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personenvervoer
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groepsvervoer
ziekenvervoer
pakketdiensten
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Aarle-Rixtel

Pagina 4

Centraal alarmnummer

112
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Landelijk Politienummer 0900 - 8844 voor niet spoedeisende hulp

POLITIEBUREAU Beek en Donk, openingstijden ma t/m vr 09.30-12.30 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 088-7891600
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. Otterweg 27, 5741 BC in Beek en Donk

Parochie O..L. Vrouw Presentatie
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Week van zaterdag 11 december t/m vrijdag 17 december
Zaterdag 11 december
18.30 uur Kerk – Eucharistieviering – Dameskoor - kindernevendienst
Riet van der Aa
(familie)
Jan en Willy Verhoeven– v. d. Vossenberg
(buurt)
Martje Schepers – Fleskens
(j.get.)
Huub Verbakel
(verj.)
Harrie en Miet Huibers – Bekx
(verj.)
Cor en Mies van Bakel – de Jong
(verj.Mies/fam.de Jong)
Johan Donkers
(par.)
Frans en Tonia van de Pas – Janssens
(verj.)
Overleden ouders Nossin – van Zundert
Tot welzijn van de parochie
Zondag 12 december – 3e Zondag van de ADVENT (“Gaudete”).
10.00 uur Kerk –Eucharistieviering – Cantorij (Gregoriaans en Samenzang)
Nellie Albers van der Linden
(par.)
Overleden begunstigers van het O. L. Vrouwe Gilde
Overleden ouders van Dommelen - Nooijen
Overleden ouders Jansen – Bens en dochter Antonette
Francien v. d. Kerkhof – Rooijakkers
(verj.)
Martien van Eindhoven en Piet Coolen
Overleden ouders Timmers – Bunthof
(Hakendover)
Jan van Dommelen
Overleden familie van Falier – Gootjens
Hans van Brug
Woensdag 15 december
19.00 uur Kapel – Rozenkransgebed

Week van zaterdag 18 december t/m vrijdag 24 december
Zaterdag 18 december
18.30 uur Kerk – Eucharistieviering – samenzang - kindernevendienst
Jan Engelen
(verj./par.)
Ben Loomans
Overleden ouders Steenbekkers – van Alem
Overleden ouders Driek en Annie Swinkels – van den Heuvel
Overleden ouders Vlamings-Klomp
(verj.)
Karel van Hoof
Harrie van der Sanden
(j.get.)
Henk Keunen
(par.)
Overleden ouders Schuurmans – Westenlaken
Jan Verbakel
Overleden ouders van de Vossenberg
(verj.)
Ria en Gerard Wouters - Heesakkers
19.15 uur Kerk - Aktie Solidaridad door de medewerkers van de Wereldwinkel
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Zondag 19 december - 4e Zondag van de Advent
10.00 uur Kerk – Eucharistieviering – Dames- en Herenkoor
Overleden familie Nooijen – Theunissen
(fund.)
Truus van Dijk – de Vries
(j.get.)
Bijzondere intentie
Overleden ouders Verhoeven – Filippini en zoon Herman
Jan van Griensven
(par.)
Rie en Frans van Eijk
Betsie Muré
Bijzondere intentie
11.00 uur Kerk - Aktie Solidaridad door de medewerkers van de Wereldwinkel
18.00 uur Kerk – Kerstconcert “Op weg naar Kerstmis”.
Gemengd koor de Klokkengieters
Dinsdag 21 december - Boeteviering
19.00 uur Kapel (aan de Bosscheweg) - Dameskoor
Vrijdag 24 december – VIGILIE van KERSTMIS
19.30 uur Kerk – Samenzang van kerstliederen, afgewisseld met orgelmuziek
en mooie kerstgedachten.
20.00 uur Kerk –Eerste nachtmis m.m.v. Dames-en Herenkoor
Toos Houët
(par.)
Kevin van de Ven
Martina Aarts – van der Leemputten
Elly Engels – Jeurgens
(par.)
Gerda van Bokhoven
Nellie Sterken – van Ravensteijn
Jan Rovers
(buurt)
Cor van Teeffelen
Rietje van de Heuvel – van Schijndel
Jaantje Kester – Opheij
(verj.)
Toos van de Graef – van der Aa
(par.)
Tot welzijn van de parochie
22.00 uur Kerk – Tweede nachtmis m.m.v. “Euphonia “.
Henk Nooijen
(par.)
Frans van Leuken
(j.get..)
Zaterdag 25 december – GEBOORTE van JEZUS. – KERSTMIS
08.30 uur Kerk – Herdertjesmis – Gezinsviering m.m.v. de Jeugdharmonie
Sjef Heesakkers
(buurt)
10.30 uur Kerk - plechtige Hoogmis- Gemengd koor “De Klokkengieters”.
Joseph van Ommeren
(fund.)
Frans Bekx
(fund.)
Johanna Bekx – Raaijmakers
(fund.)
Overleden leden van gemengd koor de Klokkengieters
Overleden ouders van Boxmeer – Vlemmings
Dora en Hein Crooymans – van Boxmeer
Martien Verbeeten
Miet van Boxmeer – van Duijnhoven
Tonnie Scheepers – van Boxmeer
Jan Hendrix
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Adriaan Loomans
Familie van Brug – Wigmans
Theo Meulendijks
(par.)
Frans Verschuuren
Overleden ouders Nooijen – v. d. Aa
Joris en Wim Hendriks
(par.)
Jan en Lea van Roij – van Gerwen
(buurt)
Pieter Wijnker
Elly Engels – Jeurgens
Hein Vogels
(KBO)
Overleden ouders Migchels – Nooijen
Overleden ouders van den Broek – Baggermans
Overleden ouders Gijsbers - Keulers
de Kerk is van 14.00 -17.00 uur geopend zodat iedereen de gelegenheid heeft om de
kersstal te bezoeken.
Overleden
Toos van de Graef-van der Aa, Zorgboogcentrum Mariëngaarde, 94 jaar.
Corine van den Oever - van Aart, Jan de Witkliniek te Bakel(vroeger wonende op Croij)
Piet Strijbosch, voorheen wonende op de Klokkengietersstraat, 78 jaar
Zus Reniers – Franken, St. Jozefheil te Bakel, 94 jaar.
Aktie Solidaridad van de Wereldwinkel
Op zaterdag 18 en zondag 19 december zullen medewerkers van de wereldwinkel, na
de eucharistieviering achter in de kerk producten uit de derde wereldlanden (Aktie
Solidaridad) verkopen. Misschien is er wel iets bij voor uzelf, uw familie of vrienden? U
steunt hiermee onze medemensen uit de derde wereld!
Concert
Zondag 19 december is er om 18.00 uur in onze kerk een Kerstconcert: Op weg naar
Kerstmis. Het zal worden uitgevoerd door het gemengd koor “de Klokkengieters”.
U bent van harte welkom!
Muziek rond de kerststal
Op Zondag 26 december, tweede kerstdag, zal er van 15.00 tot 16.15 uur live muziek
gemaakt worden rond de kerststal in onze kerk. De kerk is op beide Kerstdagen na de
vieringen geopend tot 17.00. Iedereen is van harte welkom.
Boeteviering/biechtgesprek
Op dinsdag 21 december is er om 19.00 uur als voorbereiding op het Kerstfeest,
een boeteviering m.m.v. het dameskoor in de Mariakapel aan de Bosscheweg.
Als u zich op een persoonlijke manier voor wilt bereiden op het feest van Kerst,
kunt u met de pastor een afspraak maken voor een biechtgesprek, om daarna
het sacrament van boete en verzoening te ontvangen.

www.autoschadeverbakel.nl

www.twanvanhout.nl
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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?
Pastoor 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
pastoor, 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 pastoor bereiken op
de pastorie tel.:381215.
Doopvieringen
De datum voor de doopvoorbereidingsavond en de doop in het komend jaar zijn nog
niet bekend. De nieuwe data zullen in het volgend gemeenschapsblad gepubliceerd
worden.
Voor de doop van uw kindje kunt u zich tijdens de spreekuren toch alvast inschrijven.

MUZIEK ROND DE KERSTSTAL

PAROCHIEKERK AARLE-RIXTEL

Het is inmiddels al jaren een mooie tradi-tie geworden om op tweede kerstdag tussen
15.00 uur en 16.15 uur live-muziek te maken rond de kerststal die in onze
parochiekerk staat opgesteld en altijd veel bezoekers trekt.
Ook dit jaar is dat weer de bedoeling en wel op zondag, 26 december 2010. Wie met
een muzikaal optreden invulling wil geven aan deze middag (individuele muzikanten,
kleine ensembles en grotere muziekgroepen, vocaal en/of instrumentaal), kan zich
opgeven bij
Louis van de Weijer, telefoon 0492-381888, of bij
Rob Rassaerts, telefoon 0492-342101.
In verband met de programmering graag vóór 12 december a.s.!!
U kunt natuurlijk altijd van tevoren bij genoemde personen informatie inwinnen.

Dankbetuiging
Wij willen u allemaal hartelijk danken voor de belangstelling die
u getoond heeft bij het overlijden van ons moeder,

Toos van de Graef-van der Aa.
Kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen

Zorg voor alle generaties!

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.

Vragen over zorg? Bel de zorgcentrale
0900 - 899 8636 (` 0,01 per minuut)
of kijk op www.zorgboog.nl
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Korting voor bibliotheekleden!
Tot 31 december 2010 krijgen bibliotheekleden bij diverse grote Brabantse
musea, pretparken en dierentuinen fikse
korting op vertoon van de bibliotheekpas.
Zo krijgen bibliotheekleden het tweede
kaartje gratis bij Van Abbemuseum,
Stedelijk Museum ‘s-Hertogenbosch en
het Noordbrabants Museum. Daarnaast
geven Safari Beekse Bergen, Dierenrijk,
Zoo Parc Overloon fikse korting op de
toegangsprijs. Ook de Kasteeltuinen
Arcen, Billybird Hemelrijk en Subtropisch
Zwembad Vennenbos gooien de deuren
open voor de bibliotheekleden. Kijk voor
alle aanbiedingen op
www.denieuwebieb.nl.

Beste Dames
Kerstkrans maken
Maandag 14 december 13.30 uur en
19.30 uur. Dinsdag 15 december 13.30
uur en 19.30 uur.
Onder leiding van Bea van Asten gaan we
een kerstkrans maken. U zorgt zelf voor
een schaar en snoeischaar.
Kerstviering donderdag 16 december
We beginnen deze viering om 19.30 uur
in zaal ’t Heuveltje met een gebedsdienst.
Met samenzang en ondersteunt door ons
koortje, onder leiding van Arie Ketelaars.
Mevrouw Mirjam Aarts zal de avond
verder invullen. Met muziek en zang
zorgt zij voor een sfeervolle avond.
Het bestuur

OBERKRAINERCONCERT
OP 11 DECEMBER IN LIESHOUT
Alpensfeer, melodieuze walsen, pittige
polka’s, Sloveense zang, makkelijk in
het oor liggend, met een vleugje humor: in
het kort is dat Oberkrainer Ensemble
Nizozemska.
Dit Ensemble maakt Sloveense volksmuziek in de originele bezetting, zoals
die in de jaren 50 en 60 door Slavko
Avsenik bekend is gemaakt door Europa.
De link met Tirolermuziek is snel gelegd,
al zal een Oberkrainerfan dat altijd
ontkennen!
Nizozemska is een Brabantse groep van
amateurmuzikanten die deze muziek op
hoog niveau brengt. Al jaren lang treedt
Nizozemska op in binnen en buitenland.
Vorig jaar stond Nizozemska voor ruim
4000 feestgangers in het Oostenrijkse
Saalbach Hinterglemm. Het jaar daarvoor
is Nizozemska uitgenodigd door Slavko
Avsenik zelf om te komen spelen in zijn
eigen concertzaal in Begunje, Slovenië.
Het Dorpshuis Tejater in Lieshout biedt
nu de gelegenheid dit Ensemble live te
zien optreden. In originele klederdracht,
met accordeon, trompet, klarinet, bas,
gitaar en zang, ruim twee uur Sloveense
vrolijkheid en melancholie.
Vrijdag 11 december 2010,
aanvang 20.30 uur.
Locatie: Dorpshuis Lieshout
Reserveren: http://www.sghl.nl/tejater/

-OLENSTRAAT 
 "* !ARLE 2IXTEL

WWWOVARONL
INFO OVARONL

administratie & advies

ADMINISTRATIE
AL OP ORDE?
Bel voor het maken van een afspraak:
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Bericht van:
De Meikever
Ik verkeerde afgelopen week in de vaste
veronderstelling dat de poolcirkel iets
dichter bij Aarle-Rixtel was gelegd. Te
koud en te plotseling, je lichaam moet
wel even kunnen wennen aan zulke
gevoelstemperaturen, maar daar kregen
we de kans niet voor. Ik meende Al Gore
in een korte broek door de straat te zien
lopen, hij deed nog een zwakke poging.
De aarde warmt langzaam maar zeker
op. Nou, de afgelopen week zeker niet.
Dit jaar een witte Sint in plaats van een
witte Kerst, alhoewel, het zit er nog in,
evenals de Elfstedentocht. In de toekomst kijken is niet zinvol, is mijn
nuchtere mening. Je moet maar afwachten, alle weerspreuken van Johan ten
spijt. Het lot kan een mens gunstig
gezind zijn, maar er wint er maar eentje
de hoofdprijs, de rest kan het doen met
wat pepernoten en de griepspuit. Met een
beetje geluk heb je nog een beetje
kerstboom voor een zachte prijs, het
genot van het illegale vuurwerk is de
laatste tijd weer helemaal gratis. Als je
pech hebt kost het je een trommelvlies,
met dank aan de onnozele jong die al
weken voor rund spelen en het verlies van
een hand of een paar vingers op de koop
toenemen. Makkelijk, hoef ik mijn hele
leven niet meer te werken, zullen ze
denken. Hebt U het nieuws nog een
beetje kunnen volgen. Het is in onze
omgeving nog even wachten op de
Aziatische boktor, die Nederland schijnt
te veroveren omdat we toch wel heel
lekker hout hebben. Alarmfase één, want
de Zuid-Aziatische boktor (wie weet het
verschil), is inmiddels ook ingevlogen , ik
denk in een doos bananen. Dat schijnt
pas een echt veelvraat te zijn. Alle bomen
in een omtrek van 100 meter worden
gerooid, als zijn holletje is ontdekt. Zou
hij niet verder kunnen vliegen, denk ik
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dan weer. In Zeeland is een nieuwe soort
kleine kwal ontdekt, ik weet hier in de
buurt nog wel een paar grote te wonen.
In Eindhoven krijgen ze straatlampen die
harder gaan branden als je er onderdoor
loopt, we zijn te ver aan het doorschieten. Laarbeek heeft een nieuwe burgemeester, weliswaar een tweedeHansje,
maar een echte Limburger en dat is goei
volk. Benieuwd of hij de weg naar Ale kan
vinden.Onze zwarte prins is kicken voor
veel journalisten want zelfs het Algemeen
Dagblad vulde er een halve pagina mee.
Niks vergeleken met internet want daar
vind je hem op pagina 34 nog steeds.
Trots is hij op zijn steek, maat 72, de
grootste van Europa pocht hij in het AD.
Nou weet ik toevallig een Duitser te
wonen in het plaatsje Kotz, vlak over de
grens bij Mook. Die heeft maat 73 en die
hebben ze ook prinz gemacht. Jammer
Marlon, maar jij bent hot en carnaval
2011 kan niet meer kapot. Niksweg is
weer leven ingeblazen, te laat, want de
beslissing is al gevallen, of is er toch nog
hoop. Ik ben benieuwd naar de strijd
tussen de groep Welweg en onze club
Niksweg. Als ze de goede weg bewandelen, hoor mij, dan komt de weg er niet.
Ondertussen vraag ik mij wel af welke
gevolgen de nieuwe weg voor het
centrum van Ale heeft . Zou heel positief
kunnen uitpakken, als ze allemaal over
de nieuwe weg gaan. Dan zou het hier
een stuk rustiger worden. Ik hoor daar
maar weinig over. Ingewijden beweren
echter dat de toestroom naar de nieuwe
weg voor meer verkeer op de toeleidingswegen zal zorgen, dus meer stank en
herrie in het centrum. Omdat ik regelmatig langs deze route sta te snuiven
moet ik me wel aansluiten bij de
democratische acties van Niksweg. Laat
onze natuur met rust, er is hier geen plek
voor nog meer bitumen of beton.
De meikever.
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Vooruitgang
Vanmiddag kwam ‘n achterkleinkind
Dat riep: zeg opa ga je mee
Wij gaan dadelijk heel ver reizen
Vliegen heel hoog boven zee
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EEN reis moet ik nu nog maken
Ik weet zelf ook niet waar heen
Maar de weg, die onbekend is
Moet ik gaan – geheel alleen
Willij

Harmonie De Goede Hoop
Toen ik zo oud als jij was jongen
Moest ik naar school, ik weet nog goed
Op een paar versleten klompjes
Een half uur lopen – dus te voet
De lagere school had ik doorlopen
M’n vader was toen zeer content
Ik kreeg ’n fiets van zeven gulden
Uit lieshout van de concurrent
Op die fiets bleef ik maar rijden
Tot er toen de oorlog kwam
En de vijand uit ’n vreemd land
Mij de fiets ook nog ontnam
Na de oorlog weer aan ’t werken
Uren maken, nooit genoeg
Wij konden toen wat geld verdienen
Zo kreeg ik toen een nieuwe “Puch”
Weer wat later kwam de auto
’t was de eerste in de straat
We gingen ver weg op vacantie
och je weet wel hoe dat gaat
De wereld lijkt toch steeds wat kleiner
Dat kan je zo aan alles zien
Minstens twee keer op vacantie
En altijd met het vliegmachine

Concert
in kerstsfeer
In de aanloop naar Kerstmis geven OJO
en La Banda, beiden onderdeel van
harmonie De Goede Hoop, een concert
in kerstsfeer op vrijdag 17 december a.s.
in de Couwenbergh, aanvang 20.15 uur.
Medewerking wordt verleend door het
smartlappenorkest de Wanhoop. Zij
zullen het concert afsluiten met een
lichtvoetig optreden.
Voordat het concert begint zullen de
bezoekers van deze avond verwelkomd
worden met een muzikaal verrassingsoptreden door de nieuwe jonge blazersklas
en het leerlingen- en opleidingsorkest.

Het Kouwenbergs kerkje
presenteert op veler verzoek:
Extra vertoning
films Aarle-Rixtel 1951-1961.
(met toelichting)
Zaterdag 18 december
Aanvang 20.00 uur
Entree: € 3,- ( t.b.v. het kerkje)

Ze praten over nieuwe reizen
Waar die dan ook henen gaat
Straks gaan ze zeker met raketten
Voor drie maanden naar de maan

K lokje

Ik ben nu al heel wat ouder
En ik ga zo ver niet meer
Loop nu met stok of ’n rollator
In mijn kamer op en neer

Rode Schutplein 19 Aarle-Rixtel
Alleszins betaalbare 2/1 kapwoning op
een van de fijnste locaties van AarleRixtel. Vraagprijs: € 208000,info: 0492-381851 en www.jaap.nl

Voor tegels en sanitair bezoek
onze vernieuwde showroom
of kijk op ons nieuwe website:
www.vanrooydasmooi.nl
Pagina 18

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

Bericht van:
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Bewoners Mariëngaarde naar
nieuwbouwproject Zonnetij

Sfeervol concert Korale
in Kouwenbergs kerkje
Afgelopen zondag 28 november gaf
Kleinkoor Korale een geslaagd concert in
een uitverkocht Kouwenbergs kerkje in
Aarle-Rixtel. De sfeer in het kerkje was
hartverwarmend.
Na verscheidene optredens ver buiten de
regio trad Korale voor het eerst weer op in
haar eigen omgeving. Het kerkje stroomde iets voor drieën vol met bezoekers uit
Laarbeek en omstreken. Het gaf het koor
een extra stimulans om voor eigen
publiek te zingen. De mooie akoestiek en
de sfeervolle entourage droegen bij aan
een warm, intiem concert. Voor de pauze
klonken enkele religieuze liederen waarbij
vooral het Russische Tebe Poem en het
Italiaanse Madonna ma Pieta goed tot
hun recht kwamen. Na de pauze stonden
wat luchtigere liederen op het programma. Zo zorgden het Hebreeuwse Lo
Yissa Goy en het Italiaanse Il Bell’
Humore door het hogere tempo voor een
vrolijke afwisseling. Afgesloten werd met
drie Spaanse volksliederen die pasten bij
de aanvang van de adventtijd. Korale werd
beloond met enthousiaste reacties van
het publiek. Voor het koor was het een
heerlijke zondagmiddag die zeker voor
herhaling vatbaar is. Zo’n publiek en zo’n
bijzondere locatie geven het koor extra
inspiratie om te gaan werken aan een
nieuwe uitdaging. Meer informatie over
Korale vindt u op www.korale.nl.

Tijdens een informatiebijeenkomst op 23
november jl. zijn de bewoners van Zorgboogcentrum Mariëngaarde uitgebreid
ingelicht over hun vervangende huisvesting in verband met de verbouwing van
Mariëngaarde. Zij betrekken het dichtbij
gelegen nieuwbouwproject Zonnetij in
Aarle-Rixtel. Op dezelfde avond is een
raamovereenkomst getekend waarin
Woningstichting Laarbeek 50 appartementen in het nieuwbouwcomplex
Zonnetij ter beschikking stelt aan Stichting De Zorgboog. De raamovereenkomst
is getekend door Ton Borghs (lid Raad
van Bestuur De Zorgboog) en Marika
Berghuis (teamleider Wonen bij Woningstichting Laarbeek).
Nieuwbouwcomplex Zonnetij is een uniek
project, dat door Woningstichting Laarbeek gerealiseerd wordt op de plek van
het voormalige verzorgingshuis De Witte
Poort in Aarle-Rixtel. Het plan met mooie
appartementen en gemeenschappelijke
ruimte ligt op een steenworp afstand van
verzorgingshuis Mariëngaarde en wordt
daarom zeer geschikt bevonden als
vervangende huisvesting voor de
bewoners van Mariëngaarde. Door de
bewoners in Zonnetij nieuw onderdak te
bieden, kunnen zij in Aarle-Rixtel blijven
wonen en hebben zij geen hinder van het
bouwverkeer bij Mariëngaarde.
De Zorgboog huurt de appartementen van
Woningstichting Laarbeek. De zorg die
wordt geboden, komt overeen met de
zorg in Mariëngaarde. Verder worden de
appartementen voor deze cliënten verspreid toegewezen. Hiermee wordt voorkomen dat er een ‘blok met zorg’
ontstaat binnen het complex. De
opleverdatum van nieuwbouwproject
Zonnetij is vooralsnog gepland op 1 april
2012.

Drukkerij Aarle-Rixtel
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Bericht van:
SENIORENVERENIGING/KBOAARLERIXTEL

De kerstviering is dit jaar op woensdag
15 december 2010 in “De Dreef”.
Het hele programma van deze middag
staat in de Seniorenwijzer. U dient zich
wel aan te melden en wel door inleveren
van het strookje op dinsdagmiddag 7
december a.s. van 13.30 – 15.30 uur of
woensdag 8 december van 10.00 – 11.30
uur in de Computerruimte van Mariëngaarde. Als u niet in staat bent om te
komen door langdurige ziekte/handicap,
vul dan ook het strookje in en breng (of
laat het brengen) het op bovenstaande
dagen naar Mariëngaarde.
BEZOEK KERSTMARKT
VRIJDAG 17 DECEMBER 2010
Bij voldoende deelname (minimaal 40
personen !!) zijn we van plan om op
vrijdag 17 december 2010 naar de
Kerstmarkt in Monschau te gaan. Zie de
Seniorenwijzer.
Ook voor deelname aan de Kerstmarkt
dient u zich op te geven zoals hierboven
staat; strookje met het geld in envelop
s.v.p.
NIEUWJAARSRECEPTIE 2011.
Op zaterdag 8 januari 2011 houden we
weer onze Nieuwjaarsreceptie. Zie voor
verdere mededelingen de Seniorenwijzer.
BEZOEK SENIORENEXPO IN
VELDHOVEN OP
DONDERDAG 13 JANUARI 2011.
Eveneens bij voldoende deelname (minimaal 30 personen) gaan we ook weer
naar de Seniorenexpo in Veldhoven. Zie
Seniorenwijzer.
Ook hiervoor kunt u zich aanmelden via
het strookje met het geld in envelop en
eveneens op bovengenoemde data en
tijden.
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Computer cursus
in Aarle-Rixtel
Het is alweer december en de najaarscursus is afgesloten. Nu is er weer plaats
voor nieuwe enthousiastelingen die bij de
tijd willen blijven.
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. Ooh! u hebt er nog nooit iets mee
gedaan, de kleinkinderen vragen, Oma of
Opa waarom leer jij niet met een
computer werken? Wat is dan uw
antwoord? Och kind ik ben al zo oud.
Onze oudste leerling was 89 jaar en de
jongste 54 jaar.
Ze hebben het allemaal geleerd.
Kom, trek uw stoute schoenen aan, geef
die computer een plaatsje waar u rustig
kunt werken en meldt u aan voor een
cursus Word 2003 of Word 2007, emailen en internetten. Deze cursus gaat
van start op woensdag 12 januari 2011.
Negen personen in de voormiddag van
9.30 uur tot 12.00 uur en negen ’savonds 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.

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

Oosthoek
FINANCIEEL

ADVIES

r hypotheken
r pensioenen
r verzekeringen
r sparen
bekend ter re in...

%F5FNQFMJFSr+("BSMF3JYUFM
        r     
info@oosthoekfinancieeladvies.nl
www.oosthoekfinancieeladvies.nl
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40 Gouden en diamanten
bruidsparen Laarbeek.
Alle gouden en diamanten paren uit 2010
waren welkom om van 14.30 tot 17.00 uur
in De Couwenbergh. Onder het genot van
een hapje, een drankje en gezellig
samen zijn, heette burgemeester
mevrouw P.H.M. Jacobs-Aarts alle paren
van harte welkom. Zij herinnerden de
aanwezigen aan de tijd van 50 en 60 jaar
geleden. Hoe velen blij waren dat zij een
woning kregen. Meestal na jaren
ingewoond te hebben bij ouders,
schoonouders of familie. Hoe mooi die
oude tijd was. Maar dat we gelukkig zijn
dat we nu leven. De sociale
voorzieningen zijn echt beter dan in die
tijd. We hebben dat aan jullie te danken.
Jullie hebben je daarvoor ingezet. De
heer Bert Kuijpers verzorgde deze
middag een speciaal optreden voor de
paren. Ook hij wist leuke oude dingen
tevoorschijn te toveren. Toen was de
burgemeester en de pastoor nog baas
van het dorp. Hij kreeg de lachers vele
malen op zijn hand. Door zijn leuke
optreden hebben de jubilerende paren
een fijne middag in de Couwenbergh
gehad. Naast de jubilerende echtparen
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zijn ook de leden van het college, de
(oud-) pastores van Laarbeek en de
buitengewone ambtenaren van de
burgerlijke stand aanwezig. Aan het
einde van de middag werden de
gezamenlijke foto’s gemaakt. Bij het naar
huis gaan ontvingen alle genodigden een
attentie van de gemeente. De foto wordt
door de gemeente per post toe
gezonden. Reportad

K lokje
VERKOOP
van Parel en Halfedelstenen Sieraden,
Galakleding, Zijden Shawls tegen zeer
aantrekkelijke prijzen. Vrijdag 10 december, Lieshoutseweg 43 Aarle-Rixtel van
15:00 tot 19:00 uur. 0610352721.
Cursus tekenen en schilderen:
Lerares tekenen geeft cursus tekenen en
schilderen met acrylverf of aquarelverf op
zaterdag. De lessen zijn om de 14
dagen. Tevens is er een cursus tekenen /
schilderen voor de jeugd van 7 – 13 jaar.
Atelier Overhorst Helmond. Tel: 0492525451.

Bericht van:

Afscheid Ben en Paula Sibon.
Op de kast staan de beide vrijwilligersmedailles en bijbehorende oorkondes. Ja,
het deed me zeker wat, afgelopen
zaterdag, was het volmondige antwoord
op de vraag aan Ben Sibon. Het was voor
ons beiden een echte verrassing en
daardoor een mooi afscheid. De beslissing om met alle werkzaamheden voor
het gemeenschapsblad te stoppen heb ik
al langere tijd geleden genomen. Het is
mooi geweest, ik heb het altijd met veel
plezier gedaan. Op oudere leeftijd moet
je iets los kunnen laten en overdragen
aan jongere mensen. Een levenswerk is
misschien wel wat zwaar uitgedrukt maar
het gemeenschapsblad heeft wel een
groot gedeelte van mijn leven en dat van
mijn vrouw Paula beheerst. Vooral in de
beginjaren was het best intensief, alleen
al de kopij uitwerken. We hebben wat
uren gemaakt om alles op tijd bij de
drukker te kunnen afleveren, er schoot
wel eens een verjaardag in familiekring bij
in. Ik heb me altijd sterk betrokken
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gevoeld bij het gemeenschapsblad. Ik
ben erin gerold via mijn broer Theo,
onderwijzer op de Heindert. Vroeger werd
het blad namelijk bezorgd door de
kinderen van klas 6 van de Heindert en
mijn broer verzorgde toen de coördinatie
Toen hij er rond 1980 mee ophield heb ik
dat van hem overgenomen en vrij kort
daarna zat ik in de redactie, samen met
Noud van de Ven, een van de oprichters
van het blad in 1971, met Johan van Duppen en met Trees van Zutphen, de vrouw
van Marius van Zutphen, medeoprichter
van het blad. De functie van het blad, als
informatiebron voor de gemeenschap van
Aarle-Rixtel, heb ik altijd heel belangrijk
gevonden. Voor mezelf betekende het
blad heel veel sociale kontakten met de
mensen uit het dorp. Het blad voldoet
naar mijn mening duidelijk aan de
behoefte en heeft een sociaalmaatschappelijke functie. Dat het blad zich
gedurende al die jaren heeft kunnen
handhaven is zeker te danken aan de
steun vanuit de Aarlese bevolking. Ze
lieten dat al die jaren duidelijk blijken
tijdens de jaarlijkse collectie. Uiteraard
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zijn de reclame-inkomsten ook niet
onbelangrijk, maar tevens ook een teken
dat de Aarlese ondernemer er graag in
adverteert, omdat hij weet dat het blad
een hoge leesdichtheid heeft. Ik ben er
best trots op dat het blad zich nog
steeds makkelijk kan handhaven. Anders
hadden we de 40-ste jaargang niet
gehaald. Echte problemen hebben we in
al jaren eigenlijk niet gehad. Even was er
wat opwinding bij het ontstaan van de
gemeente Laarbeek in 1997. De soortgelijke blaadjes in de andere kernen
werden opgeheven en de nieuwe
gemeente stelde eigenlijk een nieuw
informatieblad voor Laarbeek voor. We
kwamen daar niet uit omdat we de eigen
identiteit van Aarle-Rixtel niet voldoende
gewaarborgd zagen en daarom zijn we
gewoon op de oude voet verder gegaan.
Ik herinner me verder nog wel wat tumult
uit de jaren 1983 of 1984 toen we als
redactie meenden voor een nieuw logo te
moeten kiezen. We hadden een mooie
afbeelding van het gulden huis aan de
Oliemolen uit de collectie van Noud van
de Ven. Maar een groot aantal lezers
bleef fanatiek aandringen op terugplaatsing van het oude logo. Dat was een
ontwerp van dorpsgenoot Noud Jeurgens
en het is hedentendage nog steeds het
logo. Uiteindelijk, ik meen na drie of vier
jaar, hebben we dat maar gedaan, alleen
vanwege de aanhoudende opmerkingen
van de lezers. Ik vond dat toen heel
bijzonder. Ook daaruit bleek hoe sterk de
mensen aan hun gemeenschapsblad
waren gehecht. Een leuk voorval van
jaren geleden toen ik een juffrouw van
een landelijk enquêtebureau aan de lijn
kreeg. Ze wilde informatie over ons blad
en vroeg ook naar de naam. Toen ik
daarop zei: Gemeenschapsblad, was het
even stil aan de andere kant en daarna
begon ze keihard te lachen. Ze zat
kennelijk aan een ander soort gemeenschap te denken, anders kan ik me de
reactie niet voorstellen .

Ik heb er alle vertrouwen in dat het huidige bestuur ,samen met de grote groep
andere vrijwilligers, het gemeenschapsblad naar het 50-jarig jubileum zal
brengen. Ik zal het met belangstelling van
een afstand volgen. Ik heb een fijne tijd
gehad met en door het blad en dat
niemand het waagt om ons blad een
parochieblaadje te noemen want het is
veel meer dan dat. Het is iets van de
eigen identiteit van het dorp en dat
moeten we koesteren.
J.W.P.

Derde donderdag
van de maand: I.V.N. avond!
Al weer de laatste van 2010.
Het afgelopen jaar zijn verschillende
natuuronderwerpen aan de orde
gekomen, Gezien de belangstelling, -ook
van niet leden - denken wij dat we een
goed programma hebben gebracht.
Helaas liep de avond over de boomvalk in
november fout, onze excuses hiervoor.
Gelukkig werd de lezing succesvol overgenomen door Marcel van de Kerkhof,
Bedankt Marcel!
In 2011 gaan we natuurlijk gewoon door,
met een mooi en afwisselend programma
voor iedereen.
Toch denken wij er goed aan te doen om
de laatste avond van ‘t jaar, alleen onze
leden uit te nodigen en hen te verwennen
met een “sfeeravond”met een hapje een
drankje en een spel, waarbij prijzen met
een natuurkarakter te winnen zijn.
We hopen dat veel leden op donderdag
16 dec. om 20.00 uur naar ons
clubgebouw “de Bimd”komen. (ook al
kom je anders bijna nooit, je bent van
harte welkom)
Het contactavondteam.
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Op weg naar Kerstmis
Tijdens het jaarfeest op 12 november 2010 huldigde Gemengd Koor De Klokkengieters
Aarle-Rixtel een viertal jubilarissen. Tonnie Gijsbers, de voorzitter, is 40 jaar lid, Wim
Scheepers is ook 40 jaar lid en staat altijd klaar voor hand- en spandiensten net als
Hans Verbakel, die 12,5 jaar lid is. Nelly Vogels viert haar zilveren jubileum evenals Els
Gijsbers. Nelly heeft als alt al die jaren haar beste krachten gegeven aan het koor en
Els als sopraan, zij is ook al verschillende jaren penningmeester. Alle jubilarissen
hebben de bij hun jubileum passende onderscheiding ontvangen en zijn toegezongen.
Alle activiteit richt zich nu op het jaarlijkse hoogtepunt, te beginnen met een concert
op zondag 12 december bij de Zusters in de Choorstraat in ’s-Hertogenbosch. De
Klokkengieters zingen op zondag 19 december om 18.00 uur in de Aarle-Rixtelse
parochiekerk, met medewerking van sopraan Margot Pagels en organist Arjan Mooij,
onder leiding van Rob Rassaerts het volgende programma:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

In de stad van koning David
Schaffe in mir
Cantate Domino
O radix Jesse
Ave Maria
Wohl mir
Ubi caritas
Schafe können sicher weiden
Overweging
Lasst uns das Kindelein wiegen
Er is een roos ontsprongen
En natus est
Ave verum
My shepherd is the Lord
Wiegenlied
O Jesulein süss
I sing the birth
Stille nacht
Ding Dong

Jan Valkestijn (*1928)
samenzang
Carl Loewe (1796-1869)
Frank van Nimwegen (*1948)
Jules van Nuffel (1883-1953)
Edward Elgar (1857-1934)
Johann S. Bach (1685-1750)
Maurice Duruflé (1902-1986)
Johann S. Bach
sopraansolo
F. Murschhauser (1663-1738)
orgelsolo
samenzang
Michaël Praetorius (1571-1621)
Camille Saint-Saëns (1835-1921)
Frank van Nimwegen (*1948)
Max Bruch (1838-1920)
Johann S. Bach
Arthur Sullivan (1842-1900)
Johann Sentis
samenzang
Charles Wood (1866-1926)

Met het verzorgen van de hoogmis op eerste kerstdag om 10.30 uur (met o.a. de
Missa Benedicamus Domino van Lorenzo Perosi) wordt 2010 afgesloten.

K lokje

K lokje

Dovens Meubelen Milheeze:
Meubelen op maat. Model en kwaliteits
meubelen. Gemaakt in onze eigen
fabriek tegen betaalbare prijzen. Binnenveld 1. Tel: 0492-344817. www.dovens.nl

Te koop:
Wegens omstandigheden 5 maanden
oude elektrische fiets. Merk: Puch,
inclusief reserve accu. Prijs n.o.t.k. Tel:
0492-382707
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Gemeenschapsblad 40 jaar.
Zullen we het wel of niet vieren, was de
vraag binnen de redactie een tijd geleden.
Echt vieren niet, maar wel even bij
stilstaan, want de 50 halen is weer een
ander verhaal, 2020 lijkt nog een heel
eind weg. Zodoende waren er afgelopen
zaterdagmiddag 27 november ruim 100
inwoners van Aarle-Rixtel aanwezig op
een bescheiden bijeenkomst in zaal het
Heuveltje. Het lijkt wel heel veel volk voor
een klein blad, maar ze waren er bijna
allemaal met aanhang en dan praten we
over vouwers en nieters, bezorgers en
collectanten, het bestuur en redactie en
zelfs de man van de drukpers. Allemaal
dus en het was best gezellig, even een
middagje onder elkaar. Vooral door de
luchtige noot die de ontspanningsgroep
van de K.V.O. verzorgde. Ze lieten door
middel van korte sketches en liederen
een humoristisch lichtje op het blad
schijnen. De diverse rubrieken en
personen bleken een goede inspiratiebron
voor de dames. Zeer wel doordacht en tot
genoegen van de aanwezigen, die aan
het slot de ode aan het gemeenschapsblad uit volle borst meezongen.
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Niet minder dan drie wethouders van de
gemeente Laarbeek maakten halverwege
de middag hun opwachting met een
verrassing voor oud-voorzitter en redactielid Ben Sibon en diens echtgenote Paula.
Ze werden beiden in het zonnetje gezet
vanwege hun afscheid en ontvingen uit
handen van wethouder Joan Briels de
vrijwilligerspenning van de gemeente
Laarbeek. Dikverdiend en van harte gegund, ze hebben zich bijna 30 jaar lang
op verschillende manieren ingezet voor
het gemeenschapsblad. Ben was bijna
de gehele periode voorzitter van de
Stichting Gemeenschapsblad.
Het stichtingsbestuur had nog een
verrassing voor hen in petto, want beiden
kregen uit handen van de huidige voorzitter, een speciale zilveren speld,
voorstellende een fragment van het logo,
vervaardigd door de Aarlese zilversmid,
Johan van Bakel.
Uit eerbetoon aan twee van de oprichters
van het blad, te weten Marius van
Zutphen en Noud van de Ven, kregen de
beide echtgenotes, die ook op deze
bijeenkomst aanwezig waren, eveneens
deze zilveren speld uitgereikt. Zowel
Trees van Zutphen als Riet van de Ven
hebben zich jarenlang daadwerkelijk voor

"IJ BIJ
AANKOOP
GLAZEN
AANKOOPMONTUUR
MONTUUR + GLAZEN
15 %KORTING
KORTING


OPHET
HET TOTALE
TOTALE BEDRAG
OP
BEDRAG

0IERRE VD 6ORST /PTIEK
$ORPSSTRAAT $ 3TIPHOUT \ 4EL     \ ³S MAANDAGS GESLOTEN

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

www.kapsalonastrid.nl
Kapsalon Astrid
Dorpsstraat 21
Aarle-Rixtel
tel: 0492-381307

openingstijden:
ma 13:00-17:00
di-wo-do 9.00-18.00
vrij 8.00-18.00
za 8.00-15.30
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het blad ingezet.
Alle vrijwilligers kregen aan het slot van
de middag nog attentie, een uitvloeisel
van het onlangs toekennen van het
Laarbeeks Compliment door de gemeente Laarbeek en de daaraan verbonden
cheque . Met alle vertrouwen gaan we op
weg naar het vijftigjarig jubileum.
J.W.P.

Het Patronaat
De bouw van het complex Patronaat
vordert gestaag. Na de nodige schermutselingen is het er toch nog van
gekomen. De starterswoningen zijn nagenoeg gereed alsook de patiobungalows.
De appartementen aan de Dorpsstraat
hebben hun hoogste punt bereikt.
Onze heemkundekring heeft destijds
tegen het oorspronkelijke ontwerp bezwaar gemaakt.
Niet vanwege het ontwerp op zich maar
vanwege het feit dat het toen geldende
ontwerp niet voldeed aan het voor de
Dorpsstraat geldende beeldkwaliteitsplan. Het paste o.i. niet binnen de
cultuurhistorische omgeving van de
Dorpsstraat.
Op ons bezwaarschrift volgde een juridische toets waaruit tot ieders verbazing
bleek dat het beeldkwaliteitsplan niet
gold voor nieuwbouw.
Althans dat was formeel niet geregeld.
Voor de gemeente was deze uitkomst
terstond aanleiding om het beeldkwaliteitsplan in juridisch zin zodanig aan te
passen, dat de daarin opgenomen criteria
voortaan ook voor nieuwbouwplannen
zouden gaan gelden. Nadien hebben we
2 keer overleg gevoerd met de architect.
Het oorspronkelijke ontwerp werd - voor
zover nog mogelijk – op een aantal
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onderdelen aangepast. Zo werd het pand
minder hoog, werden de zinken
dakplaten vervangen door traditionele
“Tuile de Nord- pannen”, werd de voorgevel speelser vorm gegeven en werd er
gekozen voor passende – klassiekebakstenen .
Vooral de verspringing van de voorgevel
valt op. Hiermee worden de afzonderrijke
appartementen extra geaccentueerd.
Ondanks dit behaalde resultaat hadden
we het liever nog anders gezien, maar
meer aanpassingen waren niet meer
mogelijk. Het is overigens niet zo dat de
heemkundekring alleen maar gevoelig is
voor retorarchitectuur. Ook binnen een
historisch waardevolle omgeving moet
eigentijds bouwen mogelijk zijn, maar
dan wel in harmonie met en met referenties naar de omgeving, zoals in het
beeldkwaliteitsplan is vastgelegd.
Overigens, komt u eens langs op onze
heemkamer! Deze is elke dinsdagmorgen en dinsdagavond geopend alsook
elke eerste zondag van de maand. De
koffie staat klaar, er kan gezellig gebuurt
worden en…. er is veel interessants te
vinden, ook in onze (digitale) bibliotheek!
Namens het bestuur
H.v.Beek
Op maandag l3 december om 20.00
uur zal in zaal van Bracht een lezing
gegeven worden door Hans van den Broek
met de titel:

Koorts en honger,
geneeskunde op het platteland in onze
regio in de afgelopen eeuwen. Hans van
den Broek, arts en radioloog, is al jaren
bezig de plaatselijke geschiedenis der
geneeskunde te reconstrueren.
Hij wil graag weten wat onze voorouders
nou feitelijk mee maakten, hoe zag hun
wereld er wat betreft geneeskunde uit.
Wat deed een chirurgijn, wat een vroed-

Pagina 32

Bericht van:
vrouw, deden ze nou echt aan aderlating
en gebruikten zij bloedzuigers?
Waar liet men de krankzinnigen?
Zij hadden geen ambulance maar wat
dan wel.
Wat was het nut van al die talloze middelen die je tegenkomt in de archieven.
Ziedaar de vele vragen met de antwoorden, zoals Hans die bedacht en
gevonden heeft, met medewerking van
veel heemkundigen en genealogen.
Dhr. Hans van den Broek is arts-radioloog
in het Elkerliek-ziekenhuis te Helmond
Graag hopen wij u te mogen begroten bij
deze interessante lezing.
GGD Brabant-Zuidoost besteedt in
samenwerking met de lokale gezondheidswijzers in de maand december
aandacht aan

CHOLESTEROL
Cholesterol is een vetachtige stof die het
lichaam nodig heeft als bouwstof voor
lichaamscellen en hormonen. Zonder
cholesterol kan het lichaam niet goed
functioneren. Maar een teveel ervan is
schadelijk.
Wanneer is uw cholesterolgehalte te
hoog?
Het cholesterolgehalte wordt gemeten
met een bloedonderzoek. Van nature kan
het sterk schommelen. Daarom is het
wenselijk om twee bloedonderzoeken te
laten doen, met minimaal één week
ertussen.
Bij een cholesterolonderzoek wordt de
totale cholesterolwaarde in het bloed
gemeten. Bij een waarde hoger dan 6,0
mmol/liter is er sprake van een te hoog
cholesterolgehalte.
De uitslag zal echter altijd door uw behandelend arts op basis van uw leeftijd
en in combinatie met andere risicofactoren, zoals rookgedrag en bloeddruk,
beoordeeld worden.
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Oorzaken van een te hoog
cholesterolgehalte
· Het eten van teveel verzadigd vet.
Dit komt veel voor in roomboter, vet vlees,
vette vleeswaren, koekjes en snacks.
· Het eten van veel cholesterolrijke
voedingsmiddelen
Voedingscholesterol komt o.a. voor in
eierdooier, volle zuivelprodukten, orgaanvlees, garnalen, en paling.
· Een te hoog lichaamsgewicht
Het komt vooral voor bij mensen met
teveel buikvet.
· Erfelijke aanleg
Als er bij uw directe familieleden een te
hoog cholesterolgehalte voorkomt is het
verstandig dit aan uw arts te melden
· Diabetes mellitus
Bij mensen met diabetes mellitus (ouderdoms suikerziekte) komt een te hoog
cholesterolgehalte veel vaker voor dan bij
mensen zonder diabetes.
Gevolgen van een te hoog
cholesterolgehalte
Van een te hoog cholesterolgehalte
merkt u zelf niets, maar het leidt op den
duur tot het nauwer worden van de bloedvaten. Hierdoor krijgen organen, zoals het
hart en de hersenen, te weinig of helemaal geen bloed meer. Een hartinfarct,
beroerte of andere vaatziekten kunnen
het gevolg zijn.
Meer informatie nodig?
Meer informatie over dit onderwerp op
www.ggdbzo.nl of tel. 0880031244
Gratis folders en flyers kunt u ophalen
bij: Bibliotheek Beek en Donk
WMO service punten in : Aarle-Rixtel,
Lieshout en Mariahout.

K lokje
Autostalling:
Hallo, Ik ben op zoek naar een loods,
stalling of pand om mijn auto deze winter
te stallen.
Weet u iets of heeft u tips, bel me dan
a.u.b op 06-46010319
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Jonge Aarle-Rixtelse
ondernemers openden in
Stiphout hun winkel.
Ook Reportad moet zijn werkgebied
enigszins aanpassen. Maar daar heeft hij
geen moeite mee. Hij staat ervan te
kijken dat jonge mensen het aandurven
om een eigen zaak te openen. Reportad
is ditmaal op bezoek bij Rinske Kweens.
Zij heeft in augustus 2010 haar winkel “
Indo Style” samen met haar partner Dave
Jansen geopend. Rinske vertelt dat zij
graag in Aarle-Rixtel hun winkel hadden
geopend, maar de prijzen van de te huren
panden, waren voor hen als startende
ondernemers te hoog. Je moet het op
kunnen brengen. Via een vriendin hoorden zij over een leegstaand winkelpand in
Stiphout, vrijwel direct hebben zij
besloten om van deze ruimte een mooie
toko te creëren. En dat is gelukt, Indo
Style werd geboren. Reportad kijkt rond
en moet constateren dat zij veel leuke
dingen in de winkel hebben staan. Een
leuke cadeauwinkel. Zij importeren
rechtstreeks vanuit Indonesië, maar
kopen ook in bij Nederlandse leveranciers
die tevens importeren uit Indonesië. Hun
cadeauwinkel verandert regelmatig met
seizoengebonden artikelen. Voor Kerst,
met Valentijn, Pasen, zomer, herfst
hebben we veel nieuwe artikelen. De
prijzen lopen uiteen van 0,75 tot 1.000
euro. Maar dan heb je daarvoor een
mooie teakhouten kast. Voor gelegenheden kan men bedankjes bestellen bij
Indo Style. Deze worden door hen
geleverd in geschenkverpakking met
persoonlijke boodschap. Tekst dien je
daarvoor zelf aan te leveren. En je kunt
ook winkelen bij hen via de web shop
www.indostyle.nl U komt dan de volgende
tekst tegen. In onze webwinkel treft u
een grote diversiteit van door onszelf,
rechtstreeks uit Indonesië geïmporteerde

producten in allerlei soorten en maten.
Zoekt u een uniek, origineel, bekend of
minder bekend geschenk voor uw familie,
vriend of kennis? Bent u op zoek naar
meubels groot of klein? Zoekt u iets dat
net dat beetje meer uitstraling geeft aan
uw inrichting? Houdt u van strak, chique,
warm, kleurrijk, glossy, zwart, wit, of wat
dan ook? Haalt u graag kwaliteit in huis
tegen mooie prijzen? Zou u graag uw
eigen ontwerp willen laten produceren,
een meubelstuk, ambachtswerk of decoratieve items? Bent u op zoek naar
maatwerk? Zij geven u graag advies. En
zij bezorgen in Helmond en Aarle-Rixtel
de gekochte artikelen vanaf 10,00 euro
en als u dit wenst als cadeau ingepakt
GRATIS bij u thuis. Ook hebben zij
cadeaubonnen die op een feestelijke
manier worden ingepakt en, net als
cadeaus, worden voorzien van een
gelukspoppetje. Op dit moment zelfs een
zwarte Pietje of sneeuwpoppetjes met
Kerst. Indo Style geeft ook service voor
Kiala pakketdienst. Je kunt daar je
pakket laten verzenden en retourneren,
maar ook uw pakket laten bezorgen en

Conferentiecentrum de Couwenbergh
Een plek waar inspanning en ontspanning
samengaan

 Conferenties
 Vergaderingen
 Trouwplechtigheden
 Feesten en recepties
 Diners
 Catering
 Condoleances

Dorpsstraat 1, 5735 EA Aarle-Rixtel, 0492-386051,
www.couwenbergh.info, info@couwenbergh.info
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afhalen. Wel gemakkelijk voor de
werkende mens. Maar ze staan ook op
markten. Op 12 december 2010 staan ze
op de kerstmarkt in Asten. Van 27 t/m 30
december 2010 staan ze op de Pasar
Malam in Burgers Zoo in Arnhem. Ook
hopen zij op 2 juni 2011 op de jaarmarkt
in Aarle-Rixtel te staan. De openingstijden van de winkel zijn als volgt:
maandag van 13.30 tot 18.00 uur.
Dinsdag t/m donderdag van 9.30 tot
18.00 uur. Op vrijdag tot 20.00 uur.
Zaterdags van 10.00 tot 16.00 uur. Op
koopzondagen zijn we van 12.00 tot
17.00 uur open. Hebben jullie ook artikelen voor kinderen, vraagt Reportad aan
Rinske? We hebben voor kinderen leuke
spaarpotjes, houten kalendertjes, windcircels, dino’s, Indonesische muziekinstrumenten, gelukbrengers, olifantjes
en Indonesisch speelgoed. Rinske zegt
ook dat de spullen in Indonesië worden
gemaakt voor de Nederlandse (Europese)
markt. Veel wordt op onze vraag
gemaakt, wij maken een selectie van
items die typisch Indonesisch zijn en
items die afgestemd zijn op de Europese
markt. Zo maken en houden wij ons
aanbod voor veel mensen aantrekkelijk
en interessant. Reportad staat perplex
van het geen Rinske en Dave te koop
hebben in hun winkel. Dat ze in een
moeilijke tijd toch de uitdaging aangaan
om te starten. Hij wenst ze alle goeds
toe voor de toekomst. U dient het zelf te
zien, kijk alvast maar op internet om de
eerste indruk op te doen. De winkel staat
vol met cadeau- en lifestyleartikelen. Ook
hebben ze merkmeubelen van LH (Le
Hamptons), zeer stijlvol. Rinske nog
bedankt voor de koffie. Reportad.

K lokje
Dovens Meubelen Milheeze Kerkeind
38. Tel: 0492-341553 Verkoop nette inruil
meubelen. Bezoek ons magazijn.
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The Old Swing Band
bij Wim Beeren Jazz Society
op woensdag 8 december
Op woensdag 8 december presenteert
Wim Beeren Jazz Society The Old
Swing Band in Café Van Bracht te AarleRixtel.
The Old Swing Band o.l.v. Marius de
Ouden en opgericht in 1984, is een
heuse big band uit Zuidoost Brabant die
speelt in de traditie van de beroemde
Nederlandse big bands van weleer: de
Ramblers en de Skymasters.
Arrangementen van o.a. Jack Bulterman
en Pierre Wijnnobel zorgen voor de
Nederlandse inbreng van het repertoire,
dat wordt aangevuld met swingstukken
van bijvoorbeeld Sammy Nestico.
Vanaf 22.00 uur zal het trio van pianist
Nout de Bruijn, met bassist Huub Graat
en drummer Marcel van Vught, de begeleiding van de traditionele jamsession
voor zijn rekening nemen. Aanvang 20.30
uur, entree zoals altijd gratis.
Wim Beeren Jazz Society: een bruisend en inspirerend jazzpodium, waarbij
je in een ongedwongen en gezellige sfeer
oude bekenden en nieuwe vrienden
ontmoet !
Aanvang 20.30 uur, entree zoals altijd
gratis. www.wimbeerenjazzsociety.nl

K lokje
Dovens Meubelen Milheeze:
De meest complete meubelzaak voor
jong en oud. Meubelen, gordijnen, vloerbedekking en laminaat. Tafelkleden en
slaapkamer textiel. Kom ons bezoeken
en u zult het zelf bevestigen. Kerkeind
38. Tel: 0492-341553 www.dovens.nl
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Gezondheidsrace in de prijzen
Het project van de gezondheidsrace was door de GGD in Helmond
voorgedragen in een prijsvraag die door GGD Nederland was uitgeschreven
met als doel om laaggeletterden te informeren over gezondheidbevorderende maatregelen. Alhoewel de Gezondheidsrace zich niet
specifiek op laaggeletterden richt, won het project toch, omdat er juist een zeer brede
doelgroep wordt aangesproken. In totaal werden vijftien projecten voorgedragen, waarvan
er drie waren genomineerd voor de finale. De andere twee waren GGD Haaglanden met
een theaterstuk voor mbo (niveau 1 en 2) over maatschappelijke onderwerpen die deze
groep aangaan en GGD Midden Nederland die een onderzoek heeft gedaan naar
informatievoorziening aan mensen met een beperking over het voorkomen van hepatitis
A&B. Zoals de voorzitter van de jury, parlementslid Pia Dijkstra, stelde, drie totaal
uiteenlopende projecten en dus moeilijk om te scoren. Op het moment echter dat zij
aangaf dat de jury onder de indruk was van het feit dat het project dat gewonnen had,
gericht was op een hele brede doelgroep, wisten onze vertegenwoordigers voldoende.
De prijs was voor ons. Er was een zware delegatie om de prijs in ontvangst te nemen:
de wethouder, de twee projectleiders, drie teamcaptains, twee ambtenaren en drie
mensen van de GGD. Vol trots keerden zij huiswaarts met een oorkonde en een prachtig
beeldje.
Veertig dagen zonder alcohol.
Tijdens de Liederentafel op 26 november werd het project ’40 Dagen zonder alcohol’
afgesloten. De twintig geheelonthouders kregen uit handen van onze teamcaptain een
getuigschrift voor hun getoonde moed en trouw (weer prachtig vervaardigd door Mandy
Prinsen). Daarna hebben de meesten er met smaak een genoten op hun succes.
Slotmanifestatie
Op 18 december is de slotmanifestatie in ’t Anker in Beek en Donk. Het begint al om
18.30 uur. Dan worden alle ploegen met een grote schare supporters verwacht. Komt
ons allen ondersteunen. Je wordt verwelkomd met koffie en gezonde koek (happen
maar) en een gezond energiedrankje voor de kinderen. Voor iedereen is er fruit
beschikbaar. Iedereen mag de kindertekeningen mee jureren. Om 19.00 uur starten de
eindpresentaties. We kunnen nu al verklappen dat het team Aarle-Rixtel een
spetterende stunt heeft. Daarna gaat de jury zich beraden.
Dan start het spel “Ik hou van Brabant”. Hierbij kan iedereen per dorp meedoen door
achter “hun” team te gaan staan. Om 22.00 uur komen alle teams op het podium en
zullen een heleboel bedankjes volgen. En dan zal de voorzitter van de jury bekend
gaan maken wie “Fitste kern van Laarbeek” wordt!!!
Kapucijners met tomaat en ham
Ingrediënten
·
300 gram(gedopte)kapucijners
·
100 gram ham in dikke plak
·
3 eetlepels kookroom light
·
2 bosuitjes
·
2 tomaten
·
mespunt kerrie
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·
1 eetlepel mosterd
·
peper en zout
Bereiding:
1. Kook de kapucijners gaar in ca 10 minuten.
2. Maak de bosuitjes schoon en snijd ze in stukjes.
3. Snijd de ham in blokjes.
4. Smoor de ringetjes bosui in de margarine zacht.
5. Voeg de ham en wat kerrie toe.
6. Roer de mosterd door de kookroom en giet dit mengsel bij de bosui.
7. Voeg de stukjes tomaat en de kapucijners toe.
8. Warm het geheel goed door en maak het op smaak met peper en weinig zout.
Lekker met bijvoorbeeld sla met radijs, komkommer en een dressing zonder olie.
Energie 440 kcal, eiwit 30 gr, koolhydraten 47 gr, vet 15 gr waarvan verzadigd vet 4 gr.
AGENDA
07 dec
19.00
Wandeling
12 dec
10.00
Wandeling
14 dec
19.00
Wandeling
18 dec
19.00
Slotmanifestatie
19 dec
10.00
Wandeling
Gezondheidsteam Aarle-Rixtel,
Willem Verhoeven

1 uur
2 uur
1 uur
2 uur

Kerkplein
Couwenbergh
Kerkplein
Het Anker
Couwenbergh

Inleveren kopij
Advertenties, dankbetuigingen en klokjes (duidelijk leesbaar)
tot uiterlijk dinsdagavond voor het verschijnen van het
volgende nummer op adres: Kerkstraat 39, Aarle-Rixtel.
gemeenschapsblad@hotmail.com
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ASV’33
KERSTTOERNOOI 2010
Op zondag 12-12 wordt onze 2e cross uit
een serie van vier gereden. De start is
om 10.30 uur op het parkoers nabij d’n
Duvelsberg.
Op dinsdag 14-12 is de 3e rik- en
jokeravond van dit winterseizoen,
aanvang 20.00 uur in de Couwenbergh.
Over de Kerstspeurtocht van 26-12
vertellen wij u meer in het volgende
Gemeenschapsblad.
afd. publ.
Een leuke happening was dat,
de viering van het 40 jarig bestaan van dit
blad.
In omliggende dorpen is het niet gelukt,
maar in Aarle wordt het nog steeds
gedrukt.
Veel vrijwilligers trekken nog steeds de
kar,
ze nieten, sorteren en vouwen,
de bezorging gaat altijd door,
ook al is het weer soms bar.
Het bestuur verwerkt met verve de kopij,
het is soms passen en meten,
en ze mogen niets vergeten,
want anders is niet iedereen blij.
Blij werden wel Paula en Ben Sibon
gemaakt,
de zeer verdiende vrijwilligerspenningen
hadden hun duidelijk geraakt.
Ook de huldiging van de vrouwen,
van de overleden oprichters Marius en
Noud,
liet die dames zichtbaar niet koud.
De vrolijke dames van de K.V.O,
verdienden met hun optredens een dik
bravo.
Nu op naar de volgende mijlpaal,
die ik hopelijk wel haal.
Mensen denk voor 13-12 aan niksweg.nl,
anders kunnen we het vergeten
en kom er die weg er wel !!!
RD

Zaalvoetbaltoernooien in DE DREEF
Het traditionele kerstzaalvoetbaltoernooi
van ASV’33 wordt dit jaar gespeeld op
dinsdag 28 december voor de mini’s, F-en
E-en D-jeugd en op woensdag 29
december voor de meisjes D en C en de
C-, B- en A- jeugd.
Alleen de B- en A- jeugd hoeft zich voor
dit toernooi op te geven .De overige
jeugdspelers worden door hun leiders in
een team geplaatst.
Ook de leiders kunnen hun teams, met
namen per mail doorgeven vóór 18
december. .( bvzutphen@hetnet.nl)
Als je op vakantie bent of om een andere
reden niet mee kan doen moet je dit aan
je leider doorgeven..
Programma op Dinsdag 28 december.
9.30 - 10.00 uur
mini’s
10.00 - 12.00 uur
F- jeugd
12.00 - 14.30 uur
E- jeugd
14.30 - 17.00 uur
D-jeugd
Programma op Woensdag 29 december.
10.00 - 12.00 uur
D- C meisjes
12.00 - 14.00 uur
C- jeugd
14.00 - 17.00 uur
A/B- jeugd
De spelers die mee willen doen aan het
A/B toernooi moeten zich als team, dit
houdt in met één keeper, 4 veldspelers
en minimaal één wisselspeler, vóór 18
december schriftelijk opgeven bij:
Bert van Zutphen,Opstal 4, Aarle-Rixtel.
(bvzutphen@hetnet.nl)
Bij opgave van een team vermelden:
Naam/adres/telnr. van de contactpersoon
Naam van het team.
Van alle spelers: Naam en leeftijd.

www.gemeenschapsblad.nl
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DORPSPLATFORM AARLERIXTEL TEGEN DE WEG LANGS
WILHELMINAKAAL
Een heel actueel onderwerp in AarleRixtel is natuurlijk De Weg die misschien in de toekomst langs het
Wilhelminakanaal wordt aangelegd en de
verbreding van de N279 die nu langs de
nieuwe kanaalomleiding loopt. Gedeputeerde Staten van de provincie Noord
Brabant hebben hun voorkeur uitgesproken voor dit zogenaamde Wilhelmina
alternatief. De mogelijkheid bestaat om
een “zienswijze” hierop te geven. Omdat
Dorpsplatform Aarle-Rixtel tegen de
aanleg van deze weg is zal er door ons
zeer zeker een brief naar Gedeputeerde
Staten gestuurd worden met daarin onze
zienswijze.
Wij adviseren iedereen die bezwaren
tegen deze weg heeft een zienswijze te
sturen naar:
Gedeputeerde Staten van NoordBrabant, Postbus 90151, 5200 MC
‘sHertogenbosch. Onder vermelding
van:
Structuurvisie
ruimtelijke
ordening deel D ‘Brainport Oost’.
Verder aangeven welk hoofdstuk,
welke paragraaf of bijlage. De
zienswijze moet voor 13 december
a.s. ingediend worden.
Heel belangrijk om te weten is dat, als u
nu geen zienswijze indient, U in een later
stadium geen bezwaar meer kunt
aantekenen tegen een volgend besluit
van de provincie. Advies kunt u ook op de
website van www.niksweg.nl vinden.
Dorpsplatform Aarle-Rixtel heeft op 27
november 2010 al een brief gestuurd aan
de Gemeenteraad en B&W van Laarbeek
waar wij uitvoerig zijn ingegaan op de
inhoud zoals die gepresenteerd wordt in
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de “Structuurvisie ruimtelijke ordening
Noord Brabant deel D Brainport Oost”.
Aan de hand van teksten en een aantal
tabellen die in deze visie staan zijn wij tot
heel andere conclusies gekomen dan
Gedeputeerde Staten. In onze brief hebben wij dat allemaal aangegeven en wij
hebben de Gemeenteraad en B&W
gevraagd om deze brief te behandelen in
de raadsvergadering van 2 december
2010 waarin dan De Weg besproken
wordt. Wij hebben de verwachting uitgesproken dat B&W en Raad van de
gemeente Laarbeek stelling nemen tegen
de keuze die Gedeputeerde Staten
gemaakt heeft om daarmee de belangen
van Aarle-Rixtel en Laarbeek te waarborgen.
Wij hadden deze brief graag in het
Gemeenschapsblad geplaatst maar
daarvoor is hij echt te lang. Hij staat op
onze website: www.dorpsplatform.nl
Ook op onze website staat de powerpoint
presentatie over De Weg die op onze
openbare vergadering van 29 november
besproken is.
Stichting Dorpsplatform Aarle-Rixtel.

K lokje
High tea / Kerstworkshop:
Heeft u nog interesse in een leuke
Kerstworkshop met High-Tea? Er zijn nog
een paar plaatsjes vrij op donderdag 9 en
vrijdag 10 december 2010 ’s middags:
start om 13.30 uur. www.thee-en-meer.nl
06-2021.9398

Bericht van: 50 jaar geleden
3 december Geslaagd
Bij de in Den Haag en Utrecht gehouden
examens slaagde onze dorpsgenoot, de
heer W.J.T. Verschuuren, voor Maatschappelijk Werker
Surprise avond KAV
De plaatselijke afdeling van de KAV heeft
een geslaagde surprise avond gevierd.
Voor de muzikale omlijsting zorgden de
dames van de Graef en Maas en Sint
Nicolaas had bij een onverwacht bezoek
mooie en nuttige surprises voor elk lid
meegebracht. Er werd koffie met
speculaas geserveerd en daarbij ontbrak
het niet aan gezellige kout, zodat
iedereen voldaan huiswaarts keerde.
Biljartvereniging “Nooit Volleerd”
Vanavond om zeven uur zal NVL een
wedstrijd spelen in café Wim van Deursen
te Helmond, tegen de aldaar gevestigde
biljartvereniging “Zuid-Wal”. Maandagavond gaat, ondanks surprise avond de
onderlinge competitie normaal door. De
volgende partijen zijn hiervoor vastgesteld:
Frans Vogels (60) - Christ van den Elzen
(50)
Piet Martens (95) - Kees Jansen (40)
Piet Koonings (45) - Thijs van Rosmalen
(60)
Gerrit Vogels (55) - P. Driessen (90)
Theo v.d. Boogaard (50) - Jan Gruyters
(60)
De tussen haakjes geplaatste cijfers
achter de namen geeft de verplichte serie
grootte aan, welke gebaseerd zijn op het
gemiddelde van de vorig jaar gehouden
onderlinge competitie.
Sint Nicolaas bij bejaarden
Op uitnodiging van de drie standsorganisaties, de NCB, de KAB en de
R.K. Middenstand van Aarle-Rixtel,
bracht Sint Nicolaas en zijn gevolg in het
ontspanningsgebouw een bezoek aan de
ouden van dagen, wier aantal 130
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bedroeg. Een muzikale kapel, gevormd
uit harmonie “De Goede Hoop” begeleidde de H. Man reeds bij zijn entrée en
zij musiceerde tot het einde van de
vrolijke avond, onderbroken door voordrachten en liederen van de bejaarden
zelf. Het avondprogramma werd verder
alleraardigst gevuld door de heren Kuys
en K. Gruyters uit Helmond, die bewonderenswaardige prestaties leverden op
het gebied van goochelkunst en
accordeon muziek. De Parochiële en
Gemeentelijke autoriteiten, alsmede Dr.
Tersmette, de zusters van het “Wit-Gele
Kruis” en nagenoeg alle bestuursleden
van genoemde organisaties woonden de
avond bij. Het bestuur van de Bejaardenbond, onder voorzitter van Dijk, had aan
de hoofdtafel plaats genomen, terwijl de
talrijke leden de grote zaal geheel vulden,
De leiding van deze samenkomst berustte bij wisseling in handen van de
voorzitters van de stands organisaties.
Aan het slot werd namens de leden, een
dankwoord gesproken door de heer J.
Wich, namens de bejaardenorganisatie
door de voorzitter, de heer W. van Dijk en
een woord van felicitatie en tevredenheid
over het welslagen van de bijeenkomst
van deze bejaarde “kinderen” door
burgemeester Janssens.
6 december Brandweer in actie
Zondagmiddag werd de vrijwillige
brandweer door vele families te hulp
geroepen wegens ondergelopen kelders,
huizen, erven, enz. De brandweerlieden
onder leiding van commandant Swinkels
stonden voor een moeilijke taak en
urenlang zijn zij bezig geweest om de
hoogste nood te lenigen. Ook de
spiksplinter nieuwe school had veel last
van binnenstromend water. De brandweer
kreeg hier bovendien te kampen met een
in de modder wegzakkende wagen. Ook
werden enige weilanden, die volkomen
blank stonden, geloosd.

