donderdagavond
weer terecht om 19:00 uur. Je kunt een
paar keer gratis meespelen en als het je
bevalt word je gewoon lid van B.C. De
Ganzeveer.
Meer informatie is te vinden op onze
internetpagina www.ganzeveer.nl



het kasteel tot het begin van de 19e eeuw
bij Aarle heeft gehoord en dat is best een
verrassende ontknoping.
De eerder genoemde Stiphoutse  kaart
van 1651 levert nog méér verrassingen
op. Op deze kaart is heel duidelijk het
kasteel van Everard van Eijck te zien. Dit
kasteeltje stond op de plaats waar nu de
familie Biemans en de familie Houët
wonen en waar eerder de brouwerij van
Croy heeft gestaan. Nog steeds is deze
kasteelplaats in het veld te herkennen
aan de hand van de beplanting en een
groot deel van de oorspronkelijke gracht.
Maar wat is nu de verrassing?
Welnu, in het kleine ANWB-boekje dat
jaren geleden is uitgegeven,  staat een
afbeelding van  een kasteeltje van de
hand van  J.Stellingwerf met als onder-
schrift “Het Huijs tot Croy”. Echter het
kasteeltje op deze tekening heeft  een L-
vorm en heeft slechts één toren ( met
knop), terwijl kasteel Croy vier torens
heeft.
Wanneer men deze tekening vergelijkt
met de afbeelding van het Strijps kasteel-
tje van Van Eijck op de Stiphoutse kaart
van 1651, dan zie je frappante overeen-
komsten. Het kan niet anders zijn dan
dat de afbeelding van Stellingwerf
betrekking heeft op het Strijps kasteeltje,
want ook dit kasteel heeft ook een L-
vorm een ook slechts één (knop)toren.
Waarschijnlijk heeft Stellingwerf, die aan
de lopende band schetsen maakte, zich
met het onderschrift vergist. Dit zou dan
niet de eerste keer zijn, volgens de
kenners.
En zo is dit raadsel ook opgelost. Dat
hiermee ook nog een mooie afbeelding
van het Strijps kasteeltje ( Strijpsoord) is
ontdekt, is mooi meegenomen!
Henk van Beek

staat!
Wanneer je het oud-archief van Aarle-
Rixtel  er op naslaat dan kom je vele
schepenaktes en andere  stukken tegen
die betrekking hebben op het kasteel.
In een paar akten komt men  geruzie
tegen tussen de schepenbank van Aarle
en Stiphout. Zo ook wanneer er een van
de  kasteelbewoners moet worden opge-
pakt. Dan staan de “Alese” en “Stippent-
se” tegenover elkaar, flink ruziemakend
wie de persoon in kwestie mee mag
nemen. De kasteelheer was onmisken-
baar “Heer van Stiphout”, maar kennelijk
woonde hij in…. Aarle.
Dit laatste wordt zo goed als zeker
bevestigd wanneer men de huizenlijsten
van Aarle bekijkt, die tussen 1736 en
1789 hier zijn opgemaakt. Daarop staat
steevast  kasteel Croy genoemd met
bewoners en al. Ook het poortgebouw
staat op de Aarlese huizenlijsten. In de
Stiphoutse huizenlijsten kom je kasteel
Croy dan ook niet tegen.
We weten ook dat de laatste adellijke
bewoner, Jonker Joan van der Brugghen,
jarenlang strijd heeft gevoerd om het
Aarlese Strijps Heike bij het grondgebied
van Stiphout gevoegd te krijgen, wat hem
uiteindelijk is gelukt. Waarschijnlijk is hij
het geweest die “zijn” kasteel Croy na de
Franse tijd bij Stiphout heeft weten te
voegen. Die veronderstelling is niet zo
vreemd, omdat hij zelf een tijd lang zowel
lid van de Eerste kamer als de Tweede
kamer is geweest , terwijl een aantal van
zijn verwanten ook tot prominente Haag-
se bestuurders kan worden gerekend. In
die rol zal hij ongetwijfeld zijn invloed op
de nieuw vast te stellen gemeente-
grenzen hebben uitgeoefend.
In ieder geval behoort het kasteel in 1832
volgens het kadaster tot de gemeente
Stiphout.
Bij de herindeling in 1968 is het kasteel
weer bij Aarle-Rixtel gekomen. Zo is het
vrijwel zeker dat - in tegenstelling tot
hetgeen tot nu toe werd aangenomen-
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