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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 16 januari
18.30 uur Kerk – Eucharistieviering  - Dameskoor - kindernevendienst

Overleden ouders Steenbekkers – van Alem
Piet Burghouts (par.)
Jan van Dommelen (verj.)
Ben Loomans
Tot welzijn van de parochie

Zondag  17 januari – 2e Zondag door het jaar  - Internationale Bidweek
10.00 uur Kerk – Eucharistieviering – Herenkoor (Gregoriaans)

Betty Gieskens- Hellings (par.)
Jo de Jong – Nederveen (par.)
Riek Sneijers en ouders (fund.)
Sisca Martens – Derboven (j.get.)
Tonnie Scheepers - van Boxmeer (verj.)
Epke Dijkmeijer (K.B.O.)
Hans Scheepers (K.B.O.)
Toos de Jong-van Berlo
Peter Bordat

Woensdag 20 januari
19.00 uur Kapel – Rozenkransgebed

Week van zaterdag 23 januari t/m vrijdag 29 januari
Zaterdag 23 januari
18.30 uur Kerk – Presentatieviering 1e Heilige Communie-géén kindernevendienst.

Tot welzijn van de parochie
Zondag  24 januari –3e Zondag door het jaar
10.00 uur Kerk – Eucharistieviering – Cantorij (Gregoriaans + samenzang)

Jan de Visscher (par./trouwdag)
Wim Thijssen en Willard (verj.)
Leo van Doren (verj.)
Overleden ouders van Boheemen-van Grieken

Woensdag 27 januari
19.00 uur Kapel – Rozenkransgebed

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.

Week van zaterdag 16 januari t/m vrijdag 22 januari
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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.

Kort woordje van Pastor M. Deli

Oud en nieuw
Zoals ieder jaar was het luchtruim boven
Aarle-Rixtel weer bont gekleurd. De
vuurwerkpijlen knalden, piepten en floten
langs alle kanten. Duizenden sterretjes
in alle kleuren van de regenboog kwamen
als grote fonteinen naar beneden. Ook al
was de buitentemperatuur niet echt warm
te noemen, toch was het een mooi
spektakel om te zien. Onze zuiderburen
hebben weer goede zaken gedaan!
Via deze weg wil ik graag aan iedereen
mijn beste wensen overmaken en tevens
bedanken voor de vele mooie kaarten die
door de brievenbus gegleden zijn.

Feestelijke vieringen
Door de toegewijde inzet van velen waren
de vieringen in de kerk met Kerstmis en
ook die van het oude naar het nieuwe jaar
heel sereen en schoon verlopen. Mijn
dankbaarheid gaat dan ook uit naar
iedereen die – op welke manier dan ook
– heeft meegewerkt aan de voorberei-
dingen en het uitvoeren hiervan. Hewel,
ge verdient allemaal een grote pluim !!!

Geen weer voor sandalen of
zwembroeken
De afgelopen dagen ziet ge in de straten
steeds méér mensen lopen aangekleed
als Eskimo’s . De koude, de sneeuw en

ijzel spelen hun grote parten. Momenteel
is er veel gevaar op de wegen in heel
West-Europa. En de uurroosters van het
trein-en busverkeer in de Beneluxlanden
zijn dezer dagen onvoorspelbaar. M’n reeds
lang besproken retraite van 4 t/m 8 januari,
in een Belgisch klooster, heb ik door het
spekgladde weer moeten uitstellen.
Binnenkort, wanneer alles op de baan
veilig is, hoop ik me enkele dagen in stilte
te kunnen terugtrekken om alléén bij Onze
Lieve Heer te zijn. En dicht bij Hem te
bidden voor het welzijn van alle mensen in
Aarle-Rixtel.  Doch, ik geloof rotsvast in de
‘Goddelijke Voor-zienigheid’.  Door deze
omstandigheden kon ik op dinsdagavond 5
januari nog een goede vriend, in het
ziekenhuis van Helmond, nabij zijn en hem
door het Sacrament van de zieken naar de
hemel begeleiden. Enkele uren later is hij,
omringd door de liefde van zijn kinderen, in
alle vrede rustig overgegaan naar de
overkant, waar Jezus hem met open armen
stond op te wachten.

Ook van ‘ons moeke’ de beste
wensen..
Terwijl ik dit stukske schrijf heb ik ons
moeke een paar keer, per telefoon, aan
den draad gehad. Ik moest alle mensen uit
Aarle  haar beste wensen voor 2010
overmaken. Met deze is dit dan volbracht.
Tot binnenkort,
Pastor Michaël Deli
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administratie & advies

BELASTING
AANGIFTE?
B e l  v o o r  h e t  m a k e n  v a n  e e n  a f s p r a a k :  0 6  12  8 4 0  311
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Woordje
van de voorzitter.

Aan het begin van het nieuwe jaar wil ik
de lezers van het gemeenschapsblad het
allerbeste toewensen, veel geluk en
gezondheid, arbeidsvreugde en gemeen-
schapszin. Dat laatste klinkt U mis-
schien wat vreemd in de oren maar de
gemeenschap waarin we leven, creeren
we zelf, dus mag je daar wel wat energie
in steken. De manier waarop we met
elkaar omgaan, de wijze waarop we het
leven met elkaar inrichten. De manier
waarop we onze naasten de helpende
hand toesteken. Wat is er mooier dan
samen plezier in het leven te hebben, de
vrije tijd zinvol in te vullen, een helpende
hand te bieden aan iedereen die dat even
nodig heeft, samen onze gemeenschap
leefbaar te houden en dat kan op vele
manieren.
Ons gemeenschapsblad is destijds
opgericht om de informatievoorziening en
communicatie tussen de inwoners te
verbeteren en dat doen we dit jaar al weer
40 jaren. Ik denk dat je voorzichtig mag
stellen dat je  na 40 jaren als lokaal blad
wel bestaansrecht hebt verworven, zeker
als je kijkt naar de manier waarop de
organisatie rondom het blad is opge-
bouwd. Financieel onafhankelijk dankzij
onze trouwe adverteerders en dankzij Uw
vrijwillige bijdrage tijdens de jaarlijkse
collecte in mei. Het blad komt tot stand
door de inzet van ruim 30 vrijwilligers, een
fantastisch team van enthousiaste
mensen, de vouwers en de nieters, de
hele club bezorgers, die elke aflevering
weer onvermoeibaar hun steentje
bijdragen aan het eindproduct. Daarom
wil ik ze even in het zonnetje zetten, ze
doen hun best voor de gemeenschap
Aarle-Rixtel, het mooie dorp waarin
gemeenschapszin en vrijwilligerswerk
geen onbekende begrippen zijn.

We namen in december afscheid van
onze grote steun en toeverlaat Trees van
Zutphen-Wagemakers. De vacature in het
stichtingsbestuur is inmiddels al weer
opgevuld met een nieuw gezicht Maria
Hagelaar-van Griensven, dat wil zeggen,
Maria was al actief als bezorgster en
heeft zich inmiddels ook ontfermd over
het secretariaat. We zijn blij dat er weer
een vrouw in het bestuur is gekomen, het
evenwicht is hierdoor een beetje in stand
gebleven. Ik mag  aan het begin van dit
nieuwe jaar mijn dank en mijn waardering
uitspreken voor de steun en het ver-
trouwen. Ik hoop dat we dit jaar weer
samen lief en leed kunnen delen en dat
het gemeenschapsblad de  betrouwbare
informatiebron voor U allen blijft. We gaan
vol goede moed op naar de 50ste

jaargang. Nogmaals het allerbeste voor
2010.
J.W.P. den Mulder.

Tweede discoavond
bij Cendra met DJ TIM
Hallo jongens en meisjes, op 23 januari
is er weer een disco met DJ TIM in
Cendra voor jongens en meisjes vanaf
groep 6 t/m 14 jaar. We zouden het fijn
vinden als jullie weer komen, breng
gerust nog een vriendje of vriendinnetje
mee. De disco begint om 19.30 tot 22.00
uur. Er komt nog een flyer via de
basisschool met een opgavestrookje.
Als je ouders nog vragen hebben kunnen
ze bellen naar Liesbeth (tel. 382691)
Groetjes en tot de disco.

KKKKKlokje

Gezocht !
Full time hulp voor in een fietsenzaak.
Leeftijd 16 tot 20 jaar. 0624777416 .
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D a n k b e t u i g i n g

Met onnoemelijk veel dankbaarheid aan onze pastor M. Deli en
zijn medewerkers bij de echt liefdevolle benadering van
het heengaan van ons mam,

Betsie Muré

Edmond Muré / Jos van Eijk

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

Bedankt – Bedankt – Bedankt

Met het afscheid van onze keurslagerij zijn wij zeer verrast
 door de vele bloemen en kaartjes, de vele lieve woorden

of in welke vorm dan ook.
Wij willen daarom bij deze dan ook iedereen bedanken.

Alle goeds voor het nieuwe jaar.

Mattie en Betty Swinkels

BBBBBericht van: Pagina 11

Beste Dames

Donderdag 14 januari Lezing
“Een gezonde tweede jeugd”
De onderwerpen die tijdens deze
informatiebijeenkomst centraal staan zijn:
Zorg & Welzijn, Voeding, Gezondheid en
Persoonlijke verzorging.
Aanvang 20.00 uur in zaal ’t Heuveltje.

Het bestuur

Nieuwe CD
van Un Bietje Brabants.
De Brabantse muziekgroep Un Bietje
Brabants heeft onlangs een nieuwe CD
uitgebracht onder de titel “Wa Wai Wôn”.
Un Bietje Brabantst bestaat uit onze
dorpsgenoten Tonny van der Els (zang/
gitaar) en Henk van Beek (zang). Frans
Reloe( accordeon) komt uit Lieshout , Ad
van Eijk(bas) en Tinie van Dalen
(slagwerk/zang) komen uit Gemert. De
nieuwe CD telt 12 nieuwe eigen liedjes
en is te koop voor
€ 7,50 bij Drogisterij Raijmakers en in de
(post)winkel van Paula Heijl.
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Via deze weg willen wij u maandelijks
informeren over verschillende onder-
werpen en nieuwe ontwikkelingen op
paramedisch gebied. Deze maand de
introductie van ons paramedisch centrum
als geheel. Het Paramedisch Centrum
Laarbeek is opgericht om inwoners van
Laarbeek, Helmond, Gemert en Bakel
een compleet pakket aan paramedische
zorg te kunnen bieden onder één dak.
Het doel is een herkenbaar, vertrouwd
adres te zijn voor kwalitatief goede,
laagdrempelige en geïntegreerde zorg-
verlening op een centrale locatie. U vindt
ons aan de Molenstraat 9a/b te Aarle-
Rixtel. Onze therapeuten zijn gespeciali-
seerd in:
* Fysiotherapie en Training
* Ergotherapie
* Logopedie
* Podotherapie
* Sport- en ontspanningsmassage
Zowel kinderen, jeugdigen, volwassenen
als ouderen kunnen bij ons terecht voor
deskundige hulp in de vorm van be-
handeling, advies of preventie en mogen
daarbij rekenen op hoge kwaliteitszorg.
Zo staan al onze therapeuten officieel
geregistreerd in de voor hen van toepas-
sing zijnde landelijke kwaliteitsregisters
en volgen zij regelmatig bijscholings-
cursussen of specialiseren zich. U en uw
zorgvraag staan bij ons altijd centraal.
Door een persoonlijke benadering en
open houding streven wij er naar samen
met u tot een optimale behandeling te
komen. Wederzijds respect en vertrou-
wen vormen daarbij een belangrijke
basis. Indien nodig of gewenst raad-
plegen de verschillende disciplines hierbij
elkaar of stemmen hun behandeling op
elkaar af. Dit levert zorg op maat voor u
op!  Het centrum heeft een eigen
parkeergelegenheid en is rolstoeltoe-

gankelijk. In bepaalde situaties bezoeken
onze therapeuten u aan huis. Meer
informatie en de telefoonnummers van de
ver-schillende disciplines zijn terug te
vinden op onze website
www.paramedischcentrumlaarbeek.nl.
Het algemeen nummer van het Para-
medisch Centrum Laarbeek is 0492
382120.  Deze lijn wordt opgenomen door
de praktijk voor Fysiotherapie & Training.
Het Paramedisch Centrum Laarbeek

Paramedisch
Centrum
Laarbeek

Gezondheidsrace Laarbeek,
team Aarle-Rixtel

In de laatste Laarbeeker van 2009 heeft u
kunnen lezen dat er in 2010 een gezond-
heidscompetitie plaatsvindt tussen de
vier kernen Aarle-Rixtel, Beek en Donk,
Lieshout en Mariahout. De overige teams
stonden al met foto en al in de Laar-
beeker, maar op het moment dat die
foto’s gemaakt werden, waren wij zelf in
De Couwenbergh nog bezig ons team
definitief samen te stellen. Wij zullen
zorgen dat er ook nog een prentje van
het Aarlese team verschijnt.
Ons team is als volgt samengesteld:
Gerjan Beniers (captain), Ellen Beek-
mans, Marie-Louise Beeren, Elise
Boogerd, Mirte Bouwmans, Frans
Coppens, Piet van Diepen, Rina van
Gerwen, Chantal van de Rijt, Jan Termeer,
Dirk Verhees en Willem Verhoeven. Aan
het team is Hans Verbakel toegevoegd
als coach voor de sportieve begeleiding.
Wat is nou de bedoeling? Willen wij heel
Aarle-Rixtel verleiden om een Spartaans
en ascetisch leven te leiden? Daar zit u
niet op te wachten en daar zijn wij geen
mensen naar. In Aarle-Rixtel geldt dat het
toch vooral ook gezellig moet blijven.
Natuurlijk zijn gezond eten en bewegen
belangrijke elementen in een gezond
leven, maar bewegen hoeft niet te
betekenen dat je meteen een halve
marathon moet gaan lopen en gezond
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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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Gewijzigde openingstijden
Bibliotheek De Lage Beemden
Bibliotheek De Lage Beemden wijzigt
m.i.v. 1 januari 2010 de openingstijden
van de vestigingen Bakel, Beek en Donk,
Boekel, Gemert en Lieshout.
Alle bibliotheken starten op de middagen
dat ze open zijn op dezelfde tijd, namelijk
om 14.30 uur. De sluitingstijd van de mid-
dagopenstelling is 17.30 uur. Op elke
avond van de week is minimaal één van
de vestigingen open en de openingstijden
zijn dan doorlopend van 14.30 – 20.00
uur.
De bibliotheken in Bakel, Beek en Donk
en Boekel blijven op zaterdagochtend
geopend en in Boekel en Beek en Donk
wordt deze openstelling verruimd met een
uur. Gemert is vanaf 1 januari ook de
zaterdagmiddag open tot 15.00 uur.
De bibliotheek hoopt met deze aanpas-
sing haar klanten nog beter van dienst te
kunnen zijn.
Zie voor de exacte openingstijden per
vestiging:
www.bibliotheeklagebeemden.nl.
Eet het goede voorbeeld – thema
Gezondheidswijzer in januari
GGD Brabant-Zuidooost besteedt in
samenwerking met de lokale gezond-
heidswijzers in de maand januari
aandacht aan eten. ‘Als ouder wil je een
voorbeeld zijn voor je kind. Je wilt dat het
kind goed eet en dat het gezellig is aan
tafel. Kinderen kijken hoe jij het doet en
wat je eet, vervolgens doen ze het na. Zo
kunnen kinderen eetgewoontes aanleren.’
In de bibliotheken Gemert en Beek en
Donk is hierover informatie te vinden.
Miniatuurschoentjes in de
bibliotheek
In de vitrines van Bibliotheek Aarle-Rixtel
staan tot half februari allerlei schoentjes

eten kan op velerlei, ook smakelijke,
manieren. Doch dit alles haalt niet uit,
wanneer je stijf staat van de stress
vanwege een baan die je niet bevalt. In
mijn jeugd had ik eens een vriendin die
op de intensive care van het ziekenhuis
werkte. Die zei altijd: ‘Bij mij liggen geen
dikke mensen. Er liggen mensen met
heel veel stress, of twee banen. Het
leiden van een gelukkig leven zonder al
te veel stress is misschien nog wel het
beste recept voor een gezond leven.
Van ons team kunt u een brede bena-
dering van het gezondheidsvraagstuk
verwachten. We zullen niet schromen om
hier en daar tegen heilige huisjes te
schoppen, vraagtekens te zetten bij
sommige ‘wetenschappelijke’ opvat-
tingen, of bakerpraatjes te ontzenuwen.
Maandelijks zullen we in dit Gemeen-
schapsblad een stukje over relevante
thema’s publiceren en verslag doen van
onze activiteiten. In die activiteiten zullen
we zo veel mogelijk gebruik maken van
bestaande verenigingen in het dorp. Alle
teamleden hebben zo hun verbindingen in
het dorp. Op 16 januari is de eerste
gezondheidsmarkt in Lieshout. Daar zal
ons team zich aan de buitenwacht
presenteren. Snel na deze gezondheids-
markt zullen we ook in Aarle-Rixtel ons
laten zien en horen.
Namens gezondheidsraceteam Aarle-
Rixtel,
Willem Verhoeven

KKKKKlokje

Sport- en ontspanningsmassage:
Ervaar wat een professionele massage
voor u kan doen. Massage beïnvloedt tal
van lichaamsprocessen en draagt bij aan
de algehele ontspanning.
Meer informatie hierover vindt u op:
www.paramedischcentrumlaarbeek.nl
Alexandra van Heijst | Mob 06 26891572
Molenstraat 9 a/b | Aarle-Rixtel
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IN 2010 OPNIEUW EEN
GILDEPELGRMAGE

In september 2010 vertrekt weer een
pelgrimage georganiseerd door de Stich-
ting Pelgrimage. Het betreft een 12-daag-
se busreis, die vertrekt op woensdag 22
september 2010 en gaat door België,
Luxemburg, Frankrijk en Noord-Spanje
waarin verschillende bekende bedevaart-
plaatsen worden bezocht.
De pelgrimage start met een gezamen-
lijke viering boven het graf van St.
Willibrord in het Luxemburgse Echter-
nach, en gaat verder via de Pausenstad
Avignon, naar de omgeving van Barce-
lona. Barcelona wordt uitgebreid bezocht
met zijn zeer bijzondere kathedraal in
aanbouw de Sacra Familia. Op maandag
27 september is een bezoek met viering
bij de Zwarte Madonna in Montserrat in
het programma  opgenomen. Voorafgaan-
de aan de viering zal het wereldberoemde
jongenskoor een uitvoering verzorgen. Via
de Pyreneeën wordt vervolgens naar
Lourdes gereden, alwaar kan worden
deelgenomen aan de Internationale
Viering, de Sacramentsprocessie en de
Lichtprocessie. Via de Mariabedevaart-
plaats Rocamadour en Chartres met haar
bijzondere kathedraal wordt de
pelgrimage afgesloten met een weekend
verblijf in Parijs. Op de laatste dag is er

een afscheidsviering in de Sacre Coeur in
Parijs, die volgend jaar haar 125-jarig
jubileum viert. Tijdens de gildevieringen
zullen de gildeleden zich presenteren
met hun tradities en symbolieken.
Wederom is gezocht naar een evenwicht
tussen een pelgrimsreis met een christe-
lijke grondslag, een cultuurreis waarin de
mooie plekjes van de schepping worden
bezocht, en een sfeer tussen en onder
de deelnemers van respect, geborgen-
heid maar ook gezelligheid. Tijdens de
reis zijn ook voldoende rustpunten
ingebouwd. De Stichting Pelgrimage
organiseert inmiddels sinds 1994 regel-
matig pelgrimages naar bekende
bedevaartplaatsen in Europa (Rome,
Lourdes, Fatima, Santiago de Composte-
la, Czestechowa) en heeft de nodige
ervaring opgebouwd, maar heeft ook een
bijzondere en warme sfeer tijdens de
pelgrimages weten op te bouwen. De
reistechnische verzorging is wederom in
handen van Pelikaan Reizen uit
Zevenbergen.
Ter voorbereiding van deze reis worden er
diverse informatieavonden gehouden in de
regio. Op maandag 1 februari a.s. zal er
voor de regio Zuidoost Brabant een
informatieavond gehouden worden in zaal
van Bracht, Kerkstraat 9, Aarle-Rixtel.
Aanvang 20:00 uur.
Voor meer informatie: Jos van de Ven,
Buizerdstraat 2, 5735 HG Aarle-Rixtel,
tel. 0492-382288 / 0652462803. E-mail:
jhwvandeven@onsbrabantnet.nl

Stichting Pelgrimage

uit de collectie van Rita Leenders uit
Aarle-Rixtel. Al vele jaren verzamelt Rita
deze miniatuurtjes, afkomstig uit alle
delen van Europa. De meeste zijn
vervaardigd van steen. Er staan chique
schoentjes, laarsjes, wandelschoenen en
ook hele bijzondere modellen. Kortom,
een mooie collectie. Te zien tijdens de
openingstijden.

KKKKKlokje

www.gemeenschapsblad.nl

Gevraagd:
Huishoudelijke hulp voor 7 uur per week.
Tel: 381949



De Meikever

Als ik even naar buiten kijk lijkt me dat
de opwarming van de aarde tijdelijk is
stilgezet, vermoedelijk niet door het
gedoe in Kopenhagen want dat leek me
een periode van tijdverspilling. Mogelijk
dat al dat vergaderen een pluspunt heeft
opgeleverd, namelijk dat er weer aan-
dacht aan de problematiek is geschon-
ken, voor zover het daadwerkelijk een
probleem gaat worden in de toekomst,
want dat is voor veel mensen nog steeds
de vraag. En dat is nou net het probleem,
de verre toekomst, de ver-van-mijn-bed
show. Ik kan me er nu nog niet druk over
maken, tegen de tijd dat het water van de
Aa richting Helmond gaat stromen en er
haaien en kabeljauwen voorbij komen
zwemmen, zou ik me een beetje bezorgd
kunnen gaan maken omdat het strand
dan ongeveer bij Boerdonk is komen
liggen. Tijd om een roeiboot met nood-
rantsoenen aan te schaffen. Voorlopig
staan we tot de knieën in de sneeuw en
was er weer een witte Kerst in stukjes
Nederland sinds 1981. En de komende
nachten gaat het streng vriezen, de
opwarming van de aarde blijft hier even
beperkt tot ons eigen hutje en het huis op
vier wielen. De goede voornemens voor
2010 zijn weer gemaakt en steevast gaan
mensen afslanken omdat ze tussen
Kerst en Nieuwjaar weer enkele kilo’s
van de kerstgans naar hun eigen lijf
hebben getransporteerd. Ik heb daar
absoluut geen last van, bij mij is het
meer een probleem van de tijd tussen
Nieuwjaar en Kerst, oef , dat vergt iets
meer zelfdiscipline. Wie hoorde ik daar
klagen over de leegstand in het centrum
van Aarle. Niets is minder waar. Oké,
goed, Maria van Vlerken is historie met
dank voor de bewezen diensten. Wat
zullen we ook dit winkeltje weer gaan
missen, er blijft niet veel meer over van de
vorige eeuw. Nog pas gooide slager Paul

Faassen er het bijltje bij neer, hij raakte
net niet zijn vakbroeder Mattie Swinkels
anders was die toen al gestopt. Maar dat
gebeurde toch op 31 december, de
laatste kampioensworst gedraaid, geen
lekkere zult meer want Mattie hield er
altijd zijn hoofd goed bij, vandaar.  Geen
overheerlijke grillworstjes meer van de
zomer, wat een ellende, komt het ooit
nog goed. Jawel, want ene Hegeman is
opgestaan uit het Stiphoutse en de
winkeldeuren gaan gelukkig niet op slot.
Alleen raak ik de naam Stegeman maar
niet kwijt uit mijn kop, die had toch ook
iets met vlees te maken, weet ik bijna
zeker. En dan is er nog een allerliefste
“Bloom “uit eigen dorp, die aan de
andere kant van de straat een winkeldeur
open heeft gedaan. Wat een weelde
toch, al twee bloemenwinkels, we kunnen
weer kiezen. Twee kerken hebben we
ook al, een voor zondag en de andere
voor door de week. Een fietsenmaker is
genoeg, al zou ik Ties de List nog wel
eens terug willen zien. Nog een super-
markt en een slijterij voor de eerste
levensbehoefte, dan halen we 2020 wel.
En een viswinkeltje dan hoef ik tenminste
niet meer zo lang staan te blauwbekken
bij de viskraam. Even schrok ik van de
krantenkop: Kouwenberg geen gezicht.
Maar dat kwam omdat ik mijn bril nog
niet op had. Kouwenberg geen dorpsge-
zicht, stond er te lezen, dit naar aanlei-
ding van een verzoek van de Heem, heel
gerechtvaardigd leek mij, want ik heb al
vaker een pleidooi gehouden voor ons
eigen minivrijthofje, met EEN café. Dat
kan veel beter, dat kan veel gezelliger. Er
broeit wel iets heb ik in de wandelgangen
vernomen, maar het ganzenei is nog niet
uitgebroed. Ik ben bang dat het ook nog
niet echt bevrucht is, geen wonder als je
niet weet wie van de drie van het
ganzentrio het ´menneke ´ is. Kan dat
voor het carnaval nog uitgezocht worden,
dan kunnen we daarna verder werken aan
ons dorpsgezicht.               De meikever.
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* Dat mijn kerkgang niet alledaags is,
doch graag de ‘wijzen’ uit het oosten
wilde gaan begroeten;
* Dat we ons vol verwachting op 6 januari
naar de parochiekerk begaven;
* Dat tot onze grote verbazing de drie
koningen niet aanwezig waren in de
kerststal;
* Neen, de kerstal was in zijn geheel ver-
dwenen uit de kerk;
* Dat onze kleinkinderen verdrietig en
ontroostbaar waren;
* Dat zij toch nog tevreden huiswaarts
keerden, na het zien van ‘onze’ kerst-
stal;
* Dat daar de drie koningen wel waren
gearriveerd;
* Dat burgemeester Gilissen een groots
afscheid heeft gekregen;
* Dat heel veel Laarbekers afscheid van
hen hebben genomen;
* Dat we nu een waarnemende burger-
meester hebben Mw. N. Jacobs-Aarts;
* Dat de Stichting Dierenthuis gaat verhui-
zen naar Almere;
* Dat zij haar oog heeft laten vallen op het
stadslandgoed De Kemphaan in Almere;
* Dat ze daar de buren worden van
Stichting AAP;
* Dat op 16 januari in Lieshout ‘De Grote
Gezondsrace” van start gaat;
* Dat er een gezondheidsmarkt wordt
georganiseerd;
* Dat  4 teams uit de vier kernen het
komende jaar onderling gaan uitmaken
wie de “Fitste kern van Laarbeek” wordt;
* Dat het Molenpad tijdelijk wordt
afgesloten;
* Dat waarschijnlijk in de week van 11
januari gestart gaat worden aan het
bouwproject ‘Het Patronaat’.
* Dat U zondag 24 januari kunt deel-
nemen aan een mooie wandeltocht van

ADW;
* Dat ‘Un Bietje Brabants” gisteren haar
nieuwe CD heeft gepresenteerd;
* Dat we, vooral de kinderen, kunnen
genieten van de sneeuw;
* Dat de ouderen echter veel last on-
dervinden van besneeuwde trottoirs;
* Dat zij daardoor aan huis gekluisterd
zijn;
* Dat het prettig zou zijn als eenieder zijn
eigen stoep/trottoir schoon maakt;
* Dat vooral de binnen wegen/straten
spiegelglad zijn c.q. blijven;
* Dat het gevaarlijk is om daar gebruik
van te maken;
* Dat het strooizout bijna op is;
* Dat drie pioniers, Sjef Bouwmans, Toon
Engels en Toon van Berne, van BC De
Witte Poort de prachtige leeftijd van 80
hebben bereikt;
* Dat zij nog elke week actief hun sport
bedrijven;
* Dat ASV voorzitter terug kon blikken op
een goed 2009;
* Dat ASV voor 2010 graag nog wat
vrijwilligers zou willen werven;
* Dat Harmonie De Goede Hoop terug
kan kijken op een prachtig nieuwjaars-
concert;
* Dat de aanwezigen hebben genoten
van de serene zang van Maartje van de
Weijer; van het schone harmonica spel
van Diana van Berne; de primeur van het
solo-instrument de theremin; de slag-
werkgroep o.l.v. Jan Willem van Dijk en
uiteraard van Harmonie De Goede Hoop;
* Dat de kinderen hebben genoten van de
traditionele herdertjestocht;
* Dat de 2e veldtoertocht van ADW
helaas geen doorgang kon vinden;
* Dat was een teleurstelling voor velen;
* Dat het wel een juiste beslissing was
gezien de weersomstandigheden;
* Dat de redactie van het Gemeen-
schapsblad is versterkt met Maria
Hagelaar;
* Dat wij haar heel veel succes wensen.
Nobis



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
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GANZEGATSE
SENIORENAVOND

Beste Ganzegatters en
Ganzegatterinnekes,
Op vrijdag 15 januari aanstaande zal de
Organisatie Carnaval Ganzegat in samen-
werking met de Seniorenvereniging KBO,
een Ganzegatse Seniorenavond organi-
seren. De avond zal worden gehouden in
de toneelzaal van Multifunctioneel-
centrum de Dreef. Als kletsers zullen in
de ton verschijnen: Job van Rooy en
Frans van Zeeland. Als amusements-
groep zullen voor het voetlicht
verschijnen: DeVeltOp en Gans Anders.
Tevens zullen de Ganzegatse Dans-
mariekes hun showdans opvoeren. De
avond zal muzikaal worden begeleid door
Ganzegats Hofkapel o.l.v. Hofkapel-
meester Dirk Verhoeven. De avond wordt
voorgezeten door Zijne Doorluchtige
Hoogheid Prins Frans d’n Twidde. De
presentatie ligt in handen van ex-
Grootvorst Ted Hegeman. Het zal weer
een gezellige avond worden.
De avond vangt aan om 19:30 uur, de
zaal is open om 19:00 uur. Kaarten
kosten € 7,50 en worden verkocht door
de Seniorenvereniging KBO. Ben er op
tijd bij want vol is vol.
Brunchcommissie  zoekt
lieftallige assistente
In het vorige Gemeenschapsblad meldde
wij jullie dat de Brunchcommissie op
zoek is naar een lieftallige assistente om
onze presentatoren van de Brunch bij te
staan. Een assistente zoals bijvoorbeeld
Leontine bij het Rad van Fortuin vroeger.
Tijdens de Brunch willen wij het publiek
laten kiezen welke dame de assistente
gaat worden. In het begin van de Brunch
zullen de dames zich kunnen presen-
teren. Tot op heden loopt het niet storm
met de aanmeldingen. Dus vandaar dat
wij nogmaals een oproep doen aan de
dames van Aarle-Rixtel. Leeftijd is niet

belangrijk, het gaat om de uitstraling.
Dus dames geef je op als kandidaat
lieftallige assistente bij Riny van den
Bogaard (tel: 06-10131068). Voor
informatie kun je ook bij hem terecht.
Namens de Organisatie Carnaval
Ganzegat:   Riny van den Bogaard

I.V.N. contactavond:

Ook in 2010 verzorgd het I.V.N. Laarbeek
weer een aantal mooie en interessante
contactavonden. Wij hebben ons best
gedaan om hier een goede variatie in te
brengen, zodat het veel natuurvrienden
aanspreekt: Insecten, zoogdieren, vogels
bomen,planten maar ook hebben wij een
avond over fotografie. We starten dit jaar
met een lezing/presentatie over Europa.
Hiervoor hebben wij Ari Martinalie uitge-
nodigd. Voor de trouwe bezoekers van
onze contactavonden is Ari zeker een
bekende figuur, wij weten dat Ari een
boeiende verteller is en daarbij ook nog
hele mooi opnames maakt.Hij zal je
ongetwijfeld meenemen op een reis door
ons eigen werelddeel.
Heb je zin en tijd? Kom dan op donder-
dag 21-1- 2010 naar I.V.N. Gebouw de
Bimd aan de Beekseweg in aarle Rixtel.
De avond begint om 20.00 uur tot 22.00
uur. De intree is gratis en de koffie staat
klaar(tegen kleine vergoeding)
Verder is er een winter/sporen wandeling
op de Grotelse heide met de snelle loop.
In een fraai veranderd landschap willen
wij jullie laten zien dat ook in de winter, of
zelfs juist in de winter, de natuur ont-
zettend veelzijdig kan zijn.
Zo bereid het bos zich vast voor op het
komende voorjaar, en zijn er de sporen
van dieren en planten. Gidsen: Diny van
den Heuvel, Jo Kuijpers en Jo Kicken.
De wandeling is op zondag 17 jan. om
10.00 uur. We vertrekken vanaf de
parkeerplaats langs Grotels hof.
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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: henk@mell.nl – www.mell.nl
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Scouting Aarle-Rixtel

Wij zijn op zoek naar nieuwe,
enthousiaste leiding om onze jongste
groep, de bevers, draaiende te houden.
De bevers hebben groep op woens-
dagmiddag van half twee tot drie uur.
Mocht jij iemand zijn of iemand kennen
die hier interesse in heeft, neem dan
contact op met het bestuur van Scouting
Aarle-Rixtel, Hans Walk - 382381 of
Marie-José van Bakel – 382498.
Is de woensdag een probleem en zou je
wel op zaterdagmorgen kunnen draaien,
laat het dan ook weten. Want als we niet
op woensdag kunnen gaan draaien, gaan
we misschien naar de zaterdagmorgen.
We horen van je !
Scouts uit de regio komen snert
eten in Aarle-Rixtel
Komende vrijdag (15 januari) organiseert
Scouting Aarle-Rixtel een snerttocht voor
alle Scouts (jongens en meisjes tussen
de 10 en 14 jaar), Verkenners (alleen
jongens) en Gidsen (alleen meisjes) uit
de Scouting regio Helmond. Een snert-
tocht is een mooie tocht die wordt
gehouden op een koude winteravond. Bij
terugkomst van de tocht krijgen de
scouts een lekkere kop snert of warme
chocomel om weer lekker op te warmen.
Behalve dat het leuk is om zo’n tocht te
organiseren sluiten we met deze activiteit
ook ons jubileumjaar 2009 af, waarin wij
ons 75-jarig bestaan vierden.
De snerttocht is een van de activiteiten
die binnen de Scouting op regionaal
niveau wordt georganiseerd.  Dit is voor
de leden een mooie gelegenheid om
eens kennis te maken met andere
scouts uit de regio. Voor de leiding is het
vaak een weerzien van bekenden en een
gelegenheid om bijvoorbeeld program-
ma’s uit te wisselen met andere groepen.
Dit jaar is het dus Scouting Aarle-Rixtel

die de snerttocht organiseert voor
Scouting regio Helmond. Op het moment
van schrijven hebben we in totaal al zo’n
100 inschrijving binnen, van groepen
uiteenlopend van Someren tot Dierdonk.
Misschien komt u een van deze groepjes
wel tegen komende vrijdagavond,
bijvoorbeeld in het dorp of in het
buitengebied van ons mooie Aarle-Rixtel.

Herbie Guldenaar Quartet
bij Wim Beeren Jazz Society
op 13 januari
In een bomvol café Van Bracht is op 30
december jl. een uitermate succesvol
2009 afgesloten bij Wim Beeren Jazz
Society.
Als deze aflevering een indicatie vormt
voor het 2de jaar van dit enerverende
jazzpodium, dan geeft dat de organisatie
het vertrouwen, dat er in 2010 weer mooie
dingen staan te gebeuren.
De eerste aflevering van Wim Beeren
Jazz Society in 2010, op woensdag 13
januari in café Van Bracht aan de
Kerkstraat te Aarle-Rixtel, wordt geopend
door het quartet van de bekende
Helmondse gitarist Herbie Guldenaar, dat
verder bestaat uit pianist Jaap van der
Voet, contrabassist Peter Krynen en
drummer Marcel van Vught. Het reper-
toire laat met name standards in het
bebop- en hardbop idioom horen.
Spontane medewerking van een blazer
die zich voorbereidt op de aansluitende
jamsession valt, zoals gewoonlijk bij
Wim Beeren Jazz Society, niet uit te
sluiten. Die jamsession kan zich inmid-
dels verheugen op deelname van musici
uit de regio tot ver daarbuiten.
Mensen die interesse hebben in het
nieuwsbulletin van Wim Beeren Jazz
Society ( verschijnt 2x per maand),
kunnen zich via het mailadres
jos@beeren.net aanmelden.
Aanvang 20.30 uur, iedereen is welkom
en de entree gratis.
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www.twanvanhout.nl

www.autoschadeverbakel.nl
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Aarle-Rixtel, ons heem:
De molens van Aarle-Rixtel

Net  als de meeste andere dorpen heeft
ook Aarle-Rixtel diverse molens  gekend.
De oudste molens waren de drie  water-
molens. Zo stond er op  de Bakelse Aa,
op  Scheepstal, nabij de grens met Bakel
en Helmond, een watermolen. Deze heeft
verschillende eigenaren gekend waar-
onder de heer van Rixtel en  het Convent
van Binderen. Deze watermolen wordt al
in de 12e eeuw genoemd. In d e loop van
de 17e eeuw is deze molen verdwenen.
De andere twee watermolens stonden
nabij het Gulden Huijs, het kasteel van
de heer van Rixtel, die tevens de eigenaar
was van voornoemde watermolens. In de
archieven wordt gesproken over “den
watercorenmolen aldaer gelegen in het
innecomen van de Groote Dreve en mede
den wateroliemolen gelegen ter sijde van
het Groote Huijs.” Tot op de dag van
vandaag wordt men aan deze oliemolen
herinnerd dankzij het toponiem “De
Oliemolen”. Beide genoemde watermo-
lens zijn resp. in de 18 e en de 19e eeuw
verdwenen. Behalve drie watermolens
heeft Aarle-Rixtel ook twee standaard-
molens gekend. De ene, ook eigendom
van d e heer van Rixtel, stond op de hoek
van de huidige Molenstraat/Hagelkruis-

weg. Deze molen dateerde van de 15e

eeuw. Deze is in de loop van de 19 eeuw
afgebroken. De andere standaardmolen
stond aan de Bosscheweg, even voorbij
de Mariakapel. Hij werd  in 1892 door de
gebroeders Jaspers vanuit België naar
Aarle-Rixtel gehaald .  In de nacht van 5
op 6 mei  1920 werd deze molen door
brand verwoest. De laatste molen werd in
1935 onttakeld en gesloopt . Het was een
bergkorenmolen . Deze stond eveneens
aan de Bosscheweg, aan de rand van de
Rixtelse akkers nabij de Bosscheweg.
Volgens de archieven is  deze molen rond
1770 gebouwd. De laatste molenaar was
Hubertus van Grinsven, die tevens de
eerste zaakvoerder werd van de nieuwe
Boerenbond aan de Dorpsstraat. De
“molenbelt” heeft  er nog jaren gelegen.
In het begin van de jaren zestig is deze
ook geruimd. Op  het plantsoen van “De
Zes Gehuchtingen” ligt nog een oude
natuurstenen molensteen, die in deze
molen werd gebruikt om lijnzaad tot olie
te persen.
Kunstmolenstenen.
Vanwege de grote vraag naar molen-
stenen startten de gebroeders Jaspers in
1906 een kunstmolensteenfabriekje aan
de Bosscheweg te Aarle-Rixtel, niet ver
van de eerder genoemde standaard-
molen. Later verhuisde het fabriek je
respectievelijk naar de Kannelustweg en
de Havenweg. Een van de gebroeders,
August, startte in de jaren 20 ,nabij de
Oranjelaan, aan het Wilhelminakanaal,
eveneens een kunstmolensteenfabriekje.
In de topgevels van het huidige Restau-
rant De Hommel”( voorheen woonhuis van
A,Jaspers) bevinden zich nog kleine
molenstenen. In een plantsoen, nabij de
Molenstraat/Heidertweg , liggen nog ver-
schillend e molenstenen te pronken,
waar-onder ook enkele kunstmolen-
stenen van de gebrs.Jaspers. Ook in het
plantsoentje , op de hoek van de
Bosscheweg/Klokstraat, liggen nog
enkele  molenstenen.
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Bij De Zorgboog staan we klaar voor alle generaties. Iedereen, ongeacht welke leeftijd, kan bij ons 
terecht voor een breed pakket aan diensten in zorg, wonen en welzijn. Van zwangerschapsbegeleiding, 

kraamzorg en jeugdgezondheidszorg tot gemaksdiensten, cursussen en verpleging en verzorging. 

U vindt ons in een Zorgboogcentrum bij u in de buurt, in een van onze 
thuiszorgwinkels of we komen bij u aan huis. Zo krijgt u altijd de beste zorg. 

Zorg voor alle generaties!

Vragen over zorg? Bel de zorgcentrale 
0900 - 899 8636 (  0,01 per minuut)

 of kijk op www.zorgboog.nl
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Runnersclub Lieshout
start met beginnersgroepen.

Zoals u wellicht weet bestaat er in
Lieshout al meer dan 20 jaar een loop-
vereniging, Runnersclub Lieshout (RCL)
genaamd. Een lopersvereniging, die
trainingen verzorgt voor het hardlopen van
verschillende afstanden tot het voor-
bereiden voor de hele marathon. Bij dit
alles staat ontspanning en gemoedelijk-
heid voorop.
Activiteiten van RCL zijn o.a. het
verzorgen van hardlooptrainingen op de
maandag-, dinsdag-, donderdagavond en
zaterdagmiddag, het organiseren van
diverse hardloopwedstrijden, o.a. de
Oranjeloop en de Duvelscross, het deel-
nemen aan de vierdaagse van Nijmegen
en het deelnemen aan vele hardloop-
wedstrijden.
Zie voor verdere informatie onze website:
www.runnersclublieshout.nl.
Op maandag 18 januari 2010 om
19.30 uur zal er weer gestart worden met
een beginnersgroep. Zo’n groep is een
groep mensen die niet (of sinds lange tijd
niet meer) hebben hardgelopen en graag
hiermee (weer) willen beginnen. Er is een
speciaal trainingsprogramma opgesteld,
afgestemd op de doelgroep.
De trainingen vinden plaats onder goede
begeleiding. Het is mogelijk 1 maand
gratis mee te lopen.
Wandelgroep
Enkele jaren geleden is onze club
uitgebreid met een wandelafdeling, waar
onder begeleiding van ervaren trainers op
woensdagavond en op de zondagmorgen
sportief gewandeld kan worden. Hierbij
zijn diverse groepen gemaakt die ook in
een verschillend tempo wandelen. De
beginnersgroep begint met 1 ½ uur
wandelen, wat geleidelijk uitgebreid wordt
naar twee uur, als men dat wenst.
Ook voor de wandelgroep is er een

beginnersgroep, die zal starten op
woensdag 20 januari a.s. om 19.00
uur bij de accommodatie van RCL aan de
Provinciale weg te Lieshout bij tennis-
park de Raam.
Bewegen is erg belangrijk om gezond te
blijven. Diverse zorgverzekeringen belo-
nen zelfs het lidmaatschap van een
sportvereniging.
Dus kom naar de trainingsavond op 18 of
20 januari en zorg voor je gezondheid in
gezelschap van anderen. Want samen
sporten is samen plezier hebben.
Wanneer u zich aanmeldt als lid van RCL
krijgt u als welkomsgeschenk een
prachtig loopshirt met opdruk van ons
cadeau.
Aanmelden en meer informatie is te
verkrijgen bij:
John Pennings: 06-50281483 (hardlopen)
Theo Pardoel: 0499-422966 (wandelen)

Het Kouwenbergs kerkje presenteert:

Zondag 17 januari 2010

Matinee met Wim Daniels
Gasten:

Boris van der Ham
Lid tweede kamer D66

en
Annie Jacobs-Heesakkers

Veelzijdig actief
Aanvang 13.30 uur

Kaarten reserveren:   0492-392943
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EET HET GOEDE VOORBEELD

Als ouder wil je een voorbeeld zijn voor je
kind. Je wilt dat het kind goed eet en dat
het gezellig is aan tafel. Kinderen kijken
hoe jij het doet en wat je eet. En
vervolgens doen ze dat na. Zo kunnen
kinderen eetgewoontes aanleren.
Vragen die een ouder zich kan stellen
· Wie bepaalt wat er wordt gegeten
· Ontbijten we samen
· Eten en drinken we iets tussendoor
· Waar eten we
· Maken we zelf de maaltijden klaar
· Hebben we wel eens strijd met de
kinderen over eten
Zo eet je het goede voorbeeld
· Neem rustig de tijd om te eten, maar
hou de kinderen niet onnodig lang aan
tafel. Samen eten is het ideale moment
om over de gebeurtenissen van de dag te
praten.

· Maak duidelijke afspraken. Ga niet van
tafel voordat iedereen klaar is met eten.
Als kinderen van jongs af goede
eetgewoontes hebben geleerd is het
makkelijker om met hen buitenshuis te
eten of bij vrienden.
· Eten op vaste uren en plaatsen is
belangrijk voor een kind. Een kind heeft
behoefte aan regelmaat, ook met
betrekking tot eten.
· Laat kinderen geen spelletjes spelen, tv
kijken of tekenen tijdens de maaltijd. Het
leidt teveel af.
· De smaak van een kind is in
ontwikkeling. Pas na gemiddeld acht tot
negen keer proeven, herkennen en
waarderen zij een nieuwe smaak.
· Combineer weinig geliefde producten
met eten waar ze wel dol op zijn. Leer
een kind dat het niet alles op hoeft te
eten, maar wel even moet proeven als er
iets nieuws op tafel komt. Maak er geen
prestige strijd van.



BBBBBericht van: Pagina 29

Na een drukke bezochte kerstspeur-
tocht, welke werd gewonnen door de
groep Maas-v.d. Laar, kregen we met de
echte koning winter te maken. Wegens
veel te gladde omstandigheden kon onze
laatste activiteit van 2009, de koppel-
cross, niet doorgaan en tot overmaat van
ramp ons eerste sportieve gebeuren van
2010 ook niet. Op zaterdag 2 januari, bij
het uitpijlen, leken alle ingrediënten voor
een prachtige veldtoertocht aanwezig.
Helaas viel er die nacht daarop zoveel
sneeuw dat wij als organisatie om 07.45
uur moesten besluiten tot afgelasting.
Vooral mensen uit de omgeving van den
Bosch waar heel weinig vlokken naar
beneden gekomen waren, besloten om
de route toch te rijden. Enkelen kwamen
daar vlug van terug omdat de derailleur vol
sneeuw of vastgevroren zat.
Een van onze activiteiten die op 12
januari zeker doorgaat is de rik- en
jokeravond in de Couwenbergh om 20.00
uur.
In uw agenda kunt u alvast enkele
data voor het zomerseizoen noteren:
de Ladies Only-fietstocht t.b.v. de
Kankerbestrijding vindt plaats op 30
mei en de Avondfietsvierdaagse
precies voor het W.K. voetbal van 7 t/
m 10 juni.
afd. publ.

Zondag 24 januari 2010 Wandelen

Ja, ja eindelijk weer eens een wandel-
tocht op de zondag morgen. Het ligt in
de bedoeling dat we zondag 24 januari
2010 gaan wandelen bij goed weer. We
starten om 10.00 uur vanaf het kerkplein.
Toon Vogels met zijn maatje hebben voor
U een mooie tocht voorbereid. De route
voert ons door een gedeelte van Aarle-
Rixtel naar het weide landschap van
Croy. U komt ogen te kort en kunt
genieten van de natuurlijke omgeving met
veel bezienswaardigheden.
Hopelijk dat we dan nog een winters
landschap treffen. In een voor eenieder
verantwoord tempo gaat het naar de
Warande, alwaar we kunnen genieten
van een lekker bakkie koffie tijdens de
rust. Na de pauze lopen we over
bospaadjes door het schone Warande-
bos. Onder weg kunt U even stil staan bij
een prachtige graf tombe, die goed
bereikbaar is. Na het verlaten van het bos
houden we koers aan naar de Grote
Overbrug. Gebruik makende van een
stukje ‘eigen weg‘ komen we uit op de
Aarlese weg. Vervolgens lopen we de
tocht voort naar het kerkplein. Laat de
beentjes het werk doen en geniet van
onze mooie omgeving. Uiteraard mag er
onderweg gekeuveld en of serieus
gepraat worden. Tot 24 januari a.s.
We vertrouwen op een goede opkomst.

· Schep het bord van de kinderen niet
meteen boordevol. Veel beter is het dat
ze zelf aangeven dat ze honger hebben of
verzadigd zijn.  Meer informatie nodig?
Meer informatie over dit onderwerp vindt u
op www.ggdbzo.nl of tel.0880031244
Folders hierover kunt u gratis meenemen
bij: Bibliotheek Beek en Donk
WMO servicepunten: Aarle-Rixtel,
Lieshout en Mariahout.



Openingstijden showroom
wo-do-vrij  :13.30-18.00 uur

za: 09.00-16.00 uur
Of volgens afspraak

Torenakkerweg 3a
5735 BG  Aarle-Rixtel
Tel 0492-381383
mobiel 06-51162419

Voor tegels en sanitair bezoek
onze vernieuwde showroom

of kijk op ons nieuwe website:
www.vanrooydasmooi.nl
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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

Pierre vd Vorst Optiek
Dorpsstraat 40D Stiphout Tel 386078
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Concert “Op weg naar kerstmis”

door Gemengd Koor De Klokkengieters
Zondag 20 december omstreeks 17.15
uur togen we opgetogen naar de kerk.
Het barre sneeuwweer kon ons niet
tegenhouden. Stevig in de arm gaf ons
steun om voetje voor voetje de afstand af
te leggen. Wat, was de kerkdeur nog niet
open? He, gelukkig konden we een nog
lege maar lekker warme kerk binnen-
gaan. Ruimte en tijd genoeg om een
goed plaatsje te vinden. Vooraan, een
plaats die we normaal niet zouden
kiezen. Van hieruit konden we het koor
goed horen en aanschouwen. Langzaam
druppelde er wat meer ‘volk’ binnen. Nog
even een gezellige babbel maken met
onze achter buurman. Exact om 18.00
uur heette de voorzitter ons allen hartelijk
welkom. Het koor, netjes in de kleren,
nam bezit van het kerkpodium en opende
het concert met het prachtige lied “In de
stad van koning David” van Jan Valke-
stijn. De daarop volgende liederen waren
een lust voor het oor.  Jammer dat we de
sopraan solo van Margot Pagels moesten
ontberen. Het was voor haar onmogelijk
om de reis naar Aarle te aanvaarden. Het
barre weer en de besneeuwde gladde
wegen waren daar debet aan. Zuster Vera
sprak in de pauze een goed te volgen
kerstboodschap ter overweging uit. Na
haar boodschap bracht het koor nog acht
prachtige liederen ten gehoor. Wat een
volume heeft dat koor. De liederen waren
tekstueel goed te volgen, ondanks het
verscheidene taalgebruik. Een warm en
gemeend applaus viel het Gemengd Koor
De Klokkengieters ten deel. Een staande
ovatie was dan ook dik verdiend. Het
gehele concert werd op vakkundige wijze
begeleid door Rob Rassaerts met onder-
steuning van organist Arjan Mooij. Zij die
de moeite hadden genomen om het
concert op te luisteren werden ruim
beloond.                                  Nobis

Kerstmusical koorklas KiKo

Zondag 20 december hebben de
kinderen van koorklas Kiko Laarbeek een
spetterend optreden verzorgd in de kapel
van Mariëngaarde.
Het koor heeft zich van haar beste kant
laten zien en horen. Een prachtige kerst-
musical schotelde zij het goed opgeko-
men publiek voor. De kapel zat goed vol,
ondanks de sneeuw weer. Een koning
met zijn gevolg en de herdertjes begaven
zich op weg naar de stal. Ook Josefine,
de dochter van de koning ging heel alleen
op weg naar ‘het’ onbekende. Zij volgde
trouw een grote ‘kleine‘ ster. Onderweg
werd zij geconfronteerd met verrassingen.
Heel vermoeid en uitgeput viel ze in
slaap. Zij droomde over mooie dingen en
werd gewekt door de hel verlichte ster die
stil aan de hemel was blijven staan.
Verbaasd om zich heen kijkend zag ze
Maria, Jozef en het kind in de kribbe
liggen. Ook haar vader, de koning, zijn
gevolg, de herders en kinderen waren
aanwezig. Het geheel werd mooi en
sereen aangevuld met zang. De solo
zangertjes deden het geweldig goed en
de jonge zangers zongen krachtig mee.
Aan de stralende gezichtjes van hen was
duidelijk te zien hoeveel plezier zij aan
hun optreden beleefden. Ook de gasten
genoten van het optreden. Trotse ouders,
opa’s, oma’s, kinderen en liefhebbers
beloonden de koorklas Kiko met een
warm applaus. Jammer voor U die dit
prachtige optreden heeft moeten missen.
Nobis

KKKKKlokje

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



administratie & advies

ADMINISTRATIE 
AL OP ORDE?

B e l  v o o r  h e t  m a k e n  v a n  e e n  a f s p r a a k :  0 6  12  8 4 0  311
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De kop van het nieuwe jaar is er weer af.
2009 ligt achter ons en voor 2010 ligt
alles weer open. Volgens mij een nieuw
jaar, dus je zou kunnen zeggen NIEUWE
RONDE, NIEUWE KANSEN.
In ieder geval wil ik alle lezers van
het gemeenschapsblad voor Aarle-
Rixtel een goed, voorspoedig en
geweldig, maar vooral een gezond
2010 wensen.
De jaarwisseling is in Aarle-Rixtel zonder
enige wanklank verlopen. Nou ja, we
hebben wat klachten gekregen over
geluidsoverlast, op oudejaarsdag de
nodige meldingen over jeugd die met
vuurwerk liep te vervelen. Ik wil dat niet
direct wanklank noemen. Ik hoop dat ze
zich goed hebben kunnen uitleven met
hun vuurwerk en dat ze voor de rest van
het jaar aan hun trekken gekomen zijn.
De toekomst zal het leren.
In de periode kort voor en direct na de
jaarwisseling hebben we in feite ook een
rustige tijd beleefd qua politie-inzet.
Een van de weinige zaken die opgevallen
zijn, gebeurde op  woensdag 23 decem-
ber. Kort na de middag kregen we een
melding van een persoon die aan de in
het water van de Zuid Willemsvaart
terecht was gekomen. Door een omstan-
der kon deze persoon, een  45 jarige
vrouw uit Deurne, uit het water worden
gehaald en sterk onderkoeld worden
overdragen aan de ambulancemensen.
Het bleek dat de vrouw depressief was en
op die manier uit het leven wilde stappen.
Ook vond  er op maandag 5 januari 2010
een kleine brand plaats, in een tot
woning omgebouwde stal, aan de
Lieshoutseweg. Er waren wat problemen
ontstaan met de houtkachel en op een
zeker moment vatte het plafond vlam. De
brandweer omschreef de brand als ‘een

kleine brand’.
Tot slot kan ik jullie nog vermelden dat
met ingang van 1 januari 2010 de politie
niet meer uitrukt voor aanrijdingen met
uitsluitend materiële schade. Vaak
kwamen we alleen maar om wat
gegevens voor de verzekering te noteren.
Daar is nu een eind aan gekomen. In
gevallen dat men het echter volstrekt niet
eens is met elkaar, of als de weg
dusdanig versperd is dat er  het verkeer
stagneert of gevaar loopt, dan kunt u
natuurlijk een beroep op ons blijven doen.
Dat was het voor deze keer,
Vriendelijke groet
John Geerts, uw buurtbrigadier.

Koning Winter regeert met ijzeren hand,
sinds lange tijd is ie terug in ons
kikkerland.
Toch zag ik de mollen vroeten,
en vroeger werd ons vertelt,
die doen die winterse heerser de
groeten,
want binnen drie dagen zou hij zijn
uitgeteld.
Dus ook deze spreuk,
krijgt een enorme deuk,
net als uw auto misschien,
als u de gladheid niet tijdig had gezien.
Met onze langlauflatten konden we vanaf
thuis,
weer eens op pad,
lekker naar de bossen via ‘t dekker,
jammer dat er nergens soep en zopie
zat.
Het is er overal prachtig
en toch liepen de rillingen over mijn rug,
bij de gedachte, allemachtig,
dat er ooit een weg zou moeten komen,
in de omgeving van de Laarbrug.
RD

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



Pagina 34

Pagina 34Bericht van: 50 jaar geleden

4 januari Vogelaar
Vogeltjes vangen, vissen en haasjes
strikken is voor velen een aangename
ontspanning. Dat zit ons Batavieren in
het bloed. Geen sport welke zo begluurd
wordt door aanhangers en bestrijders. Zo
had onze Aarlese vogelaar op de laatste
dag van het jaar steeds “kneuters” op de
korrel of liever, op de stok-met-lijm
gehad. Hij lokte ze bovendien met het
zoet gefluit van de expert. De vogelaar
was even argeloos als het vogeltje. Toen
het beestje hing, hing ook het stropertje,
wiens voortdurende bewegingen door het
argusoog van postcommandant Sch.
waren waargenomen. Lachend om de
leuke vangst volgde toen een verbaaltje.
De vogelaars lach was iets bitter. Meer
een Bataafse grijns…

6 januari Geslaagd
Te Vught slaagde voor het verpleegsters
examen mej. Tony van Dommelen

Loop der bevolking over 1959
Aantal inwoners op 1 januari 1959: 3797.
Geboren: 80. Ingekomen: 217.
Overleden: 20. Vertrokken: 234. Per 1
januari 1960: 3840 inwoners.

9 januari ASV ‘33
Dinsdagavond om half 9 zal in een
intieme bijeenkomst de colporteur van de
plaatselijke voetbalclub, de heer Karel
van der Putten gehuldigd worden voor het
feit dat hij twaalf en een half jaar, onaf-
gebroken in functie is van de voetbalclub
en die een leeuwenaandeel heeft in het
feit, dat niemand van de ca. 175 leden
van ASV ’33 ook maar een dubbeltje
achterstand heeft op zijn contributie.
Daarvoor heeft Karel twaalf en een half
jaar trouw iedere veertien dagen zijn
rondgang door Aarle-Rixtel gemaakt, zo

precies dat de leden bijna op de minuut
konden zeggen, wanneer hij zich
meldde, nu is het zo en zo laat. Derhalve
is het niet overdreven dat het bestuur
hem en zijn echtgenoot huldigen zal.

Kerstviering
Door de KAV werd in samenwerking met
de Boerinnenbond een Kerstviering
gehouden in het patronaat welke onder
leiding stond van mevr. Schepers-Goerse,
die behalve de leden van de beide
organisaties ook docenten en leerlingen
van de Mater Amabilisschool kon verwel-
komen. Door de voordrachtskunstenares
Miep de Leeuw werd “Beatrijs” voor-
gedragen, wat bij alle aanwezigen
bijzonder in de smaak gevallen is.

20 januari Prins Carnaval
Het was voor de vele danslustigen in het
ontspanningsgebouw alhier een vreemde
gewaarwording, toen zij te midden van
hun zondagavondse ontspanning werden
in kennis gesteld dat juist in de voor-
middag van deze zondag, Prins Carnaval
benoemd was. De keuze was gevallen op
Prins Hannes II, die zijn doorluchtigheid
Hoogheid Hannes, alleen in waardigheid,
opvolgt. Na de installatie van de Prins,
door de heer Senders van het voormelde
comité, werd het programma voor de
aanstaande Vastenavonddagen vastge-
steld. Zo is er op zaterdagavond een
groot gecostumeerd bal voor jong en oud.
Verder is er iedere avond een gecostu-
meerd bal, maar alleen op zaterdagavond
worden hieraan prijzen verbonden. Aan
de jeugd is op een andere wijze gedacht,
ook zij zullen zich kunnen verkleden,
want voor hen wordt er een gecostu-
meerde optocht georganiseerd en
gehouden op zondagmiddag, waarna een
festijn volgt in de zaal van het patronaat.

Helmondse Courant januari 1960
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