
7 december 2009
NR 21





Inleveren kopij
Tot uiterlijk dinsdagavond voor het
verschijnen van het volgende nummer.
E-mail:
gemeenschapsblad@hotmail.com
Advertenties, dankbetuigingen en klokjes
(duidelijk leesbaar)
Adres
Kerkstraat 39, 5735 BW,  Aarle-Rixtel.
Fax 0492 - 842639
Klokjes en dankbetuigingen
tegen contante betaling aanleveren op
adres Kerkstraat 39, Aarle-Rixtel

Klachten t.a.v. Gemeenschapsblad:
Ben Sibon Nachtegaalstraat 7
Tel 0492 - 381610

Verschijningsdata:  7-12  /  21-12  /  11-1-2010 25-1  /  8-2  /  1-3  /  15-3  /  29-3

Huisartsen: T. Engels en F. Titulaer 381253
Huisartsenpost Elkerliek:                        0900 8861
Tandartsen: C. Martin en P. Kolkman 381790

P. Colen 382727
Apotheek: Laarhoeve 386000
Ziekenhuis: Elkerliekziekenhuis Helmond 595555
Mariëngaarde: Bosscheweg 20, 5735 GV     385333
Spreekuur pastorie: zie kerkberichten Heindertweg 1 381215

De Stichting Gemeenschapsblad kan
geen enkele aansprakelijkheid
aanvaarden voor schade van welke
aard dan ook, ontstaan door het niet,
niet tijdig of onjuist plaatsen.

Kosten van de advertenties

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,=
Bijkomende kosten, zoals verkleinen
van advertentie e.d. zullen worden
doorberekend.

Bank: Rabobank 10.14.95.048

STICHTINGSBESTUUR:
Jan den Mulder, Lieshoutseweg 26                        382067
Cisca Verschuuren - Nooijen, Haffmansstraat 10. 382100
Trees van Zutphen-Wagemakers, Bosscheweg 4. 381487
Ad Loos, Kerkstraat 39. 382034
Ben Sibon, Nachtegaalstraat 7. 381610
Theo Schepers, Lijsterstraat 7. 381733

Jaargang 39
Oplage 2500

 7 december 2009
NR 21

www.gemeenschapsblad.nl

SSSSS tichting

GGGGGemeenschapsblad

AAAAAarle-Rixtel

Pagina 3



Pagina 4

Taxibedrijf
C. van Heijst

* personenvervoer
* rolstoelvervoer
* groepsvervoer
* ziekenvervoer
* pakketdiensten

381218
Dorpsstraat 98

Aarle-Rixtel



POLITIEBUREAU Beek en Donk, openingstijden ma  t/m vr 09.00-12.00 u,
wo 18:00-19:30u tel. 0900 - 8844.

BRANDWEER 112 Niet spoedeisend in kantoortijd: 0492469890. Overige : 0402332155.
GEMEENTEHUIS Beek en Donk, Koppelstr. 37 tel. 469700

Open: Ma t/m Vr 9.00 tot 12.30 uur  Wo van 14.00 t/m 17.00 uur. (burgerzaken)
Wo 18.00 19.30 uur (burgerzaken en Bouwen en Wonen)

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 do van 8.30 - 16.30 u.  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.

PARAMEDISCH CENTRUM:Fysiotherapie-training Kemps-Rijf Tel:382120.
Podotherapie Tel: 465647. Ergotherapie Van der Muuren Tel: 06-19718264.
Logopediepraktijk Aarle-Rixtel Tel: 381524.
Molenstraat 9a/b Aarle-Rixtel   www.paramedischcentrumlaarbeek

Reset-ergotherapie Joan Smulders De Elshorst 1 5735 JC Aarle Rixtel tel 06-54774489
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
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.
VRIJWILLIGE HULPDIENST AARLE-RIXTEL  Tel 0492-464289.  Spreekuur: ma-wo-vr
9.00 tot 10.30 u en di-do 13.30 tot 15.00 u. Otterweg 27, 5741 BC in Beek en Donk

Landelijk Politienummer 0900 - 8844 voor niet spoedeisende hulp
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Zaterdag  12 december
18.30 uur Kerk – Eucharistieviering – Dameskoor - kindernevendienst

Lien van der Heyden – van den Boogaard (par.)
Martje Schepers – Fleskens
Ben Loomans
Huub Verbakel (verj.)
Riet van der Aa (par.)
Overleden ouders Nossin – van Zundert
Overleden ouders Wouters – v. d. Vossenberg  (verjaardag moeder)
Ria en Gerard Wouters - Heesakkers
Tot welzijn van de parochie

Zondag 13 december – 3e  Zondag van de ADVENT (“Gaudete”).
10.00 uur Kerk –Eucharistieviering – Herenkoor

Overleden ouders Rooijakkers – Biemans (sterfd. moeder/fund.)
Overleden ouders van Dommelen – Nooijen
Jan van Dommelen
Frans van der Pas (verj.)
Overleden ouders Jansen – Bens en dochter Antonette
Piet Coolen en Martien van Eindhoven
Francien v. d. Kerkhof – Rooijakkers
Hanneke van Berlo (par.)

Woensdag 16 december
19.00 uur Kapel – Rozenkransgebed

Week van zaterdag 19 december t/m vrijdag 25 december
Zaterdag  19 december
18.30 uur Kerk – Eucharistieviering – samenzang - kindernevendienst

Overleden ouders Steenbekkers – van Alem
Overleden ouders Driek en Annie Swinkels – van den Heuvel
Karel van Hoof
Hans van den Heuvel (par.)
Overleden ouders Vlamings – Klomp
Overleden ouders van der Sanden – van Kaathoven (j.get. vader)
Nol Roijackers
Jaantje Kester – Opheij (verj./par.)
Kitty Vos (par.)
Jan Engelen (par.)
Toon van Boxtel (KBO)

Zondag   20 december - 4e Zondag van de Advent
10.00 uur Kerk – Eucharistieviering – Dames- en Herenkoor

Overleden familie Nooijen – Theunissen
Truus van Dijk – de Vries (j.get.)
Riek Sneijers en ouders
Bijzondere intentie (fam. v. Boh.)

Week van zaterdag 12 december t/m vrijdag 18 december
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Bijzondere intentie

20.00 uur Kerk – Kerstconcert “Op weg naar Kerstmis”.
Gemengd koor de Klokkengieters

Dinsdag 22 december - Boeteviering
19.00 uur Kapel (aan de Bosscheweg) - Dameskoor
Donderdag   24 december – VIGILIE van KERSTMIS
19.30 uur Kerk – Samenzang van kerstliederen, afgewisseld met orgelmuziek

en mooie kerstgedachten.
20.00 uur Kerk –Eerste nachtmis m.m.v. Dames-en Herenkoor

Jaantje Kester – Opheij (par.)
Thea Kuijpers – Driessen (par.)
Tonnie en Gerrit Driessen – Verleisdonk
Toos Houët (par.)
Tot welzijn van de parochie

Donderdag   24 december – VIGILIE van KERSTMIS
22.00 uur Kerk – Tweede nachtmis m.m.v. “Korale “.
Vrijdag   25 december – GEBOORTE van JEZUS. – KERSTMIS
08.30 uur Kerk – Herdertjesmis

Mariet Maas - Teunis
10.30 uur Kerk - plechtige Hoogmis- Gemengd koor “De Klokkengieters”.

Joseph van Ommeren (fund.)
Frans Bekx (fund.)
Johanna Bekx – Raaijmakers (fund.)
Overleden leden van gemengd koor de Klokkengieters
Overleden ouders van Boxmeer – Vlemmings
Dora en Hein Crooymans – van Boxmeer
Jan en Marc van Stiphout
Martien Verbeeten
Miet van Boxmeer – van Duijnhoven
Jan Hendrix
Familie van Brug – Wigmans
Adriaan Loomans
Frans Maas (KBO)
Jan Romme
Familie Romme – Lamm
Familie  Smits – ten Holder
Irene Muskens
Overleden ouders van der Meijden – Heessels
Overleden ouders Nooijen – v. d. Aa
Frans Verschuuren
Jes van Roij (par.)
Overleden ouders Migchels – Nooijen
Jan de Visscher (par.)
Frans den Boom
Wilhelm Walravens
Overleden ouders Biemans-van Berlo
Overleden ouders Gijsbers-Keulers.
Overleden ouders van den Broek-Baggermans.

De Kerk blijft na de vieringen open tot 17.00 uur. U kunt dan de kerststal (met levende
dieren) bezoeken.
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Overleden
Theo Meulendijks, De Duivenakker 28, 69 jaar

Wereldwinkel
Op zaterdag 12 en zondag 13 december zullen medewerkers van de wereldwinkel na
de mis achter in de kerk producten uit derde wereldlanden laten zien. Misschien is er
wel iets bij voor uzelf, uw familie of vrienden?

Concert
Zondag 20 december is er om 18.00 uur in onze Kerk een Kerstconcert: Op weg naar
Kerstmis. Het zal worden uitgevoerd door het Gemengd  Koor “de Klokkengieters”.

Muziek rond de kerststal
Op Zaterdag, tweede kerstdag, zal er van 15.00 tot 16.15 uur live muziek gemaakt
worden rond de kerststal in onze kerk. De kerk is op beide Kerstdagen na de vieringen
geopend tot 17.00 uur. Iedereen is van harte welkom.

Boeteviering/biechtgesprek
Op dinsdag 22 december is er  om 19.00 uur als voorbereiding op het Kerstfeest,
een boeteviering m.m.v. het dameskoor in de Mariakapel aan de Bosscheweg.
Als u zich op een persoonlijke manier voor wilt bereiden op het feest van Kerst,
kunt u met de pastor een afspraak maken voor een biechtgesprek, om daarna
het sacrament van boete en verzoening te ontvangen.

Spreekuren 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.
De administratie is op dinsdagochtend, donderdagochtend   en vrijdagochtend
van 9 tot 12 uur geopend. Er is dan altijd een medewerkster aanwezig. U kunt dan
terecht met vragen over: dopen, huwelijken, jubilea en misintenties enz.
Voor dringende gevallen zoals uitvaart of ziekenzalving,  kunt u de pastor bereiken op
de pastorie tel.:381215.

Doopvieringen
In de maand december is er geen doopviering.
De doopviering voor januari 2010 wordt zo spoedig mogelijk gepubliceerd.

BBBBBericht van:
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Kort woordje van Pastor M. Deli

“Sinterklaasje bonne, bonne”…
Bravo!
Wat heeft die goede Sint Nicolaas weer
een drukke tijd achter de rug. Amai, amai
!  Ge moet het toch maar klaar zien te
spelen, om in heel het land, overal
present te zijn en geen enkel huisje
stilletjes voorbij te rijden. Ook dit jaar
kwam ik onze gemijterde vriend op
diverse plaatsen in Aarle-Rixtel – druk
werkende – tegen. Beste Sint, als ge op
uwen terugweg naar Spanje het
‘Gemeenschapsblad’ inkijkt, weet dan
dat ge hier heel veel kinderen en ook
grote mensen hebt blij gemaakt! Zoals
ieder jaar… “Bravo beste Sint!!!”
Diamant en goud bij het herenkoor!
Het kon niet op! Dit jaar schitterden er
twee jubilarissen, als sterren in ons
herenkoor. Tijdens het gezellige Cecilia-
feest werd onze Wim Verschuuren in
het zonnetje gezet, om zijn 65-jarig lid
zijn van – en inzet voor -  het herenkoor
van onze parochie. En een week later
klonk het applaus voor Jan Cardinaal
om zijn 50 jaar bij het koor.
Wim en Jan van harte proficiat voor die
jarenlange trouwe inzet van u beiden. We
hopen jullie nog heel lang in ons midden
te hebben!
Ik ben er zéker van…
Op zondag 29 november, na de Hoogmis,
was er een grote belangstelling en
opkomst van vooral jongere heren, om
het koor in onze kerk, éénmaal per
maand te komen versterken. We zijn
daar heel blij mee. En ik ben er zéker van
dat er in de nabije toekomst nog méér
schone stemmen zullen bij komen. Ons
Aarle is immers heel rijk aan muzikaal en
vocaal talent. Gewoon, om écht trots op
te zijn !
We kunnen op hun rekenen!
Op de grote feestdagen,  maar ook voor
de uitvaarten in de kerk, zijn onze aco-
lieten altijd present. En daar ben ik hun,

als pastor, heel dankbaar voor. Ook de
jongere acolieten, Thijn en Christ , Marijn
en anderen…, die nog volop in hun
studies zitten, willen zich graag voor de
vieringen in de kerk beschikbaar stellen.
Maar door de zware studietaak is het hun
niet mogelijk om tijdens; bijvoorbeeld de
uitvaarten (in de voormiddag) te assis-
teren. Daarom wil ik graag een oproep
doen om warm-hartige mensen uit te
nodigen. Iets jongere mensen, die op
pensioen zijn, en ons acolietenkorps
willen versterken. Niet alleen de vieringen
op grote kerkelijke feestdagen moeten
mooi en verzorgd zijn. Zéker ook de
uitvaart van onze medemens moet met
heel veel liefde en warmte ter harte
genomen worden. Voor deze zeer
belangrijke functie zijn natuurlijk ook
dames van harte welkom!!
(In geval van goesting en interesse bel
dan naar Dhr. Wouter van Boheemen:
0492- 38.18.97.).

Beste Dames

Kerststukjes maken
Maandag 14 december 19.30 uur.
Dinsdag 15 december 13.30 en 19.30 uur.
Willen degenen die zich hebben opge-
geven voor het maken van een kerststuk
een snoeischaar meebrengen.
De onkosten zijn € 10.00.

Kerstviering
op donderdag 17 november.
Wij beginnen deze viering om 19.30 uur
in zaal ’t Heuveltje met een gebeds-
dienst. De kerstgave is voor het project
Future for Young People. Na de pauze
zal mevrouw Suzanne Groenenveld,
journaliste bij het Eindhovens Dagblad,
ons vertellen over haar wekelijkse
columns.
Het bestuur



Heuvelplein 1
Beek en Donk
Tel 0492 468833
      06-16312377
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Zelfstandigen leveren geweldige
thuiszorg

De cliënten van PrivaZorg waarderen hun
zorgverleners in een onafhankelijk cliënt-
tevredenheidsonderzoek met een dikke
8. Bijzonder is dat al deze hoog gewaar-
deerde zorgverleners niet in loondienst
zijn maar Zelfstandigen Zonder Personeel
(ZZP-ers). Het onderzoek werd in de
zomer van 2009 in opdracht van PrivaZorg
uitgevoerd door het onderzoeksbureau
Prismant. PrivaZorg is een landelijke,
AWBZ-toegelaten thuiszorgaanbieder
met het centrale kantoor in Amersfoort.
De mening dat thuiszorg van goede
kwaliteit alleen door zorgverleners in
loondienst te garanderen zou zijn, is ook
door dit onderzoek krachtig weersproken.
Een toegelaten zorgaanbieder laat om
het jaar een onafhankelijk onderzoek op
basis van de CQ-(consumer quality)
Index uitvoeren. In 2007 kwamen de circa
3.500 ZZP-ers van PrivaZorg al met een
gemiddelde van 8,5 uit de bus, in 2009
werden zij door hun cliënten met 8,7
beoordeeld. Daarmee behoren zij tot de
top van Nederland.
Goede score ook in relatie tot andere
zorgaanbieders
De resultaten zijn niet alleen weergege-
ven voor PrivaZorg zelf maar ook voor alle
door Prismant gemeten instellingen, de
zogenaamde spiegelgroep. Voor inspraak
en overleg, professionaliteit van zorg-
verlening, betrouwbaarheid zorgverleners
en beschikbaarheid personeel scoren de
ZZP-ers van PrivaZorg gemiddeld hoger
dan hun collega’s van andere thuiszorg-
aanbieders. Dit resulteert in een landelijk
gemiddelde eindcijfer van 8,7 voor de
zorgverleners van PrivaZorg, de
spiegelgroep scoort met 8,3.
Cliëntenraad betrokken en tevreden
De landelijke cliëntenraad van PrivaZorg
was bij het uitzetten en het begeleiden
van dit onderzoek nauw betrokken en is

zeer te spreken over de grote waardering
voor het betrokken en deskundige werk
van de ZZP-ers. Op basis van dit onder-
zoek wordt nog in 2009 een aantal
verbetertrajecten gedefinieerd die in 2010
worden uitgevoerd. Samen met de
evaluatie van deze trajecten zal het
cliënttevredenheidsonderzoek in 2011
een nieuw meetmoment zijn voor de
zorgverlening door de zelfstandige
hulpverleners. Op www.privazorg.nl is te
lezen in welke regio van het land
PrivaZorg welke vormen van thuiszorg
aanbiedt.

MUZIEK ROND DE KERSTSTAL
PAROCHIEKERK AARLE-RIXTEL

Het is inmiddels al jaren een mooie
traditie geworden om op tweede kerstdag
tussen 15.00 uur en 16.15 uur live-
muziek te maken rond de kerststal die in
onze parochiekerk staat opgesteld en
altijd veel bezoekers trekt.
Ook dit jaar is dat weer de bedoeling en
wel op zaterdag, 26 december 2009.
Graag willen we iedereen in de gelegen-
heid stellen om met een muzikaal
optreden invulling te geven aan deze
middag. Wij (Louis van de Weijer en Rob
Rassaerts) vragen dan ook aan hen die
willen meedoen: individuele muzikanten,
kleine ensembles en grotere muziek-
groepen (vocaal en/of instrumentaal), zich
op te geven bij
Louis van de Weijer, telefoon 0492-
381888, of bij
Rob Rassaerts, telefoon 0492-342101.
In verband met de programmering
graag vóór 13 december a.s.!!
U kunt natuurlijk altijd van tevoren bij
genoemde personen informatie inwinnen.

www.gemeenschapsblad.nl
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Praktijk voor Natuurgeneeswijze
Peter van de Wetering

Natuurgeneeswijze bestaat uit vele verschillende therapievormen.
In mijn praktijk maak ik gebruik van Iriscopie, Klassieke Homeopathie,

Kruidentherapie etc.
Klassieke Homeopathie en Natuurgeneeskundige therapieën worden door

vele ziektekostenverzekeraars vergoed kijk voor vergoedingen op
www.nwp-natuurgeneeskunde.nl

Lid van de NWP
(Nederlandse werkgroep van praktizijns in de natuurlijke geneeskunst)

Peter van de Wetering
Rode Schutplein 27,   0492-384820
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Opbrengst collecte
Multiple Sclerose
Het MS Fonds heeft het mooie bedrag
van € 354 in Aarle-Rixtel opgehaald.
Dankzij deze opbrengst kunnen we
nuttige dingen doen én regelen voor
mensen met Multiple Sclerose (MS).
Maar ook voor de mensen in hun naaste
omgeving. Met uw hulp krijgen meer
mensen met MS zicht op een toekomst.
Multiple Sclerose is de meest invalide-
rende aandoening onder jonge mensen,
zelfs kinderen, in Nederland. Helaas is
het nog niet mogelijk om MS te genezen.
Het MS Fonds helpt mensen die Multiple
Sclerose hebben met coaching, voorlich-
ting en financiering van wetenschappelijk
onderzoek.
We bedanken de gevers maar uiteraard

ook de collectanten die door weer en
wind op pad zijn gegaan. Hebt u de
collectant gemist, dan kunt u een
bijdrage overmaken op giro 5057 te
Maassluis!
Wilt u ons bij de collecte van volgend jaar
ondersteunen als collectant? Neem
contact op met het Nationaal MS Fonds,
tel. 010-5919839 of via www.msfonds.nl

Uitnodiging
CENDRA
Het bestuur van Cendra wil in samen-
werking met de gemeente de omwonende
en geïnteresseerde uitnodigen voor een
informatiebijeenkomst bij jongerencen-
trum Cendra op maandag 7 december as
om 20.00 uur.
Tijdens deze bijeenkomst willen wij met u
van gedachten wisselen over de stand
van zaken bij Cendra en de plannen die
we hebben voor de nabije toekomst.
Een bijeenkomst als deze is voor ons
belangrijk om de relatie met de buurt
goed te houden.
We zijn nieuwsgierig naar uw ervaringen
en mening van de afgelopen tijd en horen
graag wat u vindt van onze plannen.
Vanuit de gemeente nemen burge-
meester Gilissen en wethouder Briels
deel aan de bijeenkomst. Onze wijkagent
J Geerts en ambulant jongerenwerker
Mark Min zullen op deze avond u bij-
praten over de gang van zaken bij cendra
groeten Ad de Hoon bestuur Cendra

Evergreen Swingtet bij
Wim Beeren Jazz Society
op 9 december

Op woensdag 9 december a.s. vindt de
volgende aflevering plaats van Wim
Beeren Jazz Society in café Van Bracht
aan de Kerkstraat te Aarle-Rixtel. De
avond wordt geopend door het Ever-
green Swingtet. Deze band, die in het
jaar 2000 is ontstaan uit de Evergreen
Jazzband, brengt swingende jazz uit de
vijftiger en zestiger jaren tot leven.
De leden zijn pianist Nout de Bruijn, bas-
sist Joz Bruggeman, drummer John Ver-
bunt en zangeres Josine van Och. Voor
deze gelegenheid wordt tenorsaxofonist
Jos Beeren als special guest aan het
orkest toegevoegd.
Aansluitend zal de traditionele jamses-
sion weer voor het nodige muzikale
vuurwerk zorgen. Het aantal muzikanten
hiervoor blijft groeien, en ook kan Wim
Beeren Jazz Society zich verheugen in
een steeds grotere publieke belang-
stelling. Aanvang 20.30 uur, iedereen is
welkom en de entree is gratis

KKKKKlokje

Dovens Meubelen Milheeze. Alles op
het gebied van meubelen voor uw
huiskamer – keuken en slaapkamer voor
jong en oud. Veel keuze voor Senioren.
Kerkeind 38 Milheeze. 0492-341553.
www.dovens.nl
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Het Kouwenbergs kerkje
presenteert:

Donderdag 17 december is er een
boeiende presentatie van Francois
Swinkels met als Thema: de Ster van
Bethlehem”
Tijdens deze presentatie gaat Francois
o.a. in op de sterrenkundige achter-
gronden van het Kerstverhaal, waarbij hij
gebruikt maakt van unieke beelden uit
het heelal.
Dit mag u niet missen! Aanvang 20.00.
Entree € 3,- incl.koffie/thee
Op zaterdag 19 december is er een
concert van “4Hoog”.
4Hoog is een nieuw kwartet dat een a
capella repertoire ten gehore brengt op
geheel eigen en eigenzinnige wijze. De
zangers zijn afgestudeerd aan het
conservatorium: Anja van Lierop-Vinken
(alt), Janneke Peeters (sopraan), Hans
van de Ven (bas) en Will Veraa (tenor).
Het concert bestaat uit een gevarieerd
kerstrepertoire met welbekende kerst-
liederen, christmascarols en popnum-
mers. Aanvang 20.00 uur. Entree: € 5,00
incl.koffie/thee
Op woensdag 30 december is er weer
de traditionele Kerstavond van Folklore-
groep Dikkemik
Tijdens deze avond worden oude
(BRABANTSE) kerstliedjes gezongen en
Brabantse kerstverhalen voorgedragen.
Voorafgaand is er om 20.00 uur Mid-
winterhoornblazen op de kiosk. Uiteraard
wordt er weer Gluwein geschonken en
Kerstbrood geserveerd.
Entree: vrijwillige bijdrage in de
collectezak.

Zondag 20 december– 14.00-16.00 uur -
De Groene Long in Beek en Donk.
Ook in de winter: Uniek dorpspark
dankzij de Trekgraaf.
Vertrek vanaf zwembad, Koppelstraat in
Beek en Donk, met: Maria Krijnen, José
Vereijken, Hetty Lemmens,
( Martien van Loon )

Publiekswandeling

Sint Nicolaascomité

Aarle-Rixtel

Veel kinderen en ouders waren aanwezig
bij de aankomst van Sint Nicolaas en zijn
Pieten op zondag 22 november in Aarle-
Rixtel. De vraag was komt Sint Nicolaas
nu wel of niet in Aarle-Rixtel. Uiteindelijk
kwam alles goed en heeft Sint Nicolaas
na zijn aankomst onder begeleiding van
de politie, Gilden en Harmonie een rijtoer
gemaakt naar de Dreef
Nadat Sint Nicolaas tevoorschijn was
getoverd vonden er, in de aangepaste
zaalopstelling, schitterende optredens
plaats van Cialfo gym, dansstudio Didi en
de Pieten.
De intocht van Sint Nicolaas is mede
mogelijk door de medewerking van
diverse vrijwilligers. Daarnaast hebben we
dit jaar ook weer op de ondersteuning
mogen rekenen van Carnavalsvereniging
Ganzegat, Café de Lantaarn, Bakkerij
van Brug, Winkeliersvereniging Aarle-
Rixtel, Rabobank Peel Noord, EHBO
Aarle-Rixtel, Taxibedrijf van Heijst, Frans
Coppens, H. van Vijfeijken, Wim van
Dijk, Berk & Kerkhof, Sporthal de Dreef,
MCD, Politie, Rijkswaterstaat, Brandweer
en Gemeente Laarbeek. Zonder de
medewerking van al deze verenigingen,
instanties, vrijwilligers en ondernemingen
is het niet mogelijk om Sinterklaas op

zo’n grandioze manier welkom te heten.
Ook willen wij de collectanten bedanken
voor hun inspanningen en de inwoners
van Aarle-Rixtel en bezoekers voor de
financiële bijdrage.
Sint Nicolaascomité Aarle-Rixtel
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KERSTCONCERT
IN AARLE-RIXTEL.

Op zaterdagavond  19 december verzor-
gen  Kamerkoor CANTIQUE en Ensem-
ble DUODECIMA een Kerstconcert. Dit
concert vindt plaats in de kapel van
Mariëngaarde aan de Bosscheweg te
Aarle-Rixtel en begint om 19.00 uur.
“CANTIQUE” is een gemengd a-
capellakoor, opgericht in 1992. Sinds
1995 staat het koor onder de bezielende
leiding van Jacqueline Wezenberg.
De leden van het koor zijn afkomstig uit
Aarle-Rixtel, Helmond en uit de regio
Gemert-Deurne, en repeteren elke dins-
dagavond bij café Theu v. Bracht in Aarle-
Rixtel. Cantique betekent lofzang. Het
repertoire van het koor bestaat vooral uit
originele muziek uit de renaissance en
de vroege Barok. Het koor voert op deze
avond werk uit van o.a. Giovanni Pales-
trina, Dmytro Bortnianski en John
Dowland. Daarnaast staan op het pro-
gamma een aantal bijzondere kerstlie-
deren. Het progamma  wordt afgesloten
met de Cantique van Gabriel Faure en
Transeamus, het koor zingt deze met
begeleiding van het Ensemble Duodeci-
ma.
‘DUODECIMA” is een strijkorkest dat 3
jaar geleden is opgericht door een aantal
enthousiaste amateur-musici. Het reper-
toire bestaat voornamelijk uit Barok-
muziek. De leden van het ensemble ko-
men uit de regio Helmond en Eindhoven,
en repeteren  eens in de 14 dagen op
een pracht locatie in de bossen van
Lieshout onder leiding van Jacqueline
Wezenberg. Duodecima zal deze avond
Nimroth van E. Elgar,Symfonia no. $
Albinoni een Conserto grosso van Handel
spelen. Het concert wordt uitgevoerd in
de kapel van Mariëngaarde te Aarle-
Rixtel. Aanvang: 19.00 uur. Entree gratis,
iedereen is van harte welkom!
Na afloop van het concert,wordt u ’n glas
glühwein aangeboden.

Huisartsenpraktijk

Woensdag 16 december a.s. tussen 2-5
uur is er nog een gelegenheid voor de
mensen die de “Gewone seizoensgriep-
spuit” nog niet gehad hebben en hiervoor
in aanmerking komen.

Kerstmarkt “de Heindert”

Op dinsdag 15 december houdt basis-
school  “de Heindert” te Aarle-Rixtel, haar
jaarlijkse kerstmarkt op de speelplaats
van de school.
Om 18.00 uur wordt vanaf het school-
gebouw een lampionnenoptocht door het
dorp gehouden. Kinderen met verlichte
lantaarns, ouders, leerkrachten en
andere belangstellenden: iedereen is
welkom om de tocht mee te lopen. De
route eindigt bij het schoolplein, dat
omgebouwd is tot een kerstplein waar
het goed toeven is.
De markt duurt van 18.30 tot 20.00 uur.
Op de markt worden sfeervolle kerstde-
coraties van hout, stof en ander natuurlijk
materiaal verkocht. De kinderen verkopen
achter hun kraampjes de kerstartikelen
die ze zelf tijdens de lessen geknutseld
hebben. Ook de oudervereniging is met
een kraam vertegenwoordigd.
Tijdens de avond zijn er diverse activi-
teiten voor jong en oud. Er is een gezellig
terras, brandend hout in vuurkorven,
lekkernijen en sfeervolle kerstmuziek.
Ook wordt er een tombola georganiseerd
waarmee leuke prijzen te winnen zijn.
De opbrengst van de markt  zal gereser-
veerd worden voor het jubileumjaar 2010 -
2011: een jaar met een gouden randje.
Basisschool de Heindert bestaat dan 50
jaar  en  het geld zou welkom zijn om
leuke activiteiten voor en met de kinderen
te organiseren.
Tot ziens op onze kerstmarkt!



Oosthoek
F I N A N C I E E L  A D V I E S

 hypotheken

 pensioenen

 verzekeringen

 sparen

bekend terre in . . .

info@oosthoekfi nancieeladvies.nl

www.oosthoekfi nancieeladvies.nl

Pagina 20

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.  De hierna
beschreven klachten kunnen hierdoor 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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CONCERT

Op zondag, 20 december 2009 om 18.00
uur geeft Gemengd Koor De Klokken-
gieters Aarle-Rixtel in de Parochiekerk
van Onze Lieve Vrouw Presentatie aldaar
voor de 38ste  keer het concert ‘OP WEG
NAAR KERSTMIS’.
Met medewerking van de sopraan Margot
Pagels en de organist Arjan Mooij zal
onder leiding van Rob Rassaerts het
volgende programma worden geboden.
1. In de stad van koning David

Jan Valkestijn (*1928)
samenzang

2. Cantate Domino
Frank van Nimwegen (*1948)

3. Hymn
Charles Villiers Stanford (1852-1924)

4. O radix Jesse
Jules van Nuffel (1883-1953)

5. Peace, peace
Sally Deford

6. Cantate Wohl mir (BWV 147)
Johann S. Bach (1685-1750)

7. The Lord bless you
John Rutter (*1945)

8. Sopraansolo  L’adieu des bergers
Hector Berlioz (1803-1869)

9. OVERWEGING
10. Orgelsolo Dans une douce joie

Jean Langlais (1907-1991)
11. Er is een roos ontsprongen

samenzang
12. En natus est

Michaël Praetorius (1571-1621)
13. Ave verum

Camille Saint-Saëns (1835-1921)
14. My shepherd is the Lord

Frank van Nimwegen
15. Wiegenlied

Max Bruch (1838-1920)
16. Magnificat

Hendrik Andriessen (1892-1981)

17. Stille nacht
Johann Sentis
samenzang

18. Ding Dong
Charles Wood (1866-1926)

Het concert is een inleiding op het
komende kerstfeest en heeft in de loop
van de jaren een regionale bekendheid
gekregen. Zoals gebruikelijk bevat het
programma een grote diversiteit aan
werken die een periode bestrijken van de
16de tot en met de 21ste eeuw.
De bezoekers worden betrokken bij de
realisatie van het programma en zijn
daarom uitgenodigd een drietal werken
mee te zingen.
Gemengd Koor De Klokkengieters zal op
eerste kerstdag tijdens de Hoogmis van
10.30 uur de gezangen verzorgen
waarmee het 110de  verenigingsjaar wordt
afgesloten.

 

 

 

 

 

 

door 
 

 

GEMENGD KOOR  

DE KLOKKENGIETERS 

AARLE-RIXTEL 

 

 

 

zondag 20 december 2009 

18.00 uur 
 

Parochiekerk van Onze Lieve Vrouw Presentatie Aarle-Rixtel 
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Prins Frans II

Vorige week schoof ik aan tafel bij de
kersverse hoogheid prins Frans II en zijn
prinses Petra in hun gezellige woning aan
de Scheepstal in Helmond. Frans II, in
het dagelijkse leven Frans Loomans,
blijkt al ruim 26 jaar aan de Scheepstal
te wonen waar hij een florerend tuinders-
bedrijf opbouwde en dus alles weet van
zomerkoninkjes en prei-stelen maar
vooral prei telen. Zoveel dat hij het
tegenwoordig als ZZP-er uitleert aan
collega’s in de regio.  Met zijn eigen be-
drijf is hij gestopt. Zijn ouderlijk huis staat
aan de Bosscheweg, in Ganzegat, wel
te verstaan. De eerste brandende vraag
was natuurlijk, de prins van Ganzegat en
die woont in Helmond. Dat klopt hele-
maal, is het directe antwoord,  maar ik
ben geboren en getogen in Aarle-Rixtel
en vroeger was het hier Bakel. En we
horen nog steeds bij de parochie Aarle-
Rixtel, vult zijn prinses meteen aan. En
verder blijken ze ook helemaal op ons
dorp georiënteerd te zijn dus geen enkel

beletsel. Toen ze van de carnavalsclub
met een smoesje over de carnavalswagen
binnenkwamen en dat was voor de derde
keer in korte tijd, had ik nog niks in de
gaten zegt Frans, maar toen de sugges-
tie werd gedaan om maar eens boven op
de wagen plaats te nemen en vooral
tijdens de optocht op zondag, begon er
iets te dagen. Het was even slikken en
enkele dagen bedenktijd maar ze gaan
er voor, honderd procent, zegt Petra
enthousiast. Want de eerste indrukken
na de bekendmaking op het bordes zijn
overweldigend. Leuke reacties vanuit de
buurt, de familie en de kinderen, de
dochters Inge en Femke en zoon Jeroen.
De meiden beweerden enige tijd geleden
nog, na het bekendmaken van diverse
hints in  dit blad, met stelligheid dat pap-
pa het zeker niet zou worden. Toen
zoemden er al diverse namen van
kandidaten van de Heikant rond door het
dorp, want de nieuwe prins zou uit het
oosten komen. Op de wekelijkse biljart-
avond bij de Stal stelden de biljartmaten
van Frans ook al vast dat hij het zeker

J.W.P. J.W.P. J.W.P. J.W.P. J.W.P. in gesprek met:
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niet zou worden omdat hij in Helmond
woonde. Dat was wel makkelijk voor mij,
lacht Frans nu, ik kon rustig meedoen
aan de discussies over de nieuwe
prins.Ik was niet langer kandidaat. Over
de hints moeten we nog even hebben
want hoe zit dat nu met een rijkeluis-
gezin, dat zijn toch twee kinderen, een
zoon en een dochter en meer niet.
Volgens Petra moet je de hints wat ruim
kunnen interpreteren.  En dat sportieve
dan? Ik ga altijd op de fiets naar het cafe
biljarten en ik ben nog steeds lid van
ASV, rustend dat wel, maar ik ben lid van
een voetbalclub. En we skieen elk jaar
een weekje in Oostenrijk en de apres-ski
slaan  we zeker niet over. Frans en Petra
blijken verder fanatieke motorrijders te
zijn, beiden op een echte Harley, hij op
een Softail Heritage en zij op een Dyna.
De motorclub The Liberator uit Aarle-
Rixtel mag Frans als lid meetellen en
met hun motorvrienden maken ze heel
wat tochtjes.. Verder blijken  ze beiden al
bijna 20 jaar hun steentje bij te dragen
aan de activiteiten van de vriendenclub Zo
zin wai. Hun deelname  aan de jaarlijkse
dorpsfeesten moge bekend zijn en dat
ging jarenlang niet onverdienstelijk. Vooral
de binding en gezelligheid staan voorop,
zo blijkt uit hun relaas, en dat is met
alles wat ze doen. De sociale kontakten
met andere mensen vinden ze belangrijk.
We gaan nog even in op de betekenis van
het woord boerenfluitjes. Petra blijkt het
al opgezocht te hebben, het is wat
negatief, letterlijk wat slordig. Ik denk dat
je meer de kant op moet van gewoon
doen, nemen zo het komt, niet te moei-
lijk allemaal, hendig leven. We zien het
wel met de carnavalsdagen, de creatieve
geesten in Ale zullen er wel iets mee
kunnen, we zijn benieuwd. Als de
receptie van vorige week zaterdag een
voorbode is van carnaval 2010 dan staat
ons nog iets te wachten. Wat een volk,
wat een reacties, wat een leuke attenties
zoals bijvoorbeeld het zelfgemaakte

beeldje van de Ganzenmepper, een
variant op de kattenmepper uiteraard. Het
paar klompen dat “boer” Frans van de
familie kreeg bleek niet waterdicht want
er stond niet alleen een fraaie groene
gans op geschilderd, het ganzegat was
er ook ingeboord. Den Heikant was
massaal uitgelopen zaterdagavond  en
zong een fraai lied voor hun buurtgenoot.
Het lied van de familie mocht er trouwens
ook zijn, de melodie klonk ons heel
bekend in de oren, het motto zat erin,
het zou zo maar een carnavalshit kunnen
worden.
Aan het einde van het gesprek blijken
zowel de Prins en de Prinses er volop zin
in te hebben en zien ze carnaval 2010 vol
vertrouwen tegemoet. We  zijn wel be-
nieuwd wat er allemaal op ons afkomt,
overpeinzen ze tenslotte . Ik heb ze
nadrukkelijk gewaarschuwd. Geniet er
van, want over een maandje of twee is
alles al weer voorbij en in november mag
je weer als gewoon boer van het bordes
aan de Kouwenberg afdalen.
Ik bedank Prins en Prinses voor het
interview en het Helmonds “kumke koffie”
en ik wens ze namens het Gemeen-
schapsblad een mooie regeerperiode met
ontzettend veel carnavalsplezier.

JWP.

KKKKKlokje

Groen en kerstdecoraties te koop:
Ook dit jaar heb ik in een sfeervolle
omgeving kerst en groendecoraties te
koop. Op vrijdag 18 december van 11 tot
20 uur en zaterdag 19 december van 10
uur tot 16 uur, bent u van harte welkom.
Dorien Pulles, Clovishof 30, Aarle-Rixtel.

Te koop:
In prima staat zijnde donkergroene sta op
stoel, elektrisch. Vraagprijs € 150,00.
Tel: 0492-383242, graag na 18.00 uur.



NAJAAR 2009 !!!
Veel nieuwe aparte artikelen en modeaccessoires zoals sjaals en zo, vind je in de
winkel, maar ook de lekker geurende kaarsen van Yankee Candle voor de komende donkere
avonden. Het is zeker weer de moeite waard om te komen kijken!!

La Romanza is volop in beweging en altijd origineel !!!
          Kom langs en proef de sfeer en gezelligheid….

              Dorpsstraat 23              Aarle Rixtel               06 – 52 330 331
                        www.laromanza.nl                         info@laromanza.nl

Drukkerij Aarle-Rixtel
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Kerstmusical Koorklas KiKo
Laarbeek
Uitvoering “Het mooiste
Geschenk”

In navolging op het grote succes van de
minimusical die KiKo vorig jaar tijdens
het zingen rond de kerststal presen-
teerde, hebben de kinderen dit jaar zelf
een gehele musical ingestudeerd. Waar
vorig jaar de belangrijke rollen nog door
volwassenen werden vertolkt draait de
musical nu om en door de kinderen.
Al voordat de sint in het land was aan-
gekomen hoorde men in De Dreef de
mooie klanken van kerst voorbij komen.
In deze musical gaat het over een meisje,
een prinses, Josefien, dochter van koning
Balthasar, die op zoek gaat naar de
nieuwe koning. Ze ziet haar vader midden
in de nacht vertrekken om achter een
mooie heldere ster aan te gaan. Dan
besluit ze hem te volgen en ook op zoek
te gaan naar die nieuwe koning. Wat er
onderweg allemaal gebeurt en of ze de
koning vindt kunt u allemaal komen
bekijken op zondag 20 december 2009
uitvoering van 14.00 – 15.00 uur in
Mariëngaarde
De zaal gaat open om 13.15 uur en de
kosten zijn €  2,- per kaartje, inl. koffie
met iets lekkers.
De kinderen hebben er hard voor
gewerkt. We hopen op een volle zaal.

Een musical voor jong en oud om aan
het begin van de kerstvakantie al hele-
maal in de stemming te komen!

MUZIKALE IN DECEMBER

Na de zomervakantie is de nieuwe
dirigent van Muzikale, Gert van Kraay,
begonnen aan het instuderen van een
aantal nieuwe muzieknummers om
zodoende in de toekomst met een
enigszins vernieuwd repertoire naar
buiten te kunnen treden. Maar onder-
tussen krijgt Muzikale natuurlijk ver-
zoeken om een en ander muzikaal op te
luisteren en daar wil het orkest in principe
dan ook graag gevolg aangeven.
Zo staat er weer een optreden op zondag
13 december in de agenda van Muzikale,
want op die dag speelt het orkest mooie
gedragen muziek in de kapel van het
Elkerliek ziekenhuis in Helmond. De mis
begint om 10.00 uur en duurt ongeveer
een uur. Iedereen is van harte welkom om
te komen luisteren en om na afloop
gezamenlijk een kopje koffie of thee te
drinken en even na te praten.
Op diezelfde zondag treedt Muzikale ’s
middags rond 15.00 uur nog een keer op,
locatie onbekend.
Met oudjaar luistert Muzikale de mis van
18.30 uur op in de kerk van Aarle-Rixtel.
Dan zorgen dirigent en muzikanten er
voor dat het oude jaar met een paar heel
mooie klassieke stukken zal worden “uit”
geblazen. Hopelijk komen veel muzikale
vrienden deze mis bijwonen.
Voor meer informatie: www.muzikale.nl

www.gemeenschapsblad.nl
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RESERVEER IN UW AGENDA:

3 JANUARI OM 14.30 UUR

IN MUZIEKCENTRUM DE DREEF

NIEUWJAARSCONCERT

door
HARMONIE DE GOEDE HOOP

met
MAARTJE VAN DE WEIJER, ZANG

en
THORWALD JORGENSEN OP DE

‘THERAMIN’

Het programma zal bestaan uit lichte
zang en muziek

KAARTVERKOOP VANAF 19
DECEMBER BIJ DE BOERENBOND.

Harmonie De Goede Hoop

Concert OJO
met ODE Laarbeek.

Op vrijdag 18 december a.s. geeft OJO in
samenwerking met ODE Laarbeek een
concert in kerstsfeer. Ongeveer negen
maanden geleden is ODE, OverDag-
Ensemble Laarbeek, o.l.v. Theo Lokin
gestart als nieuw orkest. Voor een groot
gedeelte bestaat het orkest uit ervaren
muzikanten en zoals de naam al doet
vermoeden repeteert dit orkest overdag.
In februari a.s. zal dit orkest zich in Beek
en Donk officieel presenteren. Echter,
aan onze uitnodiging,  om als tryout met
OJO een concert te verzorgen gaven zij
graag gehoor. Zoals bekend is OJO,
OuderenJongerenOrkest, onderdeel van
harmonie De Goede Hoop en dirigent is
Louis van de Weijer. Het concert vindt
plaats in zaal de Couwenbergh te Aarle-
Rixtel en begint om 20.15 uur.
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Luikse Markt

Zondag 10 januari 2010 is het weer zover.
Tafeltennisvereniging ATTC77 uit Aarle-
Rixtel zal haar jaarlijkse Luikse Markt
houden in de tafeltennishal aan de Jan
van Rixtelstraat. De hal is open van 11.00
uur tot 15.00 uur voor iedereen.
Het bestuur verwacht weer veel bezoe-
kers, vorig jaar waren dat er rond de 400
en nu met de crisis zou dat nog wel eens
meer kunnen zijn.  Bij de opening van de
hal om elf uur zal er zo als gebruikelijk
een flinke rij staan. Wilt u  heerlijk op uw
gemak rond  snuffelen tussen wat de le-
den van de tafeltennisclub dit jaar weer
willen aanbieden, met name tussen half
een en half twee is het niet zo druk, dan
is er ruimschoots tijd om ook de verko-
pers te bevragen naar de kwaliteit van de
diverse stukken. Is het kunst of kitsch.
Soms kan een souvenirtje op een Luikse
markt gekocht van grote waarde blijken…
De entree voor de leden is gratis en ook
jongeren onder de zestien jaar kunnen
zonder betalen binnen, alle andere
mensen vragen we om een geldelijke
bijdrage van één euro. Er is gelegenheid
om  een lekker kopje koffie, soep of iets
anders te nuttigen.
Attc77 heet u  op zondag 10 januari 2010
van harte welkom.

KKKKKlokje

Dovens Meubelen Milheeze.
Uit onze eigen meubelmakerij betaalbare
meubelen op maat gemaakt en model
naar uw keuze in 1e keuze houtsoorten –
lakken en kleuren. Bij aankoop nieuwe
meubelen kunt u uw oude meubelen
inruilen. Kerkeind 38 Milheeze. 0492-
341553. www.dovens.nl Meten en
bezorgen zijn bij ons gratis.
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www.twanvanhout.nl

www.autoschadeverbakel.nl



Op dinsdag 8 december houden wij onze
3e rik- en jokeravond in de Couwenbergh
aanvang 20.00 uur. De zondag daarop,
13-12, staat onze 2e cross van het
seizoen gepland. De start is om 10.30
uur op het bekende parkoers nabij d’n
Duvelsberg in de Lieshoutse bossen.
Ook publiek is daar van harte welkom.
Op 2e Kerstdag staat onze Kerst-
speurtocht weer op het programma.
Voor deze altijd druk bezochte foto-
wandelpuzzeltocht kan men zich in-
schrijven in de Lantaarn tegenover de
kerk tussen 13.00 en 13.30 uur. De
afstand die door ons dorp gelopen moet
worden bedraagt ongeveer 5 km.
Deelname is mogelijk voor iedereen en
men kan in groepsverband, familieverband
of als duo meedoen. Het inschrijfgeld
bedraagt € 1,00 per persoon en kinderen
mogen gratis meedoen. Direkt na afloop
worden de prijzen bekend gemaakt en
ligt er voor iedereen een prijsje onder de
kerstboom.
Op 27 december houden wij samen met
Runnersclub Lieshout de koppelcross en
op 3 januari prijkt onze 2e veldtoertocht
op de landelijke NTFU kalender. Over
deze twee evenementen volgende keer
meer.
Meer informatie over ons programma kunt
u vinden op www.aandewielen.nl, maar u
kunt ook bellen naar Henk Peters tel.
382706.
afd publ.
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ASV’33
KERSTTOERNOOI 2009

Zaalvoetbaltoernooien in DE DREEF

Het traditionele kerstzaalvoetbaltoernooi
van ASV’33 wordt dit jaar gespeeld op
maandag 28 december voor de mini’s, F-
en E- jeugd en op dinsdag 29 december
voor de D-,C-, B- en A- jeugd.
Alleen de A- en B- jeugd hoeft zich voor
dit toernooi op te geven want de overige
jeugdspelers worden door hun leiders in
een team geplaatst.
Als je op vakantie bent of om een andere
reden niet mee kan doen moet je dit aan
je leider doorgeven..
Programma op Maandag 28 december.
9.00 -   9.30 uur mini’s
9.30 - 12.00 uur F- jeugd
12.00 - 16.30 uur E- jeugd
Programma op Dinsdag 29 december.
9.00 - 11.30 uur D- jongens en meisjes
11.30 - 14.00 uur C- jongens en meisjes
14.00 - 17.00 uur A/B- jeugd
De spelers die mee willen doen aan het
A/B toernooi moeten zich als team, dit
houdt in met één keeper, 4 veldspelers
en minimaal één wisselspeler, vóór 18
december schriftelijk opgeven bij:
Bert van Zutphen,Opstal 4, Aarle-Rixtel.
(bvzutphen@hetnet.nl)
Bij opgave van een team vermelden:
Naam/adres/tel.nr.van de contactpersoon
Naam van het team.
Van alle spelers: Naam en leeftijd.

KKKKKlokjeKKKKKlokje
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.

Computer problemen?
Heeft u problemen met de computer of
laptop? Bel Rico op 06.22.12.99.38 of
bgg 0492-529938.
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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

Bezoek onze showroom ook
voor uw sanitair.

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

Pierre vd Vorst Optiek
Dorpsstraat 40D Stiphout Tel 386078

Bij aankoop complete bril 30% korting op de glazen
Reiskosten worden vergoed ,s-maandags gesloten
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Zeer geslaagde Tentoonstelling
Vogelvereniging Laarbeek.

In het weekend van 14 en 15 November
had vogelvereniging Laarbeek haar
jaarlijkse tentoonstelling in zaal ’t Heuvel-
tje te Aarle-Rixtel. Deze stond in het
teken van de open Laarbeek kampioen-
schappen. Het waren een paar dagen
waar uit blijkt dat de vogelsport nog volop
leeft in Laarbeek en omgeving. Er was
een record aantal bezoekers waar door er
constant een gezellige en leerzame sfeer
aanwezig was in de zaal. Ook werd
duidelijk dat de kwaliteit van de vogels
van onze leden zeer hoog is. Er werd nog
veel gesproken over de behaalde resul-
taten van onze leden op de internationale
tentoonstelling in Meijl. Hier behaalde
onze vereniging een prachtige tweede
plaats in het algemeen klassement, dat
uitgespeeld werd over 6 inzenders en 5
vogels van elke inzender per vereniging.
Ook de derde plaats in het algemeen
klassement op de kring tentoonstelling in
Eindhoven is een mooi resultaat voor
onze vereniging.
Maar natuurlijk werd het meest gespro-
ken over de prachtige vogel een kanarie
rood mozaïek van Theo Hendriks die met
deze vogel algemeen Laarbeek kampioen
werd. Hij behaalde maar liefst 93 punten.
Ook Cor v. d. Broek behaalde een mooi
resultaat hij werd winnaar van het
Bondskruis.
Ook was de trekking van de loterij
gehouden tijdens deze tentoonstelling,
waar hiervan de winnende lotnummers:
0141 0490 1008 0209 0211 0928 1233
0718 0040 0578 0999 0505 1534 1505
0246 De prijzen kunnen worden afgehaald
bij Frans v. d. Heuvel Janssens-straat 18
in Aarle-Rixtel tel 0492-381909.

Verder wil Vogelvereniging Laarbeek ieder
bedanken die aan het slagen van deze
tentoonstelling heeft bij gedragen.
Het bestuur vogelvereniging Laarbeek.

Vogelvereniging
Laarbeek.

(Her)ontdek de bibliotheek!
Op 23 november start de Brabantse
promotiecampagne “(Her)ontdek de
Bieb”. In de campagneperiode (t/m 31
december) wil de bibliotheek de mensen
die al een tijdje geen gebruik meer ma-
ken van de bibliotheek van harte
uitnodigen voor een hernieuwde kennis-
making. U zult dan “ontdekken” dat de
bibliotheek haar dienstverlening vernieuwd
heeft met gemaksdiensten, zoals het
verlengen en het gratis reserveren van
bibliotheekmaterialen via internet.
Tijdens de campagneperiode (t/m 31
december) krijgen mensen die lid worden
van Bibliotheek De Lage Beemden een
korting van € 5,00 op het abonnements-
geld.

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
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Foto’s van de Laarbeekse
Complimenten Vrijwilligerswerk
Op de site van het steunpunt
Vrijwilligerswerk

De uitreiking van de Laarbeekse Compli-
menten heeft dit jaar voor de vijfde keer
plaatsgevonden. Met de uitreiking van de
Complimenten willen de gemeente
Laarbeek, de Rabobank en het steunpunt
Vrijwilligerswerk hun waardering uitspre-
ken voor alle vrijwilligers en vrijwilligers-
organisaties die actief zijn in de
gemeente Laarbeek. De uitreiking vond
plaats op vrijdagavond 20 november
2009 in het Dorpshuis Lieshout. In 9
sectoren werden de genomineerde
organisaties en de winnaars bekend
gemaakt. Wethouder Briels en Dhr.
Schepers van de Rabobank deelden de
Complimenten uit aan de vrijwilligers-

De Sint is amper uit het land
en de kerstbomen worden geplant.
Hele tuinen worden verlicht,
het lijkt soms dat de kermis,
in plaats van Kerstmis is in het zicht.
De donkere dagen voor Kerst komen
eraan,
zoals het vele jaren al ging,
zo zal het nu ook wel weer gaan.
Krijgt u ook nog een kerstpakket
of bent u uw baan kwijt
en bent u zonder pardon,
op straat gezet ?
Bent u slachtoffer van de recessie,
moet u waken voor een depressie,
krijgt u geen extraatje mee,
maar ziet u de bodem van uw
portemonnee ?
Hoop doet leven,
dat is de Kerstwens,
die ik u toch mee wil geven.
Wellicht wordt het jaar 2010,
ereen, zoals u het altijd al hebt willen
zien.
RD

organisaties. De winnaars ontvingen een
cheque van 250 euro.
Het officiële programma werd muzikaal
opgeluisterd door de vrouwenband
Permanent uit Beek en Donk en Juicy
Flavour uit aarle-Rixtel. Ook was er een
interactief gedeelte over maatschap-
pelijke stages. Er werd rondgegaan met
een hapje en een drankje. Op de website
(www.steunpuntvrijwilligerswerklaarbeek.nl)
staan de foto’s van de uitreiking en krijgt
u een impressie van de avond.

Dovens Meubelen Milheeze. Gordijnen
– Vitrage – binnen zonwering – Vloer-
bedekking – Novilon – Laminaat vloeren.
Lakens – slopen – dekbedden –
kussens. Klokken, staande en hang en
schilderijen. Kerkeind 38 Milheeze. 0492-
341553. www.dovens.nl

Dovens Meubelen Milheeze.
Slaapkamers voor iedereen, ook senioren
en tieners. Matrassen 2x80-90 x 200.
Met 2 elektrische bodems 2 motoren van
€ 1716,00. Nu als aanbieding € 1287,00.
Zeer goed merk. Kerkeind 38 Milheeze.
0492-341553. www.dovens.nl

KKKKKlokje

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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Als u met een lastig lichaam leeft en moeite heeft met lopen en
u wilt niet altijd afhankelijk zijn van anderen?
Dan bieden wij de oplossing voor uw mobiliteit.
-Scootmobiel
-Rolstoel
-Rollator
-Sta-opstoel
-Tillift
-Wandel- en steunstokken
-Accessoires

Wat kunt u van ons verwachten:
-Ook diverse artikelen voor verhuur
-Eigen werkplaats voor alle reparaties
-Eigen vervoerfaciliteit / wagenpark
-Hulp nodig…voor veilig op weg te gaan?  Bel Mell.

Mell Kanaaldijk 4, 5735 SL Aarle-Rixtel 0492-599930-06 13 188 117
Showroom open op ma.-vr.:09.00 – 17.00 uur of op afspraak.
E-mail: info@mell.nl – www.mell.nl
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Aarlese Anne Verkennis en
Tamara Otten rijden in
KerstROLLERshow
RC De Oude Molen

Anne Verkennis en Tamara Otten
bereiden zich voor op hun bijdrage aan
de KerstROLLERshow van RC De Oude
Molen. Zaterdag 19 december (19.00
uur) en zondag 20 december (13.30 en
18.00 uur) is het zover en staat de hele
club weer op scherp om drie maal een
wervelende show te presenteren in
rolschaatstheater D’n Ekker, aan de
wijnkelderweg in Beek en Donk. Rijd-
sters, rijders, skaters, trainers, choreo-
grafen, presentatoren en alle vrijwilligers
zetten alle zeilen bij om de Kerst-
ROLLERshow tot in de puntjes te ver-
zorgen. “We zijn natuurlijk een amateur-
vereniging”, vertelt trainer en choreograaf
Marcel Wijgergangs, “maar we willen de
professionele uitstraling die de mensen
inmiddels van ons gewend zijn, ieder jaar
weer waarmaken”.
Het was een druk jaar bij de rollerclub,
met veel nationale en internationale
wedstrijden Kunst- en Show rijden.
Tussen alle voorbereidingen door heeft de
vereniging in juni geheel belangeloos
twee extra Shows gereden bij
Veghel4WarChild. Voor de complete
ROLLER Show voor WarChild werd een
speciaal shownummer gecreëerd, wat
ook in de KerstROLLERshow wordt
gereden. “Het was voor de vereniging een
hele eer en mooie ervaring om aan het
groots evenement in Veghel een steentje
te mogen bijdragen”, vertelt Marcel. “We
zijn dan ook trots dat we ook in onze
KerstROLLERshow de boodschap van
WarChild nog een keer onder de
aandacht kunnen brengen”. De show
bevat ook vele nieuwe nummers, zoals
de nummers die gaan strijden bij het
Nederlands Kampioenschap. Dit jaar
hebben ze technisch een nog hoger

gehalte. Het zijn pittige nummers, waarin
van de rijdsters het uiterste wordt
gevraagd om alle passen en de inge-
wikkelde choreografie vlekkeloos en
boeiend te rijden. Natuurlijk wordt ook het
wervelende Matroesjka gereden, wat
onlangs de titel Internationaal Kampioen
veroverde. Het is mede bedacht en
getraind door de Aarlese Femke van
Rosmalen, die meer nummers traint,
zoals een eigentijds Kerstnummer. Ook
de allerjongsten zullen hun beste
(rolschaats)beentje voorzetten in twee
ontroerende nummers. Hierbij zullen
Tamara en Anne een mooie rol vertolken.
Voor Anne wordt het de eerste keer dat
ze gaat rijden in de KerstROLLERshow.
Terwijl trainers en rijdsters enorm druk
zijn met het instuderen van de 16 show-
nummers wordt door een schare van
vrijwilligers gewerkt aan alle attributen,
decors en kostuums die garant staan
voor een prachtige aankleding van de
show. Het vergt bovendien een enorme
organisatie om van een sporthal een
rolschaatstheater te maken en het op de
been brengen van voldoende vrijwilligers
om het allemaal te realiseren. Ook hier
is de club blij met de inbreng en inzet van
de vrijwilligers uit Aarle-Rixtel. De
kaartjes van de KerstROLLERshow á
€ 11,- (kinderen en 65+ €9,-) zijn
inmiddels te koop bij Paula’s Shop in
Aarle-Rixtel. U kunt ook makkelijk
bestellen via de website van de
vereniging: www.rcdeoudemolen.nl



De Zorgboog groeit sterk in de regio Helmond. 
Daarom zijn we voortdurend op zoek naar 

nieuwe collega’s voor diverse functies,  
zoals verzorgende en verpleegkundige.

Houd je van mensenwerk en wil je graag 
een leuke en uitdagende baan in de zorg?

Aarzel niet! Kijk voor een actueel  
vacatureoverzicht en meer informatie op 
www.zorgboog.nl of bel: (0492) 348 404.

Werken in de zorg is leuk! Werken in de zorg is leuk! 
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Ons Heem

Aarle-Rixtel,  ons heem.Wijlen Ben van
Noordwijk sr. was een bekend fotograaf.
Hij heeft duizenden en duizenden foto’s
en negatieven achtergelaten. Op de
heemkamer van onze Aarlese heemkun-
dekring bevindt zich een grote collectie
van deze foto’s. Deze  fotocollectie laat
uiteenlopende thema’s zien.Op veel
foto’s zijn Aarlese mensen te zien,
gewoon in hun alledaagse doen of bij
speciale gelegenheden.Zo is er een
uitgebreide reportage van Aarle-800 uit
het jaar 1979.Dit jubileum werd het hele
jaar door uitbundig gevierd.Zo was er een
bijzondere raadsvergadering, een grote
dorpskwis en een grote zeskamp.Dit
laatste evenementheeft toen de aanzet
gegeven tot de bekende Aarlese dorps-
feesten, die nog steeds elk jaar worden
gehouden.Ook waren er talloze muziek-
festiviteiten met o.a. de Zwarte fanfare,
waarvan de muzikanten zich in prachtige
historische kledij hadden gehesen. Maar
ook al die kinderactiviteiten, de jaarmarkt
en het grote vuurwerk heeft de heer Van
Noordwijk vast gelegd. Zoals als gezegd
werden ook vele Aarlse mensen “op de

gevoelige plaat” vastgelegd, zoals Janske
en Driekaatje, de twee zusjes die heel
Aarle wisten te bekoren.Maar ook talloze
andere dorpsfiguren zijn in de collectie te
vinden.Wat veel mensen misschien niet
weten is het feit dat de heer van
Noordwijk ook garant stond voor allerlei
industriële en grafische ontwerpen.Zo
heeft hij een aandeel gehad in het
ontwerp van de serie Zomerpostzegels uit
het jaar 1948.De serie bestaat uit een
viertal zegels met daarop de afbeeldingen
van de Ridderzaal te Den Haag,het
Paleis op de Dam te Amsterdam, het
Paleis aan de Kneuterdijk te Den Haag
en de Nieuw Kerk te Amsterdam.De
zegel van de Ridderzaal is gemaakt naar
een foto van de heer Van Noordwijk. De
gravure van de foto is gemaakt door
J.Staphorst. Het is een mooie sepia-
kleurige zegel met een waarde van 2
cent, met 2 cent toeslag.Van deze zegel
zijn er 1.356.241 stuks verkocht!
Hieronder staat de hele serie afge-
drukt.Wilt u de foto’s van de heer van
Noordwijk eens rustig bekijken? Kom
dan op dinsdagmorgen of dinsdagavond
naar de heemkamer van de Heemkunde-
kring

KKKKKlokje

Te koop:
Scooter mobiel. In zeer goede staat,
bouwjaar 2008. Tel: 381427.



Cafe “Plexat”
Dorpsstraat 15a Aarle-Rixtel

presenteert live:

Muziek met een knipoog:

“WINK”
Met:

Jean-Louis.......Frederique
Dave Jansen

Op zaterdag 19 December a.s.

Aanvang 21.00 uur.

Entree gratis.

06-23031472

16 Januari: Robbie Hooker and the Red Light District

(Blues-Rock)
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De Meikever

Ik ben afgelopen week nog snel door de
enige echte sloppenwijk van Laarbeek
gefietst, U weet wel die buurt met de
meeste slordig geparkeerde auto’s en
afvalbakken, een uitgebrand huis en veel
rondslingerende bladeren die maar niet
weg willen waaien richting de andere
wijken van Aarle-Rixtel zodat ze er daar
geen last meer van hebben. Stel je voor
dat de gemeente binnenkort besluit er
echt wat aan te gaan doen, het zou
zomaar kunnen gebeuren. Alle auto’s
keurig in de vakken en binnen de lijntjes,
dat kan de gemeente makkelijk regelen.
Gewoon vragen of alle  mensen die daar
wonen en  denken dat ze wel netjes
kunnen parkeren, dat willen doen, dan is
dit probleem opgelost. Alle afvalbakken
keurig achter de schutting en niet dagen
tevoren al aan de straat zetten. Dat moet
de gemeente toch heel makkelijk kunnen
regelen. Als iedereen begint met zijn
eigen afvalbak neer te zetten zoals het
hoort. Weer een probleem opgelost. Dan
blijven er nog alleen de bladeren en het
afgebrande huis over. Bladeren hebben
de vreemde eigenschap dat ze verrotten
en dan als humus dienen voor bomen en
planten. Het duurt even maar dan heb je
wel iets. Je zou ook gewoon je eigen
stoepje kunnen schoonvegen, veel
mensen zijn daar heel goed in. De
andere stoepjes zou de gemeente dan
misschien wel kunnen vegen, dat lijkt me
niet te veel gevraagd. Dat afgebrande huis
lijkt me een groot probleem, anders was
het al lang opgelost. Misschien is het
wel gewoon te koop, ik weet het niet.
Dan zou je het kunnen restaureren. Maar
ja, een huis kopen in een sloppenwijk,
wie voelt daar iets voor.
Prins Frans dun twidde kreeg op zijn
receptie een fraai beeldje, voorstellend

een ganzenmepper. In de Dikke van Dale
heb ik hem niet kunnen vinden, met
“goegelen” evenmin. Het moet dus een
soort persiflage zijn op de kattenmepper
maar dat is zijn doorluchtige hoogheid
zeker niet. Hij mag dan wel in Helmond
wonen, zover ik hem ken voelt hij zich op
en top Aarlenaar. Misschien wel een leuk
idee om een echt beeld van een ganzen-
mepper op Helmonds grondgebied op te
richten. De prins is tijdelijk van ons, dus
zijn tuin ook. Kunnen ze in Helmond toch
geen bezwaar tegen hebben.
In mistige nachten met ijskoude winden
hoor ik klaaglijke geluiden van zuidwaarts
trekkende ganzen, in eindeloze vliegfor-
maties. Ze hebben geen GPS of radar,
slechts een oeroud instinct dat ze
opjaagt uit hun zomerverblijven in het
noorden  van Europa en ze feilloos naar
de overwinteringsgebieden in Zuid-Europa
of Afrika voert. Ik vind het nog steeds
fascinerend om te zien. Vorige week
trokken in het grensgebied van Limburg
en Duitsland duizenden kraanvogels in
oneindige slierten naar het zuiden. Ik
geniet er elke keer weer van tot het
moment dat het begin te sneeuwen.
Tenminste dat dacht ik even, ik had beter
moeten weten als je recht onder
dergelijke formaties staat te koekeloeren.
Ze stoppen echt niet daarboven voor een
poepje. Gewoon laten vallen en het liefst
op een domme vogelliefhebber. De witte
streep op mijn rug viel nog wel mee, ik
kon er mee lachen. Onmiskenbaar de
voorboden van de winter. Wat zal die ons
brengen. Hopelijk een mooi jaargetijde,
met gepast wit en  gezellige dagen rond
de kerst en nieuwjaar.

De meikever.

www.gemeenschapsblad.nl
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3 december Sinterklaas
Morgen, vrijdag, zal de Sint met zijn
gevolg een bezoek brengen aan de R.K.
Kleuterschool, de lagere meisjesschool
en de lagere jongensschool. Omstreeks
10 uur heeft het officieel vertrek plaats
naar deze scholen vanaf het gemeente-
huis. Des avonds zal de Sint een bezoek
brengen aan kasteel Croy, waar de ouden
van dagen van Stiphout en Aarle-Rixtel
een kleine surprise zullen ontvangen .
Van de scholen worden ruim 700
kinderen in de tractatie betrokken.

Trekpaard
Op de 27ste Jaartentoonstelling van het
Ned. Trekpaard, gehouden te Den Bosch
werd de heer A. Vriens, alhier, voor de
zoveelste maal onderscheiden voor zijn
hoefbeslag. Hij ontving van de Kon. Ver.
Van het Ned. Trekpaard te Den Haag
dezer dagen deze onderscheiding in de
vorm van een bronzen medaille met
inscriptie.

Het hout is niet willig
Een in de gemeentebossen voorgenomen
en aangekondigde houtverkoping van
dennen geriefhout en boonstaken, kon
wegens gebrek aan belangstelling geen
doorgang hebben. De boeren van Aarle.
Bakel en Mortel, opgekomen ten getale
van zegge en schrijven 7, zijn toen bij
onderhandse koop in het bezit van het
begeerde hout gekomen. Het houten
tijdperk is voorbij.

Feest Boerinnenbond
Gisteravond hebben de feestvierende
leden van de Boerinnenbond de dag
besloten met het bijwonen van een
toneelvoorstelling, die verzorgd werd door
leden van de RKJB en RKBB. Zij
speelden een goed stuk: “Tot hier toe”

dat echter wel wat zwaarmoedig was.
Het spel was echter van zeer goed
gehalte, mede dank zij de leiding van de
heer P. Brok, die alle eer van zijn werk
mag hebben. De elf medewerkenden
voldeden allen, zonder uitzondering.
Mevr. Beniers, de voorzitster dankte aan
het slot van de avond, allen die
meegewerkt hadden om deze dag zo
luisterrijk te doen verlopen. De prijsvraag
verbonden aan het programmaboekje
werd gewonnen door mej. Nelly van
Stiphout.

10 december Aug. Fritsen, Aarle-
Rixtel, onderscheiden
De heer Paul Heymans, Commissaris
Generaal van de H. Stoel te Brussel,
heeft de heer Guus Fritsen te Aarle-
Rixtel telegrafisch laten weten dat deze
een hoge Pauselijke onderscheiding zal
ontvangen, welke hem op a.s. dinsdag op
de Apostolische Nuntiatuur te Brussel zal
worden uitgereikt door Z.E. Kardinaal
Siri, Aartsbisschop van Genua. De heer
Fritsen dankt deze onderscheiding
( welke het precies is werd dus niet nader
aangeduid) aan de blijkbaar zeer gewaar-
deerde medewerking, die hij destijds
verleende aan de opbouw van het
Vaticaanse paviljoen “Civitas Dei” op de
“Expo” in de Belgische hoofdstad

15 december Vrijwillige brandweer
Hedenavond om 8 uur houdt de Vrijwillige
Brandweer een vergadering in café van
Roy. Besproken wordt om de jaarlijkse
feestdag in januari als afscheid genomen
zal worden van de leden Jan Slaats en
Christ. v.d. Elzen, die in de loop van 1959,
de 55-jarige leeftijd hebben bereikt; het
uitbrengen  van een advies aan B. en W.
met betrekking tot het benoemen van
nieuwe korpsleden zal ook besproken
worden.

Helmondse Courant december 1959






