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Centraal alarmnummer
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Landelijk Politienummer 0900 - 8844 voor niet spoedeisende hulp

POLITIEBUREAU Beek en Donk, openingstijden ma t/m vr 09.00-12.00 u,
wo 18:00-19:30u tel. 0900 - 8844.
BRANDWEER 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, Churchillaan 109, Helmond, aanvraagformulier opvragen tel. 0492-587878.
VERLOSKUNDIGEN Gemert-Bakel en Aarle-Rixtel. St Annastr 69. Gemert.
Afspr. maken, ma, di en do van 9.00 u tot 12:00 u. 0492-367703
Dienstdoende verloskundige:0492 — 367703
FYSIOTHERAPEUTEN Fysiotherapie en Manuele Therapie. P. J. Groenendaal en
Mw. Groenendaal-de Waard, en Mw. L. Mcnab. Koude Maas 16, tel. 382156.
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 Keyserinnedael, Kanaaldijk NO 18, tel 0492-348782 ma t/m vr 10.00-17.00u za 12.00-16.00
STICHTING WELZIJN OUDEREN LAARBEEK: Otterweg 27, Beek en Donk, tel. 328800
ma. t/m vr. 09.00-12.00 uur.
OUDERENADVISEUR Voor vragen over zorg, wonen en welzijn ouderen tel. 06 - 51207270
Wmo servicepunt: Bosschew. 20, tel.383959.ma 10.00-12.00 di 18.30-20.30
do 13.00-15.00u. email wmo-ar@welzijnlaarbeek.nl
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

Parochie O..L. Vrouw Presentatie
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Week van zaterdag 26 december t/m vrijdag 1 januari 2010.
Zaterdag 26 december – Tweede Kerstdag‘-H.Stephanus, eerste Martelaar.
10.00 uur Kerk – Eucharistieviering - m.m.v. Herenkoor (Gregoriaans)
Overl. ouders Raaijmakers – Bekx
Kevin van de Ven
Gerda van Bokhoven
Marinus en Toos van Stiphout – Crooijmans en kleinzoon Mart
Christien van Dijk – Strik
(par.)
Frans van Leuken
Overleden ouders van Schijndel en kinderen
Overleden ouders Sanders en kinderen
De Kerk blijft na de vieringen geopend tot 17.00 uur. U kunt dan de kerststal
bezoeken.
Zondag 27 december – H. Familie, JEZUS, MARIA en JOZEF.
10.00 uur Kerk – Eucharistieviering – Samenzang
Overleden ouders Beekmans – v. d. Berg
(verj.moeder/fund.)
Doris Verberne – van Zogchel
(par.)
Overleden ouders Gerard en Maria Ermens – Schepers (verj.)
Mies Martens
(j.get.)
Woensdag 30 december
19.00 uur Kapel – Rozenkransgebed
Donderdag 31 december - OUDJAAR
18.30 uur Kerk – Eucharistieviering - m.m.v. MUZIKALE
Overleden ouders v. Rixtel, Bertus en Frits
(j.get. Frits/fund.)
Wim v. d. Nieuwenhof
Donderdag 1 januari – NIEUWJAAR
10.00 uur Kerk – Eucharistieviering – Cantorij(Gregoriaans en samenzang)
Overleden ouders van Rixtel – Jansen en Mariet en Ben

Week van zaterdag 2 januari t/m vrijdag 8 januari
Zaterdag 2 januari
18.30 uur Kerk – Eucharistieviering – Dameskoor-geen kindernevendienst
Hanneke van Berlo
(m.g.)
Zondag 3 januari – OPENBARING DES HEREN (DRIEKONINGEN)
10.00 uur Kerk – Eucharistieviering – Samenzang
Herman Verhoeven
Pieter Wijnker
(KBO)
Sien Nooijen
(fund.)
Toon van Boxtel
(par.)
Overleden ouders van Asten-van Breugel
Woensdag 6 januari
19.00 uur Kapel - Rozenkransgebed
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Week van zaterdag 9 januari t/m vrijdag 15 januari
Zaterdag 9 januari
18.30 uur Kerk – Eucharistieviering – Samenzang- kindernevendienst
Overleden ouders Gerard en Maria Ermens- Schepers (j.get.)
Kitty Vos
(verj./par.)
Riet van der Aa
(par.)
Willy Verhoeven – v. d. Vossenberg
(KBO)
Alfons Beune
(par.)
Zondag 10 januari – 1e Zondag door het jaar – DOOP VAN DE HEER
Landelijke Aktie Kerkbalans
10.00 uur Kerk – Eucharistieviering – Dames- en Herenkoor
Jan Hendrix
(j.get.)
Overleden ouders Vereijken – Verhagen
(verj.)
Overleden begunstigers van het O.L.Vrouwe Gilde
Nellie Sterken – van Ravensteijn
(j.get.)
Toon v. d. Boogaard
(verj.)
Noud en Mio Raaijmakers
Tot welzijn van de parochie
Woensdag 13 januari
19.00 uur Kapel – Rozenkransgebed
Overleden
Cor van Bakel – de Jong, Zorgcentrum de Regt, 88 jaar.
Betsie Muré, 98 jaar.
Aanvangstijd Eucharistieviering op 1 januari
De Eucharistieviering op 1 januari 2010 begint om 10.00 uur.
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.
ATTENTIE:
In verband met de komende feestdagen komen de spreekuren van de pastoor te
vervallen van 24 december 2009 t/m 1 januari 2010. Tevens is het secretariaat tijdens
deze periode ook gesloten.
Verder is de pastoor afwezig in de week van 4 t/m 8 januari. Voor dringende gevallen
kunt u altijd bellen naar de pastorie.
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Opgeven Misintenties.
Zoals gewoonlijk kunt u de misintenties voor het nieuwe jaar weer komen
opgeven op de pastorie en wel op dinsdagmorgen 5 januari en vrijdagmorgen 8
januari a.s. van 10.00 uur tot 12.00 uur.
De kosten voor de misintenties bedragen: Voor 1 persoon 8 Euro.
Voor ouders 8 Euro
Voor familie 16 Euro
Voor elke naam extra betaald u 4 Euro.
Gelieve contant te betalen. De ingang van de administratie is achterom bij de pastorie!!
Doopvieringen
De eerstvolgende doopvoorbereidingsavond is op woensdag 13 januari 2010 van
20.00 tot 21.30 uur in de sacristie van onze kerk. Deze avond is bedoeld als
voorbereiding voor de gemeenschappelijke doopviering van zondag 31 januari
2010. Voor deze avond en voor de doop van uw kindje kunt u zich opgeven tijdens de
spreekuren van de pastorie:tel. 381215.

Korale zingt de nachtmis
Kleinkoor Korale verzorgt dit jaar de
nachtmis in de RK kerk O.L. Vrouw
Presentatie in Aarle-Rixtel. Verschillende
liederen uit andere culturen passeren de
revue. Zo zullen in de kerstnacht o.a.
Franse, Spaanse, Engelse en een enkel
Russisch lied klinken. Voor de vaste
gezangen van de mis is gekozen voor de
Latijnse mis van Casali. Daarnaast zingt
Korale ook een aantal bekende
Nederlandse liederen zodat iedereen die
wil zingen lekker mee kan doen.Wilt u
ook na de nachtmis zingen met een
groepje mensen? Neem dan eens
contact op met Wout Fransen, de
voorzitter van Korale (tel.: 383204). Het
koor is dringend op zoek naar nieuwe
leden. Met name tenoren, bassen en
alten zijn van harte welkom zodat het
koor vierstemmig kan blijven zingen.
Korale zingt voornamelijk niet-kerkelijke
muziek. De meeste liederen worden a
capella gezongen. Er is bewust gekozen
voor een breed repertoire met veel
variatie. Korale treedt regelmatig op. Het
laatste concert was in de Santa Maria

Maggiore in Rome. Volgend jaar staan
o.a. concerten op de agenda in Gemert,
Middelburg en Vlissingen. Op de website
van Korale vindt u meer informatie
(www.korale.nl).Korale hoopt u te zien in
de kerstnacht (aanvang 22.00)!
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Vanuit de Pastorie
Kort woordje van Pastor M. Deli
Proficiat Pastoor Tilman!
Voor al het mooie werk dat ge jarenlang –
midden tussen de mensen - hebt
gedaan, als Pastoor van Aarle-Rixtel. U
hebt de mensen laten ervaren dat bij
Onze lieve Heer, alle mensen van goede
wil, ‘hartelijk’ welkom zijn.
Op 7 december werd je 79 jaar en velen
kwamen je persoonlijk feliciteren. We
zijn heel blij met u en wensen u nog vele
gelukkige jaren toe…hier bij ons!!
‘KiKo’ “Het mooiste geschenk”
Wat een mooie kerstmusical! “Het mooiste geschenk”, van de koorklas “KiKo
Laarbeek”. En wat hebben ze prachtige
en vooral goed geschoolde stemmen!
Echt professioneel! Mijn oprechte
felicitaties, complimenten én waardering
voor de mensen die instaan voor de
muzikale en vocale opleiding van deze
jonge artiesten.
Kerstmis 2009
Tot mijn vreugde komen er dit jaar, zoals
in vroegere jaren, weer levende dieren bij
onze kerststal in de kerk. De kerk zal
met kerstdag, 25 december, en ook op
2de kerstdag 26 december tussen 11.00
u en 17.00 u. open zijn om de kerststal
te bezoeken. Tussen 15.00 en 16.15 u is
er op 2de kerstdag zoals ieder jaar;
‘Muziek rond de kerststal’. Iedereen is
van harte welkom!!
Kerstmis is het mooie feest waarop God
en mensen elkaar vinden. Vol verwondering en vervuld van vreugde willen we
allen de Heer danken omdat Hij kwetsbaar als een kind is binnengekomen in
onze geschiedenis. Durven wij te kijken
zoals de herders, onbevangen en
toegankelijk; durven wij op stap gaan,
hoopvol om wat ons is aangekondigd?
Toch zullen er beslist op dit schone feest
hier en daar tranen vloeien. Verdriet door
eenzaamheid of om het gemis van
iemand die er niet meer is. Laat ons
vooral deze mensen een warme plaats
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geven in ons hart.
Ik wens u allen van harte een Zalig
Kerstfeest en een gezegend 2010 ! En
hoop ook velen van u, tijdens één van
onze Kerstvieringen, te mogen begroeten. Als toemaatje nog een kerstgedicht
‘De Kerstballade Der Drie Brabantse
Boeren’ (Bert Pelemans)
Drie Brabantse boeren verlieten hun
hoef.
Ze gingen haast weigerig, somber en
stroef.
Het was of de sneeuw die er glinsterend
kraakte
Hun doen en hun denken nog nukkiger
maakte.
Ze gingen ter nachtmis, maar verre van
vroom…
Ze bleken gekweld door een grimmige
droom.
De eerste die dacht er: “Wat loven wij
God?
Door Hem is mijn oogst door de regen
verrot!”
De tweede die gromde: “God heeft het
verkorven!”
Door Hem is mijn machtigste merrie
gestorven!”
De derde die spotte: “God reikt ons de
hand!
Door Hem schoot mijn schuur door de
bliksem in brand!”
Maar toen er een klokje rond
middernacht klepte,
was ’t of een engel zijn vleugelen repte:
een engel die smeekte: “Waarom dit
gemor?
Uw hart steekt vol distels en is er te dor!”
Gij, Brabantse boeren in deemoed
geknield
voor Hem die het leven voor eeuwig
bezielt,
knielt biddend tezamen, al valt het u
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zwaar!
Vertrouwt op zijn Zegen het volgende
jaar!
En zie! Als Driekoningen knielden zij
neer,
Al kraakten hun knieën bij ’t bitsige
weer.
De Heer heeft hun bede in vrede
aanhoord
En schonk hun voor altijd Zijn zegenend
woord.
Maar amper was ’t ijs op de akkers
gedooid
of ’t sluimerend koren schoot hoger dan
ooit!
En over een weide in ’t welige gras
Daar holden vier veulens van ’t Brabantse
ras!
Een bonkige schuur werd gevuld tot de
nok.
Niet één der drie boeren dacht ooit nog
aan wrok.
Want ieder jaar, weer in hun kerkje
geknield,
Wist ieder van hen Wie het leven
bezielt…..
Tot in het volgende jaar,
Pastor Michaël Deli

Lieve mensen
Gekomen aan het einde van ’t jaar
Was het licht of viel het zwaar
Samen genoten we van leuke momenten
Afgewisseld door vervelende elementen
Het komt op onze weg zonder te vragen
En bezorgt ons soms troosteloze dagen
Doch we kunnen ons verblijden
Met blijde en zonnige tijden
De wedergeboorte van het kerstkind
Maakt ons blijmoedig en goed gezind
Het geeft ons levensvreugde en kracht
Om verder te leven wat ons nog wacht
Samen vieren we kerstfeest met deugd
Het geeft ons allen weer vreugd
Deze middag brengt ons te saam
Vertrouwend in Christus naam
Zijn steun geeft ons vredig aan
Om christelijk verder te gaan
Wij wensen U allen een heel fijn
kerstfeest
Dat het U mag verrijken naar hart en
geest
Stichting Gemeenschapsblad wenst U
allen een
zalig Kerstfeest en gelukkig
Nieuwjaar

Dankbetuiging
Voor het blijken van medeleven tijdens de ziekte en overlijden van

Theo Meulendijks
Willen wij iedereen heel hartelijk bedanken. Het is een grote troost
dat er zoveel medeleven was.
Fam. Mia Meulendijks

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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Uitreiking Koninklijke
Onderscheiding
aan Nicole van Hooy
Jarenlange inzet voor JCI lokaal en
(inter)nationaal beloond

Op woensdagavond 16 december mocht
Nicole van Hooy een Koninklijke Onderscheiding in ontvangst nemen. Zij nam
die avond afscheid van JCI De Maaskant
en werd benoemd tot Lid in de Orde van
Oranje Nassau. Van Hooy ontving de
onderscheiding vooral omdat zij zich 14
jaar intensief ingezet heeft voor Junior
Chamber International (JCI, voorheen
Junior Kamer) op zowel lokaal, nationaal
als internationaal niveau.
Van Hooy, die woonachtig is in AarleRixtel, werd voorgedragen voor de
Koninklijke Onderscheiding door JCI De
Maaskant. Dit is de lokale Kamer voor de
regio Veghel/Uden/Oss waar zij al vanaf
1996 zeer actief lid van is. Tijdens haar
lidmaatschap is zij kartrekker geweest
van vele projecten waarvan de opbrengsten naar goede doelen zijn gegaan.
Daarnaast heeft zij zich fanatiek ingezet
voor de ontwikkeling van de leden van JCI
wereldwijd. Zo heeft Van Hooy in 2009 de
functie van JCI Training Director vervuld op
internationaal niveau.
In de Hoofdrol. Wegens het bereiken
van de 40-jarige leeftijd eindigt haar actief
lidmaatschap van de vereniging. Dit
afscheid werd op passende wijze gevierd.
Op woensdagavond 16 december kwam
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Van Hooy nietsvermoedend binnen bij het
Bavaria Brouwerijcafé in Lieshout en
stond vanaf dat moment ‘In de Hoofdrol’,
zoals in het gelijknamige TV-programma.
In het bijzijn van familie, vrienden en
(oud) JCI-leden werd samen met haar en
enkele speciale gasten teruggeblikt op
haar JCI-periode. Hoogtepunt van de
avond was de laatste en meest onverwachte gast: Hans Gilissen, burgemeester van de Gemeente Laarbeek.
Lid in de Orde van Oranje Nassau
Gilissen sprak Van Hooy persoonlijk toe
en spelde haar de versierselen op, die
horen bij de benoeming tot Lid in de Orde
van Oranje Nassau. Voor Gilissen was dit
persoonlijk ook een bijzonder moment,
aangezien dit één van zijn laatste officiële
daden was voor de Gemeente Laarbeek.
Per 2 januari 2010 zal Gilissen als
burgemeester actief zijn in Venray.
Junior Chamber International
JCI is het toonaangevende wereldwijde
netwerk van ondernemende mensen tot
40 jaar. De vereniging biedt haar leden
ontwikkelkansen en stelt hen zo in staat
positieve veranderingen in de samenleving teweeg te brengen. JCI telt internationaal meer dan 160.000 leden in ruim
110 landen en 5.000 lokale organi-saties.
JCI Nederland is al ruim 50 jaar actief en
telt meer dan 2.300 leden verdeeld over
100 lokale organisaties (ofwel ‘Kamers’).
JCI De Maaskant bestrijkt het gebied van
Veghel/Uden/Oss.
Voor meer informatie over JCI: www.jci.nl.

De vestigingen van bibliotheek De Lage
Beemden zijn gesloten op de volgende
data: 24, 25, 26 en 31 december en 1
januari. De gewijzigde openingstijden en
de sluitingsdata zijn te vinden op de
website van Bibliotheek De Lage Beemden. www.bibliotheeklagebeemden.nl
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Afscheid doet pijn
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Serieus, maar ook een gezellig mens
zullen wij straks ontberen. Nooit ontbrak
zij, zonder geldige reden, op de redactievergadering en de maandagmiddag
activiteiten. Altijd betrokken bij het wel en
wee van de redactieleden en vrijwilliger(s)ters.
Trees bedankt.
Nobis

DE ZWARTE FANFARE
BLAAST HET
NIEUWE JAAR IN!
Jammer, maar het is zo. Onze secretaresse Trees van Zutphen heeft te
kennen gegeven dat zij definitief stopt.
Wij betreuren dat, doch respecteren haar
besluit. Vanaf begin 1980 was zij verbonden aan het Gemeenschapsblad. Een
periode van meer dan 29 jaar. Mag het
dan ook wel! Jazeker. Wij als redactie
kunnen terug kijken op een fijne tijd met
haar. Was het toevalliger wijs dat zij toe
trad tot de redactie. Neen, wijlen haar
man de toenmalige secretaris van de
gemeente Aarle-Rixtel Dhr. Van Zutphen,
raakte zij nauw betrokken bij het
Gemeenschapsblad. Zijn werk wilde
Trees graag voortzetten. Vol overgave
zette zij zich in voor het voortbestaan van
het plaatselijke informatie orgaan. Nauwlettend en gedreven waakte Trees over de
voortgang van het wel en wee van AarleRixtel. Niet te veel advertenties, maar wel
informatie vanuit de gemeenschap was
haar streven. Geen parochieblad moest
het worden. Neen, het moest ruimer zijn.
Een nieuwsgaring van en uit de gemeenschap van Aarle. Ook bewaakte zij de
Nederlandse taal met hart en ziel.
Menigmaal in de redactie-vergadering liet
zij zich duidelijk horen. Ook het bijkomende werk, zoals het vouwen, nieten,
verspreiden, bezorgen en verzorging van
de post nam zij op zich. Een duizendpoot, die wij node zullen missen.

Blaaskapel De Zwarte Fanfare gaat op 3
januari a.s. op gezellige wijze het jaar
inblazen. De Zwarte Fanfare speelt
hoofdzakelijk Tsjechische blaasmuziek
maar ook Duitse stimmungsmuziek, dit
zijn de ingrediënten voor een paar super
gezellige uurtjes. Deze middag is bedoeld voor de fans van de blaaskapel
maar ook voor alle anderen die de
blaasmuziek een warm hart toe dragen.
2010 wordt weer een jaar vol hoogtepunten. Allereerst staan er verschillende
meerdaagse concertreizen naar Duitsland gepland. Ook een aantal optredens
in de regio staan al vast. Maar zover is
het nu nog niet, de fanmiddag wordt
gehouden in café zaal De Lantaarn aan
de Dorpsstraat 18 in Aarle-Rixtel. De
Zwarte Fanfare speelt vanaf 15.00 uur. En
zoals altijd is de entree gratis. Voor alle
ander datums van de optredens kan men
terecht op www.zwarte-fanfare.com of bij
Stefan van de Boogaard tel. 0492-384905

K lokje
VERLOREN:
Verloren op zaterdag 5 december een bril
in de omgeving bij de Aarlese rotonde
Molenstraat – Lieshoutseweg - Janssensstraat. Graag terug bezorgen bij: A.
Pennings, Janssensstraat 50 AarleRixtel. Tel. 0492-382126.
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DRUKKERIJAARLE-RIXTEL

K lokje

K lokje

Taxatierapport:
U wilt een taxatierapport van uw woning
en daar echt niet te veel voor betalen? Bel
Gerard Roefs Taxaties tel: 383566, ook
buiten kantoortijden.

Gevraagd :
Oproep chauffeurs M/V voor lichte werkzaamheden. Reageren bij MELL , dé
Scootmobielwinkel in Aarle Rixtel , en
vragen naar Henk tel 0492-599930.
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Oosthoek
FINANCIEEL

ADVIES

r hypotheken
r pensioenen
r verzekeringen
r sparen
bekend ter re in...
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        r     
info@oosthoekfinancieeladvies.nl
www.oosthoekfinancieeladvies.nl

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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De Meikever
Aan het eind van een jaar besef ik dat er
weer 365 dagen zijn voorbijgeflitst en als
ze me vragen wat heb je al die dagen
gedaan dan zou ik het niet meer weten.
Is dat een goed teken, waarschijnlijk wel,
je hebt je niet verveeld, je hebt alle vrije
tijd goed kunnen invullen, je hebt genoeg
hobby’s, er kwamen veel vrienden over de
vloer, regelmatig een feestje, een paar
keer vakantie en tussendoor ook nog
even bij de baas presteren, want anders
klopt het maandelijkse loonstrookje niet.
En vergeet vooral niet je druk te maken
over de politiek, het voetbal, de misdaad ,
de familie of je gezin. Zie je wel, tijd te
kort, het jaar is weer te snel voorbij
gegaan. Ik zou even de tijd nemen, vooral
vandaag 21 december, de dag van de
zonnewende. Onze voorouders namen er
de tijd voor met allerlei rituele gebruiken.
Wij geloven er niet meer in, een enkeling
zonderling uitgezonderd. Veel mensen
kennen de betekenis van het woord
zonnewende niet eens meer. Voor hun
begint gewoon de winter, dikke sokken
en een borstrok aan, sneeuw op de
stoep en ijs op de gracht. Tijd voor
ijspret, we zien mekaar weer op de
Croyse gracht, koek en zopie, oude
tijden herleven, even geen tijd om de
aarde op te warmen, voor mij mag het
beginnen. Mijn aandacht werd onlangs
getrokken door een vreemde poster. DVO
in AHOY. Ik dacht bij mezelf, hier klopt
iets niet. De velt op in Ahoy, de velt toch
nie op. Klein Pietje in die grote hal, dan
moet hij wel heel erg gek doen, willen de
mensen daar iets van zien. Theke zou
nog kunnen, die is wat langer maar ook
weer niet zo breed. Pietje en Theke in de
kantine van ASV klinkt mij wat beter in de
oren. Dat ik toch helemaal naar
Rotterdam moet reizen om “meen liedjes”
te kunnen horen, maar vooruit, onze
nachtegaal Franka zit er ook. En die kan
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zingen, dat valt daar beslist op. Het kan
daar best een geweldig Brabants feestje
worden.Ik heb horen fluisteren dat onze
pastor Deli zich ernstig zorgen maakt
over de drukte in de kerk, het kan er
allemaal niet meer in, veel te veel volk en
wat ze niet allemaal organiseren daar in
dat protestants kerkje. Te gek voor
woorden. Ik begrijp zijn zorgen,de grote
kerk is nog redelijk gevuld maar er kan
nog een smak volk bij. Misschien moet
hij ook maar een ander programma
invoeren, de tribune is groot genoeg. Ik
weet dat hij gebonden is aan regels. Een
optreden van een “Belsen troubadour” zit
er voorlopig niet in denk ik. We zullen
met de kerstdagen maar weer met z’n
allen rond de stal gaan zitten, dit jaar
zonder echte schaapjes want de Qkoorts is in het land. Toch erger dan
menigeen van ons dacht, maar ja, we
wisten het niet, je kunt het ook allemaal
niet meer bijhouden met die ziektes. Is er
nog een soort veilig op deze aardbol,
vraag ik me wel eens af. Teveel, te dicht
op mekaar, te weinig frisse lucht en
beweging, te ver doorgefokt, genetisch
gemanipuleerd, bacteriën uit andere
werelddelen, geen weerstand meer tegen
enge ziektes, noem het maar op. Onze
regio zit weer in de hoek waar de klappen
vallen. We sluiten 2009 af met in onze
oren nog de nagalm van omgevallen
banken,
kredietcrisis,
instortende
beurzen, faillissementen, ontslagen,
langer doorwerken, hogere belastingen
en Aarle bestond dit jaar al weer 830
jaar. Ik moet heel erg moeite doen om
nog wat positiefs in mijn slotwoorden te
verwerken. Toch is dat niet zo moeilijk
als je even nadenkt . Onderuitgezakt met
een weldoorvoed lichaam, omringd door
luxe en techniek van wereldklasse, geen
gevoel van honger(wel trek) kennen, de
koffers al gepakt voor de derde vakantie
dit jaar, wat willen wij nog klagen. Ik geef
toe dat niet iedereen in deze welvaart
deelt door wat voor oorzaak dan ook. Met

-OLENSTRAAT 
 "* !ARLE 2IXTEL

WWWOVARONL
INFO OVARONL

administratie & advies

BELASTING
AANGIFTE?
Bel voor het maken van een afspraak:

0 6 12 8 4 0 3 11

La Romanza bedankt een ieder die de winkel in het afgelopen jaar bezocht heeft en
nodigt iedereen uit om de winkel in het nieuwe jaar te bezoeken. La Romanza heeft
aparte en originele woondecoraties en modeaccessoires die je zeker moet zien. Kom dus
langs!!!

Fijne feestdagen en een gelukkig 2010…

De winkel is wegens verlof gesloten van 28 december t/m 5 januari 2010.
6 januari bent u weer van harte welkom!!! Tot dan…
Dorpsstraat 23
Aarle Rixtel
www.laromanza.nl
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06 – 52 330 331
info@laromanza.nl

Bericht van:
de kerstgedachte in ons achterhoofd
zouden we toch iets kunnen betekenen
voor onze minder bedeelde medemensen. Denk de komende tijd zeker
aan onze gevederde vrienden, ze moeten
over enkele maanden weer fluiten dat het
lieve lust is en dat kan nooit als je de
winter doormoet met een lege maag
Een fijn en bevlogen 2010 toegewenst.
De meikever.

Gipsy Mood sluit het jaar
bij Wim Beeren Jazz Society
op 30 december
Reeds in het jaar van de oprichting (2009)
door wijlen Wim Beeren, is het jazz
podium dat zijn naam draagt al niet meer
weg te denken in Aarle-Rixtel en wijde
omgeving. De laatste aflevering van Wim
Beeren Jazz Society in 2009, op woensdag 30 december in café Van Bracht,
belooft een speciale te worden.
De avond wordt geopend door Gipsy
Mood, bestaande uit Marleen Briggen
zang, Arno van de Kerkhof accordeon en
zang, Pierre Koolen viool en zang, Arno
Strijbosch contrabas en Theo de Jong
gitaar. Met als achtergrond de traditionele
Oost-Europese zigeunermuziek, weet
Gipsy Mood het repertoire sfeervol te
kruiden met Spaanse en Zuid-Amerikaanse klanken, evenals de bijzondere swing
à la Hotclub de France. Het optreden van
Gipsy Mood vormt de opmaat tot de
welbekende jamsession, waarin weer
talloze musici op het inmiddels fraai
belichte podium acte de présence zullen
geven. Wim Beeren Jazz Society blijkt
een inspirerend podium te zijn, waarbij
zowel musici als publiek oude en nieuwe
bekenden ontmoeten. De organisatoren
Jos Beeren, Geri van Gerwen, Carel
Martin en Hans Verhoeven zijn dan ook
vast van plan in het jaar 2010 op de
ingeslagen weg verder te gaan.
Dus: woensdag 30 december, aanvang
20.30 uur , entree gratis.
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Wie heeft
Evert de Vries gekend?
Huub van Leuken uit Nuenen is op zoek
naar mensen die iets weten over Evert de
Vries.Huub is bezig om allerlei materiaal
te verzamelen voor een boek.
Wie was Evert de Vries? Evert is geboren in een boerderij op het Hool in
Gerwen.Hij was enig kind van Piet en
Joostine de Vries.Op de lagere school
was hij een uitstekend leerling.Hij mocht
de hoofdmeester eens vervangen.Zijn
grootste hobby was het omgaan met
dieren en in het bijzonder paarden en
schapen. Zijn dieren waren zijn vrienden.Hij had meer vertouwen in dieren dan
in mensen werd wel eens gezegd. In zijn
Huzarentijd leerde hij zijn eerste liefde
kennen.Een zekere Cornelia.In 1910
schreef ze de knappe Huzaar een liefdesbrief, maar tot groot verdriet van Evert is
het daarbij gebleven en als vrijgezel
verder door het leven gegaan.Toen zijn
ouders begin jaren ’30 kwamen te overlijden en Evert alleen op de boerderij
achterbleef is hij schaapherder geworden. Veel mensen hebben hem zien
lopen door de Gerwense en Nuenense
beemden en dreven met zijn schapen en
honden.Hij voelde zich een met de
natuur. In zijn jonge jaren bezocht hij
regelmatig boerderij De Eenselaar aan de
rand van de Warande in Stiphout,die
gepacht werd door zijn opa.Die boerderij
viel onder het landgoed Croy. Evert is in
1962 overleden maar bij veel mensen leeft
hij nog voort in hun mooie herinneringen.
Evert ligt begraven op het Gerwense
kerkhof De Huikert. Evert had in zijn
Huzarentijd (1910-1920) vrienden in AarleRixtel/Laarbeek/Gemert en omgeving.
Weet u nog verhalen of anecdotes over
Evert of heeft u misschien nog foto’s ?
reacties aan Huub van Leuken:
h.vanleuken02@onsnet.nu

J.W.P. in gesprek met:

Burgemeester Hans Gilissen
De afscheidsdatum komt snel dichterbij
en dat beseft hij maar al te goed als we
samen aan tafel zitten en terugkijken op
ruim 5 jaar Laarbeek. Ik heb geen spijt
van mijn keuze om mijn burgemeesterscarriere voort te zetten in Venray, klinkt
het zeer overtuigend, maar naarmate de
vertrekdatum dichterbij komt besef ik
steeds meer wat ik in Laarbeek
achterlaat. Ik ben hier mijn burgemeestersloopbaan begonnen en daar ben ik vol
overtuiging ingesprongen. Ik heb hier een
geweldige tijd gehad, heb een berg
ervaring opgedaan en ik vind dat ik mezelf
heb kunnen zijn onder de mensen hier.
Die gelegenheid hebben ze mij gegeven
en daar ben ik ze echt dankbaar voor.
Dat zal ik zeker gaan missen want de
gemeente Venray is eens zo groot als
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Laarbeek en met 14 kernen is het voor
een burgemeester onmogelijk om zo te
kunnen functioneren, als ik hier gewend
was.
We kijken samen naar het verslag van
zijn eerste intervieuw als kersverse
burgemeester, in het Gemeenschapsblad
van 10 januari 2005. Bij het zien van zijn
eigen foto concludeert hij dat toch wel
ietsje ouder is geworden, maar het is ook
al weer ruim 5 jaar geleden en burgemeestersjaren tellen dubbel, lacht hij,
dus eigenlijk is het 10 jaar en dan valt het
wel weer mee.
In het interview destijds geeft hij duidelijk
aan dat hij dicht bij de mensen wil
werken en zich hier thuis wil voelen. Mijn
wensen zijn op dat gebied volledig
vervuld, concludeert hij tevreden. Laarbeek is zo groot dat je alles nog net kunt
overzien en bijhouden. Perfekt voor de
manier van werken die mij voor ogen
stond. Ik ben er graag bij als er wat te
vieren of te feesten is en de inwoners
betrokken mij er graag bij. Dat is weer
een van de leuke kanten van het burgemeestersambt.
Op mijn vraag welke kern van Laarbeek er
bij hem uitspringt, blijft hij diplomatiek het
antwoord schuldig. Ik heb ze alle vier in
mijn hart gesloten, ieder met zijn eigen
specifieke bijzonderheden. Ik heb altijd
genoten van de geweldige gemeenschapszin in de vier kernen, zoveel
inwoners die ieder hun steentje bijdragen
aan het welzijn en leefklimaat van hun
dorp, op wat voor manier dan ook. En de
muzikaliteit die er van alle kanten afspringt, drie geweldige harmoniegezelschappen, volgens mij uniek in Nederland. Omdat ik zelf een muzikaal hart
heb, ben ik daar als burgervader van
Laarbeek geweldig trots op en dat ik heb
overal uitgedragen. Van zoiets kan ik
echt genieten.
In Aarle-Rixtel heb ik altijd goed d’n aard
gehad, zoveel mooie plekjes zoals
kasteel Croy en de omgeving daar, de

Bericht van:
vele oude gebouwen en idyllische plekjes
in het centrum, zoals de klokkengieterij
en de Mariakapel aan de Bosscheweg.
Niet voor niets heb ik me voor deze kapel
laten fotograferen voor het interview in het
Eindhovens Dagblad.
Ik zie een goede toekomst voor Laarbeek, de dreiging van herindeling of het
annexatiespook zijn niet meer aktueel.
In veel regio’s in Nederland is men klaar
met herindelen De gemeente heeft de
startproblemen achter zich gelaten en
heeft genoeg in zijn mars om mee te
kunnen in de vaart der volkeren. Ik zal
de ontwikkelingen vanuit mijn nieuwe
post met interesse blijven volgen. Zoveel
mooie jaren vergeet je niet snel. Ik wens
alle lezers van het Gemeenschapsblad
het allerbeste toe en ik zal mijn gezicht
bij tijd en wijle beslist nog wel eens laten
zien in Aarle-Rixtel.
Ik heb afscheid genomen van een man
die voor mij een bijzondere plaats in onze
gemeente innam. Zijn manier van
werken, zijn openheid, zijn gemeende
belangstelling voor het wel en wee van
zijn dorpsgenoten en niet te vergeten
zijn geweldige humor. Hij gaf de
gemeentelijk overheid in Laarbeek een
gezicht en dat werd gewaardeerd. Ik zal
zijn speeches zeker gaan missen.
Namens de lezers van dit blad heb ik
hem heel veel succes in Venray toegewenst.
JWP.

K lokje
Gezocht:
Interieurverzorgster voor 4 uur per week!
Vanaf januari 2010. Tel: 0492-383300
Verloren:
Verloren op 5 december een lammy muts
,een witte rand en bruin bont aan de
binnenkant. Dorpsstraat bij de slager of
Bosscheweg 16 parkeerplaats. Marja
0493-539369
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Maandag 4 januari 2010

Nieuwjaarsreceptie
Het gemeentebestuur nodigt u van harte
uit voor de nieuwjaarsreceptie van de
gemeente Laarbeek. Deze wordt gehouden op maandag 4 januari 2010 van
19.00 tot 20.30 uur in het gemeentehuis
Laarbeek in Beek en Donk. U bent van
harte welkom.
De gemeente Laarbeek wenst u fijne
feestdagen en alle goeds in 2010.

Mevrouw Jacobs-Aarts benoemd
tot waarnemend burgemeester
van Laarbeek
LAARBEEK - Mevrouw P.H.M. JacobsAarts is per 2 januari 2010 benoemd tot
waarnemend burgemeester van Laarbeek. Dit heeft de commissaris van de
Koningin, de heer W. van de Donk, op 2
december jl. besloten. Mevrouw Nellie
Jacobs-Aarts is oud-burgemeester van
Mierlo en was waarnemend burgemeester van Geldrop, Cranendonck en
Drimmelen. Huidig burgemeester H.
Gilissen, wordt met ingang van 2 januari
2010 burgemeester van de gemeente
Venray. Mevrouw Jacobs-Aarts blijft
waarnemend burgemeester totdat een
nieuwe burgemeester is benoemd.
Mevrouw Jacobs-Aarts is lid geweest van
Provinciale Staten. In de periode 19911995 was zij gedeputeerde voor Ruimtelijke Ordening.
Mevrouw Jacobs is geboren op 1 augustus 1942. In Deurne was zij in 1966 het
eerste vrouwelijke raadslid. Haar bestuurlijke loopbaan kenmerkt zich door een
grote betrokkenheid bij het landelijk
gebied en bestuurlijke samenwerkingsverbanden en als voorzitter van de
reconstructiecommissie Boven-Dommel.
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Cantorij !!

Platform Aarle-Rixtel
heeft nieuwe secretaris.
Secretaris Hans Kop heeft afscheid
genomen als secretaris van Stichting
Platform Aarle-Rixtel. Hij blijft wel
deelnemen aan de maandelijkse
vergaderingen en wil graag betrokken
blijven bij de verdere ontwikkelingen
binnen de dorpskern Aarle-Rixtel en de
gemeente Laarbeek.
Sinds de oprichting in 2003 is Hans
secretaris geweest van het Platform en
heeft hij met hart en ziel bijgedragen aan
de opzet en uitbouw van het Platform dat
in Aarle-Rixtel een belangrijke plaats in
neemt als adviesorgaan naar gemeente
en andere bestuurlijke instellingen.
De vacature wordt ingevuld door Ad van
Dooren die sinds de oprichting als
deelnemer in het Platform actief is
geweest en nu dus als bestuurlid het
secretariaat voor zijn rekening gaat
nemen.
Stichting Platform Aarle-Rixtel heeft in
zijn vergadering van begin december op
passende wijze afscheid genomen van
Hans Kop als secretaris en hem bedankt
voor het vele werk dat hij voor het Platform verricht heeft.
Stichting Platform Aarle-Rixtel wenst Ad
van Dooren veel succes toe in zijn
nieuwe functie en hoopt dat mede door
zijn inzet het Platform mag uitgroeien tot
een belangrijke belangenorganisatie voor
de kern Aarle-Rixtel waardoor de
leefbaarheid van het dorp gegarandeerd
en verbeterd kan worden.
Bestuur Stichting Platform Aarle-Rixtel
www.platformaarlerixtel.nl

Na een dringende oproep in het gemeenschapsblad nr.19 werd er een vergadering
belegd op zondag 29 november j.l. in de
sacristie. Zes mannen gaven zich op en
met veel enthousiasme zijn ze begonnen
met de repetitie. Voorlopig zal men
donderdags repeteren van 9:30 uur
tot 11.00 uur. Het eerste optreden zal
zijn op 1 januari om 10.00 uur in de kerk
van Aarle-Rixtel. Voelt U er ook iets voor
om mee te zingen? U bent van harte
welkom, neem contact op met Ad
Sterken, secretaris tel 381752 of Rob
Rassaerts, dirigent tel.342101.
Voor wie het nog niet wist,
ik ben eigenlijk een optimist.
Een voorbeeld zal ik geven,
‘t is eigenlijk om het even,
maar het klinkt anders in de oren,
dan wat pessimisten willen horen.
Als je na een vergadering zegt,
er waren er maar dertig op komen draven
of toch kwamen er nog dertig opdagen.
In dat licht wil ik voor 2010,
ook de toekomst van Aarle zien.
Er zullen nieuwe woningen komen,
op diverse locaties zal worden gebouwd
en al is het nu koud,
De Dreef wordt na een verbouwing,
een Gemeenschapshuis om te dromen.
Fiets- en wandelpaden worden verbeterd
en aangelegd,
de toeristen overstromen d’n Heikant en
Croy
en zeggen wat is jullie dorp toch mooi.
Ambtenaren en politici doen hun uiterste
best,
niet alleen tot de verkiezingen in maart,
maar ook in de 9 maanden die 2010 dan
nog rest.
Tot volgend jaar,
al is alles dan niet klaar,
blijf positief voor elkaar.
RD

www.autoschadeverbakel.nl

www.twanvanhout.nl
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Over de Kerstspeurtocht op 2e Kerstdag
hebben wij u vorige keer al uitvoerig
bericht, nu willen wij u even bijpraten over
onze andere aktiviteiten.
Op zondag 27-12 organiseren we in
samenwerking met Runnersclub Lieshout
een koppelcross. Door middel van loting
worden koppels gevormd van een loper
en fietser. De loting vindt plaats om 10.00
uur bij d’n Duvelsberg in de Lieshoutse
bossen. Daarna gaan om 10.30 uur de
lopers van start die na een rondje de
fietser aflost. Nadat ieder 5 keer op afzonderlijke rondjes zijn uiterste best heeft
gedaan, volgt meestal een spannende
finish. Natuurlijk zijn toeschouwers ook
van harte welkom bij dit sportieve
gebeuren. Direct na afloop worden de
prijzen uitgereikt en wordt er getrakteerd
op warme dranken en koek.
Op zondag 3 januari houden wij onze 2e
veldtoertocht, voorkomende op de
landelijke NTFU kalender. Inschrijven en
vertrekken kan men tussen 09.00 en
10.00 uur vanaf de kantine van A.S.V.’33
bij sportpark de Hut. Hier kan men zich
ook omkleden en na afloop douchen. De
geheel uitgepijlde route voert voor ongeveer 80% door de bosrijke omgeving van
Lieshout, Stiphout en Gerwen en er is
keuze uit de afstanden 32 en 45 km..
Zowel in het eerste als in het tweede
gedeelte staat duidelijk aangegeven waar
de route splitsingen zijn. Ruim over de
helft van de tochten worden op het
pauzepunt gratis soep, warme drank en
koek uitgedeeld. Het inschrijfgeld bedraagt € 3,00 voor NTFU- en KNWUleden, anderen betalen € 4,00 en
kinderen t/m 16 jaar mogen gratis
meedoen. Na afloop kan men in de
kantine van ASV gezellig napraten onder
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het genot van een drankje en een hartige
hap. Bij modderige omstandigheden kan
men de fietsen op het sportpark ook
afspuiten.
Op zondag 10 januari staat cross 3 op
het programma, de tweede editie werd bij
de 50-minners gewonnen door Leon
Rooijakkers voor Jan Willem van Bokhoven en Jef van Dijk en bij de 50+ers
was Frans Kooijmans de sterkste voor
Theo Sterken en Peter Raijmakers.
Op de derde kaartavond was Leo
Migchels bij de rikkers de sterkste en
Truus van Egdom bij de jokeraars.
Wij wensen iedereen Prettige Kerstdagen, een fijne jaarwisseling en een
gezond, sportief en goed 2010.
afd. publ.

Verwarmde
Vlooienmarkt
op zondag 3 januari
Rollerclub De Oude Molen houdt op
zondag 3 januari 2010 van 10.00 tot
15.00 uur een rommelmarkt in de verwarmde Rollerhal aan de Lage Heesweg
1 in Beek en Donk. Op deze markt
verkopen particulieren tweedehands
goederen zoals snuisterijen, huisraad,
boeken, kleding, cd’s en allerlei herbruikbare spullen. De entreeprijs voor
bezoekers bedraagt €1,50, kinderen tot
12 jaar mogen onder begeleiding gratis
binnen.
Voor deze gezellige en drukbezochte
vlooienmarkt zijn nog enkele kramen te
huur. De kraamhuur bedraagt €18,50 voor
een kraam van 4 meter. Kraam huren kan
telefonisch: 0492-468333 of via de
website: www.rcdeoudemolen.nl

fijne
feestdagen

Pierre vd Vorst Optiek
Dorpsstraat 40D Stiphout Tel 386078

Bij aankoop complete bril 30% korting op de glazen
Reiskosten worden vergoed ,s-maandags gesloten

Winkelcentrum Piet van Thielplein, Beek en Donk.
Gratis parkeren voor de deur.
Veel reparaties klaar terwijl U winkelt.
Maandags gesloten.

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

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

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

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

www.kapsalonastrid.nl
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Bericht van:
Harmonie De Goede Hoop
Primeur bij
nieuwjaarsconcert
van De Goede Hoop
Harmonie De Goede Hoop geeft zondag
3 januari haar jaarlijkse nieuwjaarsconcert. Als primeur zal het solo-instrument
de theremin bespeeld worden.
De sporthal in De Dreef wordt omgebouwd tot een echte concertzaal waar
De Goede Hoop u zal laten genieten van
een verrassend programma.
De slagwerkgroep zal u o.a. een heuse
treinreis voorschotelen. Het harmonieorkest brengt diverse stukken ten
gehore, van een funny Symphony 5 ½
van Don Gillis en een sfeervol Kebek tot
boeiende joodse Klezmer classics. Ook
verlenen twee bijzondere solisten hun
medewerking aan het programma:
slagwerker Thorwald Jörgenssen en
zangeres Maartje van de Weijer.
Thorwald zal een zeer speciaal instrument bespelen: de theremin. Het
bespelen van dit instrument is nagenoeg
uniek in Nederland. Een theremin is een
elektronisch muziekinstrument dat werkt
met magnetische velden. Door de afstand van de handen te variëren tussen
twee antennes “regelt” de muzikant de
toonhoogte en het volume. De klank lijkt
op een vrouwelijke operastem of een
viool. Een bijzonder schouwspel, dit
kunstig gegoochel met handbewegingen.
Maartje van de Weijer, van oorsprong
Beek en Donkse, zal een gevarieerd
zangprogramma ten gehore brengen van
Engelstalige filmmuziek tot haar
specialisme: het Franse chanson.
Beide solisten worden begeleid door het
harmonieorkest.
Kortom: een boeiend programma met
voor elk wat wils. We hopen u dan ook p
3 januari te mogen begroeten en samen
het jaar 2010 muzikaal in te leiden. Het
concert begint om 14.30 uur.
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Toegangskaarten zijn vanaf 19 december
te verkrijgen bij de Boerenbond, Dorpsstraat 80 te Aarle-Rixtel en op de dag
van het concert aan de zaal.
De prijs van de kaarten is 7,50 euro voor
volwassenen en 2 euro voor kinderen tot
en met 12 jaar. Het bestuur van
harmonie De Goede Hoop.

Herdertjestocht en kerstviering
Folkloregroep Dikkemik
Herdertjestocht
Op zondag 27 december a.s. organiseert folkloregroep Dikkemik van Heemkundekring Barthold van Heessel weer de
traditionele herdertjestocht.
De herdertjestocht start om 18.30 vanaf
de heemkamer aan de Bosscheweg in
Aarle-Rixtel .Van hieruit wandelen we via
het prachtige natuurgebied van Strijp naar
kasteel Croy, alwaar de kinderen met hun
ouders ontvangen worden met een
heerlijke warme drank en lekkers.(
Gesponsord door de Croyse Hoeve). Op
Croy wordt er vervolgens een mooi kerstverhaal verteld, op de midwinterhoorn
geblazen en kerstliedjes gezongen. Het
is bedoeling dat de kinderen zelf een
lampje meenemen. Liefst een eigen
gemaakt ( lampionnetje).
Kerstviering in het
Kouwenbergs kerkje
Op woensdag 30 december wordt er in
het Kouwenbergs kerkje weer de
traditionele kerstviering gehouden.
Hieraan voorafgaand wordt er op de kiosk
op de midwinterhoorn geblazen en wel
vanaf 20.00 uur.
In het kerkje wordt aansluitend de
kerstviering gehouden waarbij Dikkemik,
de folkloregroep van de heemkundekring,
met samenzang van traditionele kerstliedjes en een optreden van een delegatie
van de Brabantse muziekgroep Un Bietje
Brabant”. Aansluitend wordt er weer
Glühwein geschonken en op kerstbrood
getrakteerd
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Bericht van:

KAARTVERKOOP
GANZEKWEKAVONDEN
Beste Ganzegatters
en Ganzegatterinnekes,
Op zaterdag 16 januari en zaterdag 30
januari 2010 organiseert de Organisatie
Carnaval Ganzegat haar Ganzekwekavonden. De avonden worden gehouden
in Multifunctioneelcentrum de Dreef. De
zaalcommissie heeft wederom fantastische programma‘s in elkaar gezet. Op
de 1e Ganzekwekavond (16 januari) zullen
in de kletston verschijnen: Ton Brekelmans, Frans van Zeeland en Harrie Hens.
Als amusementsgroepen zullen het
podium betreden: De Dörpels, Kuub,
Velvet Rouge en de Penthouse Boys.
Op de 2e Ganzekwekavond (30 januari)
zullen in de kletston verschijnen: Marlon
Kicken, Berry Knaapen en Rien Bekkers.
Als amusementsgroepen zullen het
podium betreden: De Heikantzangers, De
Velt Op, Gans Anders en Jo Ko en
Kobus. Beide avonden zullen de
Ganzegatse Dansmariekes hun showdans tonen. De avonden worden muzikaal ondersteund door Ganzegats
Hofkapel o.l.v. hofkapelmeester Dirk
Verhoeven. Zijne Doorluchtige Hoogheid
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Prins Frans d’n Twidde
zal de avonden voorzitten en Grootvorst Jorg
zal de avonden presenteren.
Het programma is na te
lezen op onze website:
www.ganzegat.nl .
Op zondag 3 januari
2010 van 11.00
tot
12:00 uur zal de voorverkoop plaatsvinden in
cafézaal de Lantaarn
aan de Dorpsstraat in
Aarle-Rixtel. De kaarten
kosten € 12,50.
Tevens zullen de kaarten
voor de Brunch op Carnavalsdinsdag in
de voorverkoop gaan. De kaarten hiervoor
kosten € 8,50.
Namens de Organisatie Carnaval
Ganzegat: Riny van den Bogaard
secretaris

Het Kouwenbergs kerkje
presenteert:
Woensdag 6 januari
Aanvang 20.00 uur
Jan Vriends
Zanger/entertainer pianist
Jan brengt prachtige eigen(tijdse) liedjes
met verrassende inhoud. Wilt u dit
concert bijwonen? Dan onze tip:
Kaartjes reserveren via 382943.
De muziekconcerten alsook de matinees
van Wim Daniëls in het Kouwenbergs
kerkje zijn zeer in trek. De bezoekers
zijn allen zeer enthousiast over de
inhoud, de sfeer en de ambiance. Het
onlangs gehouden concert van Simits
was net als het al eerder gegeven
concert door Het Laarbeek Strijkkwartet
in één woord geweldig.
Voor meer info:
www.kouwenbergskerkje.nl
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Bericht van:
J.W.P. in gesprek met…….. Trees
van Zutphen-Wagemakers en
Frans Prinsen.
Op het salontafeltje in de woonkamer
prijken de twee vrijwilligersmedailles
naast elkaar, omringd door meerdere
bloemstukken en felicitatiekaarten. We
genieten er elk uur weer van en ik blijf er
van genieten, zegt Trees, want overal
waar ik kom feliciteren de mensen me of
ze roepen me toe dat ik het verdiend
hebt.Frans kijkt me glimlachend aan en
knikt instemmend. Ik krijg het er steeds
nog warm van als ik terugdenk aan vorige
week maandag in De Dreef toen wethouder Hans Vereijken het woord nam bij
ons tafeltje. Ik had pas na enige tijd in de
gaten dat het over mij en Frans ging en
dat we de vrijwilligersmedaille van de
gemeente Laarbeek kregen. Het was een
complete verrassing voor ons, maar
daarom niet minder leuk. Op zo’n moment besef je echt dat je werk wat
betekend heeft in de gemeenschap, dat
je het niet voor niets gedaan hebt, dat
geeft ons een heel warm gevoel.
Och, zegt ze, het was vrijwilligerswerk en
we hebben het altijd heel graag gedaan.
Ik ben graag bezig met regelen en
organiseren. Ik heb altijd in verenigingen
gezeten, vanaf de tijd dat we hier
kwamen wonen in 1963. Via mijn man
Marius, die gemeentesecretaris was,
raakte ik betrokken bij het Gemeenschapsblad. Hij was een van de oprichters in 1971. Pas na zijn dood in 1980
ben ik in de redactie gekomen, dat was
ongeveer een jaar later. Ik voelde me toen
al sterk bij het blad betrokken en ik wilde
als het ware Marius zijn levenswerk
voortzetten. Als vaste invalkracht op de
kleuterschool en later op beide basisscholen raak je automatisch steeds
meer betrokken bij de zaken die in het
dorp leven. Ik denk nog wel eens terug
aan die tijd. Leuk was het knippen en
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plakken van de pagina’s, echt fröbelen.
Op zaterdagmorgen werd er getekend,
gewoon de plaatjes bij de artikelen, want
foto’s verwerken ging niet met de stencilmachine. Als Marius na het stencilen
terugkwam dan rook hij helemaal naar de
inkt want het ging niet altijd vlekkeloos.
Soms was er paniek, dan bleken er te
weinig pagina’s voor alle blaadjes. In alle
drukte was er verkeerd geteld en dan
moesten de andere morgen alle hens aan
dek om nog extra pagina’s te maken,
zodat blad op tijd klaar was. Ik heb me
altijd zeer betrokken gevoeld bij het blad
en ook een zekere mate van verantwoordelijkheid. Altijd blij als het weer was
gelukt. We hebben in al die jaren nooit
een keer overgeslagen. Het lukte elke
keer weer en daar was ik best trots op.
Het was dikwijls een heel gedoe toen het
blad nog werd bezorgd door de schooljeugd van de hogere klassen. Als ze niet
hun best hadden gedaan dan belden de
mensen naar mij.
Toen Frans in mijn leven kwam bracht hij
me altijd naar De Dreef waar het blad voor
verzending werd klaargemaakt. Hij haalde
mij ook altijd trouw. Op een gegeven
moment zei iemand tegen Frans dat hij
net zo goed kon blijven en meehelpen.
Daar was ik meteen voor te vinden,
bevestigd Frans, want zo leerde ik
meteen meer mensen in Aarle-Rixtel
kennen.
De laatste jaren hadden we een fijn team,
zowel redactie, nieters en vouwers en de
bezorgers. Wij vonden de persoonlijke
kontakten heel belangrijk. Het liep allemaal zo soepeltjes en daar genoten we
altijd van.
Ik zal het allemaal gaan missen maar het
is een weloverwogen beslissing. De
toestand van Frans vergt wat extra zorg
en die wil ik hem graag geven. Ik zie wel
in dat ik op een leeftijd ben gekomen dat
het allemaal wat minder wordt, ik kan het
niet allemaal meer bijsloffen op de manier
zoals ik zou willen. Ik zal me niet
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Bericht van:
vervelen, ik heb nog genoeg te doen,
misschien wel weer eens een goed boek
lezen, want dat is er de laatste jaren bij
ingeschoten.
Ik ben blij dat het goed gaat met het
Gemeenschapsblad. Het blad leeft bij de
mensen, ik heb mijn werk al die jaren niet
voor niets gedaan. Dat geeft een fijn en
dankbaar gevoel. Ik kan dit werk nu mooi
afsluiten. Misschien ga ik in het nieuwe
jaar wel een ommetje maken en kom ik
“toevallig” bij de Dreef uit als ze bezig zijn
met het Gemeenschapsblad. Gewoon
even nieuwsgierig hoe het allemaal verder
gaat, meer niet.
J.W.P.

Vrijwilligerspenning
voor Frans Prinsen.
Alsof het een gewone maandag op 7
december 2009 is, gaan Trees van
Zutphen en haar partner Frans Prinsen
naar het Gemeenschapsblad in de Dreef.
Ad Loos die de boekjes ophaalt neemt
hen mee. Sinds enige tijd maken zij
geen gebruik meer van de auto, die ze
kort geleden ook verkocht hebben. Je
wordt wat ouder en dan is het toch beter
om op het juiste moment te stoppen met
rijden. Zoals elke veertien dagen worden
de dozen uit de auto geladen en begint
ieder met zijn taak. Frans begint met afnemen, zo ook Trees. Zo zijn de anderen
weer aan het nieten, de anderen zijn aan
het vouwen. En als laatste is Sjef
Bouwmans aan de beurt. Die telt de
boekjes en doet ze in de tassen voor de
bezorgers. We zijn op tijd klaar en gaan
tegen vier uur koffie drinken in de foyer
van de Dreef. Nelly van Roosmalen
trakteert omdat ze de 8 december 2009
jarig is. De vlaai wordt in partjes gesneden en uitgedeeld, Anny deelt intussen
de koffie rond. Het is druk in de Dreef,
want ook de echtparen die vijftig en
zestig jaar getrouwd zijn, zitten in de
toneelzaal. Ook verschillende wethouders
en de burgemeester zijn daar aanwezig.
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Het valt helemaal niet op dat sommige
personen niet op hun plaats blijven zitten
en links en rechts met iemand spreken.
Ook de pers van het Eindhovens dagblad
en radio Kontakt zijn al aanwezig. Dan
komt wethouder Hans Vereijken naar de
vouwers en nieters van het Gemeenschapsblad om even een paar mensen
toe te spreken. Het overvalt iedereen.
Maar in het bijzonder Trees van Zutphen
en Frans Prinsen. Beiden kregen zij
uithanden van wethouder Hans Vereijken
de Vrijwilligerspenning met oorkonde van
de gemeente Laarbeek voor het vele werk
wat ze voor het Gemeenschapsblad
hebben gedaan. Frans heeft sinds 1994
zijn partner Trees van Zutphen geassisteerd met het vouwen en nieten van het
Gemeenschapsblad. Zo’n vijftiental
mensen zijn iedere veertien dagen bezig
met het klaarmaken voor de bezorgers
van de boekjes. Een enkele keer hebben
ze al die jaren verstek laten gaan. Ja, je
moet ook eens op vakantie, maar dat
was niet jaarlijks. Frans is onder de
indruk van hetgeen hem overkomt. Dat je
dit nog moet meemaken, zo onverwacht.
Daar heb ik echt niet op gerekend. Maar
het is wel fijn dat je op deze manier wordt
bedankt. Hij neemt de gelukwensen in
ontvangst, maar het had niet gehoeven,
maar het is wel leuk. Voorzitter Jan den
Mulder overhandigde beiden bloemen
namens alle medewerksters van het
Gemeenschapsblad. Jan bedankte beiden ook voor hun onafgebroken inzet om
toch maar iedere veertien dagen hier te
zijn. Frans Prinsen en Trees van Zutphen
stoppen beiden aan het eind van dit jaar.
Voor Frans toch zo’n zestien jaar, hij is
intussen zesentachtig en vond het tijd
om de taak over te dragen aan de jongere
garde. Frans heel hartelijk dank voor je
jarenlange inzet.Reportad.

fijne
feestdagen

Café Zaal ‘t Heuveltje
Dorpsstraat 86
5735 EG Aarle-Rixtel
Tel: 0492 848626

Kerstavond
open darttoernooi
inschrijven tot 20.00
mooie prijzen en loterij

Zon.27 dec live muziek
rocking.nl aanvang 15.00
rock&roll met een vette knipoog
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Aarle-rixtel, ons heem
Op de heemkamer van onze heemkundekring Barthold van Heessel is een
uitgebreide bibliotheek te vinden met
interessante historische informatie over
Brabant en Aarle-Rixtel in het bijzonder.
De boeken geven veel informatie over
allerlei interessante onderwerpen over
ons dorp, zoals zijn bedrijvigheid,
landschap en bewoners. Het is zeer de
moeite waard om deze in te komen zien.
En wat te zeggen van die enorme
collectie historische foto’s die door de
fotowerkgroep zorgvuldig is en wordt
gerubriceerd en gedigitaliseerd?
Het is werkelijk een genot om deze fotocollectie in te zien, zeker samen met
anderen. Niet alleen interessant maar
ook heel gezellig. Alle foto’s zijn keurig
op onderwerp gerubriceerd met een
gemakkelijke ingang.
Zo zijn er foto’s per straat te vinden maar
ook op persoons- en familienamen,
verenigingen, gebeurtenissen, kerk,
gemeente, luchtfoto’s en noem maar op.
Wat zeker ook heel interessant is zijn de
boeken van burgerlijke Stand. Hierin zijn
alle huwelijken, geboorten en overlijdens
te vinden vanaf 1811. En wat te zeggen
van het bevolkingsregister? Hierin kan
men raadplegen waar de Aarlese mensen
vanaf het begin van de 19e eeuw tot eind
jaren 30 van de vorige eeuw gewoond
hebben. Men krijgt hierdoor een compleet beeld te zien van de Aarlese
gezinnen. Deze gegevens staan opgeslagen op microfiches die men ter
plaatse kan raadplegen, uiteraard met
hulp van de mensen van de heemkamer.
Ook het kadaster is te raadplegen. Het
kadaster gaat terug tot 1832.Hierin kan
men zien wie op dat moment eigenaar
was van onroerend goed, zoals huizen,
boerderijen, weiland, bos en akkergronden.
Ook zijn er gegevens aanwezig over
huizen en gronden van vóór 1832, onder
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in het Maatboek en in de Verpondingsboeken (een soort belastingregisters).
Verder zijn ook nog de Doop- trouw- en
begraafboeken van de Parochie Aarle(Rixtel), de cijnsboeken ( waarin ook veel
familienamen zijn terug te vinden) en een
deel van het Archief van de heer van
Rixtel
Op de heemkamer kan men via Internet
ook belangrijke stamboomsites bezoeken waarop familienamen (personen) uit
heel Nederland zijn te vinden. De site van
het Regionaal Historisch Centrum te
Eindhoven maar ook die van het
Rijksarchief in Den Bosch bevat veel
historische informatie over personen en
families uit onze regio.
Op de heemkamer kunt u hierover hulp
en nadere informatie krijgen en zelfs
Internet raadplegen!
Ook mensen van die oorspronkelijk van
buiten Aarle-Rixtel komen kunnen hier
terecht.
Wilt u wegwijs worden gemaakt in deze
bronnen dan kunt u elke dinsdagavond
terecht op de heemkamer en wel van
20.00 tot 22 00 uur. De Koffie staat klaar.

K lokje
Dovens Meubelen.
2e Kerstdag geopend van 10.00 tot
17.00 uur. De meest complete woninginrichting. Meubelen op maat en model
uit eigen fabriek. Meubelen voor huiskamer – keuken en slaapkamer.
Vloerbedekking – Vinyl – Novilon en
laminaat. Vitrage en gordijnen, binnenzonwering. Wij wensen iedereen een
Prettige Kerst en gezond 2010.
Kerkeind 38 Milheeze. Telf: 0492-341553
www.dovens.nl Inruil mogelijk van uw
oude meubelen.
Tevens verkoop ingeruilde meubelen.
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SENIORENVERENIGING/KBO
AARLE-RIXTEL

kopen tot 13 januari à € 19,90 p.p. bij de
bekende personen (zie seniorenwijzer).
Geef een dinerbon cadeau!

NIEUWJAARSRECEPTIE 2010.
Op zaterdag 9 januari 2010 houden we
weer onze Nieuwjaarsreceptie van 14.30
tot 17.00 uur in de aula van Mariëngaarde.
Tijdens deze receptie zullen een aantal
van onze leden een gezellig optreden
CARNAVALSAVOND VOOR SENIOREN.
De carnavalsavond voor alle senioren van
Aarle-Rixtel vindt plaats op vrijdag 15
januari 2010 om 19.30 uur in “De Dreef”.
Toegangskaarten à € 7,50 zijn verkrijgbaar op donderdag 7 en vrijdag 8 januari
2010 telkens van 10.00 tot 11.00 uur in
de computerruimte van Mariëngaarde.
Het programma kunt u lezen in de
seniorenwijzer .

Computer cursus
Het is alweer december en de cursus van
twee keer negen personen hebben we
weer bijna achter de rug.
Hoe is het met u?
Staat uw computer nog steeds werkloos
op zolder, of staat er toch een in de
kamer maar u durft hem niet aan te
raken
Kom, trek uw stoute schoenen aan, geef
die computer een plaatsje waar u rustig
kunt werken en meldt u aan voor een
cursus in Word 2003 of Word 2007 die op
woensdag 13 januari 2009 start. Negen
personen in de voormiddag van 9.30 uur
tot 12.00 uur en negen ’s-avonds
van 19.00 tot 21.30 uur in de
computerkamer in Mariëngaarde.
Als u nog geen computer hebt krijgt u er
kosteloos een in bruikleen tijdens de
duur van de cursus.
Aanmelden op onderstaand telefoonnummer. Cor Verschuuren, De Vinken 15. Tel.
0492-382151.

Met de KBO eten bij
“Chalet Lohengrin”
Op zondag 17 januari 2010 gaan we, bij
voldoende deelname, gezamenlijk eten
bij Restaurant “Chalet Lohengrin”
U bent welkom vanaf 17.30 uur; het diner
begint om 18.00 uur. Dinerbonnen kunt u

Torenakkerweg 3a
5735 BG Aarle-Rixtel
Tel 0492-381383
mobiel 06-51162419
Openingstijden showroom
wo-do :13.30-18.00 uur
Vrij
: 13.30-21.00 uur
za
:09.00-16.00 uur
Of volgens afspraak

Bezoek onze showroom ook
voor uw sanitair.

De Zorgboog... zorg van jong tot oud

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

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

Werken in de zorg iets voor jou?
Kijk op www.zorgboog.nl voor een overzicht van alle vacatures.
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Helaas heb ik in het vorige gemeenschapsblad geen politiestukje kunnen
schrijven. Ik lag in bed met de griep. Een
paar dagen diep onder de wol, een
warme kruik, flink zweten en voldoende
rust heeft me weer op de been geholpen.
Hopelijk heb ik de griep voor de komende
winter achter de rug.
De Sint is inmiddels al lang weer vertrokken en de Kerstman is alweer druk in de
weer. Op dinsdag 15 december maakte
de Kerstman zijn jaarlijks optocht door
het dorp. Vergezeld door de kinderen van
De Heindert, allemaal met een prachtige
lampion. Met de nodige koude neuzen
kwam het gezelschap weer heelhuids
aan op het schoolplein, waar de Kerstmarkt gehouden werd. Aansluitend vakantie voor de schooljeugd. Hopelijk wordt dit
voor allemaal een fijne tijd, enfin met de
Kerst en Oud & Nieuw voor de deur kan
het bijna niet anders. Bovendien is de
voorspelling dat er geschaatst kan gaan
worden, dus de ijzers uit het vet en aan
de slag zou ik zeggen.
Gaan we nu over naar de gebeurtenissen
van de afgelopen weken;
MILIEU EN AANVERWANTE;
Op donderdag 19 november, in de
ochtend, werd aan de Bakelseweg geconstateerd dat een man wat afval aan
het verbranden was. De man had wel een
vergunning voor het opstoken van snoeihout, maar daar mag geen afval bij
opgestookt worden. Hiervoor werd een
bekeuring uitgeschreven.
Op diezelfde dag werden aan de Asdonkseweg een aantal vuilniszakken met
hennepafval aangetroffen. Onderzocht
wordt of de dumper hiervan kan worden
opgespoord.
Op maandag 30 november werd bij een
controle van de visserijwet aan Het Laar,
een 25 jarige inwoner van Schijndel bekeurd ter zake het vissen zonder
vergunning en vispas. Bij elkaar een
boetebedrag van 150 euro. Je kunt wel

zeggen dat hier ‘de vis duur wordt betaald
Net als in omliggende plaatsen wordt er
weer regelmatig geknald met vuurwerk. In
een eerdere editie schreef ik dat de
politie strenger gaat controleren op dit
fenomeen. Juist, de eerste jongelieden
zijn al betrapt en hebben hun weg naar
de HALT winkel al moeten ondernemen.
Gelukkig was hier alleen nog sprake van
gewoon vuurwerk, maar duidelijk te horen
aan het geluid van sommige enorme
knallen, zijn er ook lieden die met zwaarder vuurwerk bezig zijn. Deze willen we
zeker graag in de kraag grijpen. Alleen
hoop ik voor hen dat we ze niet in het
ziekenhuis zullen hoeven opzoeken.
Overigens is op maandagavond 30 november op het veldje bij de Buizerdstraat
een 13 jarige jongen licht gewond
geraakt aan zijn gezicht. Twee andere
jongens waren daar aan het ‘experimenteren’ met vuurwerk, waarbij kennelijk iets mis gegaan is. De boel ontplofte
in het gezicht van een van de omstanders, de onfortuinlijke 13 jarige. Met zijn
moeder is hij naar de huisartsenpost
geweest.
VERDACHTE SITUATIE;
Met terugkerende regelmaat krijgen we
vanuit het buitengebied meldingen binnen
van lieden, die rondstruinen op het erf
van een bedrijf of boerderij. Treffen ze
iemand dan wordt quasi onverschillig
gevraagd of er nog oud ijzer te koop is of
iets dergelijks. Ik heb de indruk dat het
toch in veel gevallen mensen zijn die
kijken of er iemand aanwezig is om, als
dat niet het geval is, het nodige weg te
halen of in te breken. Ik vraag u om mee
oplettend te zijn en eventueel kentekens
van auto’s te noteren en die aan de politie
door te geven (0900-8844).
DIEFSTAL GELDKISTJE;
Uit een kantoorruimte van Mariëngaarde
aan de Bosscheweg werd op 8 of 9
december een geldkistje met inhoud
weggehaald. Op 9 december werd het
kistje, zonder het geld, in Lieshout terug-
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INFO OVARONL

administratie & advies

ADMINISTRATIE
AL OP ORDE?
Bel voor het maken van een afspraak:

0 6 12 8 4 0 3 11

Voor uw schilderwerk, binnen en buiten
A DV I S E R I N G
SERVICE
ONDERHOUD
RINI VAN BERLO Mob. 06 48 867 753
www.vanberlo-woonservice.nl, info@vanberlo-woonservice.nl
Molenstraat 32, 5735 BM Aarle-Rixtel, tel. 0492 - 38 35 68

De kaaskoning
“kaas met een
vorstelijke smaak”

Iedere donderdag van
7:30 tot 13:00 uur
op het marktterrein.

Niet de eerste.
Maar wel de beste !!
Voor de liefhebbers van echt.
Niet van namaak.

www.dekaaskoning.nl
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Laverdonk 4
Heeswijk-Dinther
tel. 0413-291850
fax 0413-293799

Bericht van:
gevonden. De zaak is in onderzoek.
BINNENBRANDJE;
Op dinsdagavond 8 december hoorden
de bewoners van een woning aan het
Terlingenplein een vreemd geluid in de hal
van het huis. Toen gekeken werd, bleek
dat er nabij de voordeur een gordijn in
brand stond. Door direct en doortastend
optreden van de bewoners kon erger
voorkomen worden. Er is niet bekend
geworden hoe het vuur daar ontstaan is,
maar het vermoeden is wel dat iemand
iets brandends door de brievenbus
gedaan heeft.
Rest mij nog jullie allemaal een goede
Kerst en een geweldige jaarwisseling toe
te wensen. Vriendelijke groeten,
John Geerts, de buurtbrigadier voor AarleRixtel.

BRUNCH OP
CARNAVALSDINSDAG
Beste Ganzegatters
en Ganzegatterinnekes,
Zoals ieder jaar zal op carnavalsdindag
de Ganzegatse Brunch worden georganiseerd. Ook dit jaar is de Brunchcommissie volop bezig om een leuk
programma in elkaar te zetten. Het
beloofd weer een gezellige Brunch te
worden met volop muziek en zang. Door
de drukte van de 2 presentatoren zijn we
op zoek naar een lieftallige assistente.
Een assistente zoals bijvoorbeeld Leontine Borsato die vroeger bij het Rad van
Fortuin optrad. Omdat we niet zelf willen
kiezen, laat we de keuze over aan het
publiek. Er zal daarvoor een verkiezing
worden gehouden tijdens de Brunch. We
doen een oproep aan de Ganzegatterinnekes, die denken geschikt te zijn
voor deze eervolle functie, om zich op te
geven bij Riny van den Bogaard (tel: 0610131068). Leeftijd is niet belangrijk.
Wij zien de aanmeldingen graag tegemoet.
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Met carnavalistische groeten,
Namens de Brunccommissie,
Riny van den Bogaard

Kerstviering
‘De Zonnebloem’
Afgelopen dinsdag 15 december rond
twee uur ’s-middags werden onze gasten
hartelijk ontvangen in de foyer van M.F.
De Dreef.
De koffie met wat lekkers vielen goed in
de smaak. Er werd veel ‘bijgepraat’. Het
leek wel of men elkaar in jaren niet meer
had gezien of getroffen. Het openen van
de grote deuren van de zaal, was een
teken om bezit te gaan nemen van de
feestelijke ingerichte zaal. De kerstsfeer
straalde ons toe. Ruim tachtig gasten en
medewerksters zochten hun plekje. Voor
aanvang van de kerstviering sprak de
voorzitter zijn kerstgedachte uit. De
viering, verzorgd door onze medewerksters, werd voor gegaan door Pastor Deli.
Het dames-koor o.l.v. Arie Ketelaars en
organist Rob Rassaerts ondersteunde de
viering. Het geheel werd opgeluisterd door
een prachtig kerstverhaal, vertolkt door
Hannie Schooneveld. Na de viering
konden onze gasten genieten van een
heerlijk worstenbroodje met een gepast
drankje. Intussen trad de folklore groep
Dikke Mik op. Zij gaven oude gebruiken,
ondersteund met dia’s, weer en luisterde
dat op met enkele oude liederen. Tevens
lieten zij ons kennis maken met een wel
zeer oud gebruik, de ‘waldhoorn’ blazen.
Een terecht applaus viel hen te beurt. De
broodjes, krentenbrood en de overheerlijke koffie en of thee verdwenen als
sneeuw voor de zon. Zoals gebruikelijk
werd het geheel afgesloten met de
kerstloterij. Voor zover wij kunnen
inschatten gingen onze gasten tevreden
en voldaan met een klein kerstgeschenk
huiswaarts.
Nobis

Bericht van: 50 jaar geleden

16 december Bevordering
Onze dorpsgenoot, de heer Jacq.
Swinkels, ambtenaar ter secretarie te
Gemert is bevorderd tot Commies eerste
klasse.
17 december R.K. Verkenners
Aanstaande zaterdag, 19 december, zal
het 25 jarig bestaan van de R.K. Verkenners beweging “St. Tarcicius” feestelijk
herdacht worden. Om deze dag op een
verkenners manier te herdenken heeft de
staf van “St. Tarcicius” , met medewerking van de senior verkenners het
volgende programma vastgesteld”
8.00 uur H. Mis in de Parochiekerk opgedragen door aalmoezenier van de Ven.
9.00 uur Gezamenlijk ontbijt voor welpen
en verkenners in het patronaat
14.00 uur Buitenspel voor oud-verkenners, verkenners en welpen
19.30 uur Bonte avond in het ontspanningsgebouw, waarbij alle oud-verkenners
met echtgenote of verloofde verwacht
worden. De staf van “St. Tarcicius” zou
het zeer op prijs stellen als zoveel
mogelijk oud-verkenners aan het buitenspel van ’s middags zullen deelnemen en
indien dit maar enigszins mogelijk is, in
uniform. Dit buitenspel wordt gehouden in
de bossen van Lieshout, van ouds het
operatie terrein van de Aarle-Rixtelse
verkennerij. Het “zwarte woud”, “de
duivelsberg”, “het kerkerbos” en de
“napoleonsweg” zijn begrippen voor de
oud-verkenners, waaraan zij menig
aangenaam uurtje zullen herinneren.
22 december Aanrijding
Op de kanaaldijk reed de vrachtwagen
van Gebrs. Van Lierop uit Helmond; voor
de levering van brandstoffen in de sluiswachterswoning. Nabij sluis 7 moest hij
naar links afslaan en gaf hiertoe tijdig
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richting aan. De achterop rijdende
personenauto van de heer van Tuil uit
Weert reageerde te laat en kwam op de
vrachtwagen terecht. Met materiële
schade aan de personenauto liep de
aanrijding af. Wachtmeester Groenen
maakte van een en ander verbaal op.
Weg
De nieuwe kunstweg Aarle-Rixtel – Bakel
zal, naar wij vernemen dezer dagen aan
beide gemeenten worden overgedragen.
24 december Straatverlichting
In de raadsvergadering van 27 augustus
1959 werd besloten een krediet beschikbaar te stellen van f 73.425,00 voor de
uitbreiding van de straatverlichting. Ged.
Staten maken bezwaar tegen het doen
van deze investering. Bij een bespreking
ter provinciale griffie werd gezien de
budgettaire positie der gemeente, geadviseerd het werk in bijvoorbeeld 3 fasen uit
te voeren. Naar de mening van B. en W.
is de verbetering van de straatverlichting
langs de Helmondseweg en nabij het
bejaardencentrum het meest urgent. De
kosten hiervan worden door de PNEM
geraamd op f 26.500,00. B. en W. stellen
de raad thans voor, onder intrekking van
het besluit van 27 augustus 1959, het
krediet voor de uitbreiding en verbetering
der straatverlichting te verlagen tot
f 26.500,00.
30 december Plotseling overleden
De heer Joh. Verbakel, die zich dagelijks
nog veel ophield in de rijwielzaak van zijn
zoon aan de Lieshoutseweg, werd gisterochtend in de werkplaats door een
beroerte getroffen, waaraan hij overleed.
De overledene was ruim 74 jaar oud.
Uitbreidingsplan
Het vastgestelde herziene uitbreidingsplan “Rixtelse Akkers” ligt tot en met 15
januari a.s. ter inzage op de gemeente
secretarie.

