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Taxibedrijf
C. van Heijst
*
*
*
*
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personenvervoer
rolstoelvervoer
groepsvervoer
ziekenvervoer
pakketdiensten

381218
Dorpsstraat 98
Aarle-Rixtel
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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 vrijdag 24 december t/m vrijdag 31 december 2010.
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
Nelly Sterken – van Ravensteijn
Jan Rovers
(buurt)
Cor van Teeffelen
Rietje v.d. Heuvel-van Schijndel
Jaantje Kester-Opheij
(verj.)
Toos v.d. Graef-van der Aa
(par.)
Tot welzijn van de parochie
Vrijdag 24 december – VIGILIE van KERSTMIS
22.00 uur Kerk – Tweede nachtmis m.m.v. “Euphonia “.
Henk Nooijen
(par.)
Frans van Leuken
(j.get..)
Henk van Bommel
(par.)
Henk Despinois
Zaterdag 25 december – GEBOORTE van JEZUS. – KERSTMIS
08.30 uur Kerk – Herdertjesviering 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
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)
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Pieter Wijnker
Elly Engels – Jeurgens
Hein Vogels
(KBO)
Overleden ouders Migchels – Nooijen
Overleden ouders van den Broek – Baggermans
Overleden ouders Gijsbers-Keulers
Overleden ouders Biemans-van Berlo
Wim en Corrie van den Boogaard-van den Elsen
Frans van den Boom
de Kerk is van 14.00 -17.00 uur geopend zodat iedereen de gelegenheid heeft om de
kerststal te bezoeken.
Zondag 26 december – H. Familie, JEZUS, MARIA en JOZEF.
10.00 uur Kerk – Eucharistieviering – Samenzang
Overleden ouders Beekmans – van de Berg
(fund.)
Marinus en Toos van Stiphout – Crooijmans en kleinzoon Mart
Overleden ouders Raaijmakers – Bekx
Jan Romme
Fam. Romme - Lamm
Familie Smits – ten Holder
Irene Muskens – Smits
Doris Verberne
Gerard en Maria Ermens – Schepers
(verj.)
Overleden ouders van Schijndel en kinderen
Overleden ouders Sanders en kinderen
Mies Martens
(j.get.)
Bijzondere intentie
15.00- 16.15 uur Kerk – “Muziek rond de Kerststal”.
De Kerk is van 14.00 -17.00 uur geopend zodat iedereen de gelegenheid heeft om de
kerststal te bezoeken.
Woensdag 29 december
19.00 uur Kapel – Rozenkransgebed
Vrijdag 31 december - OUDJAAR
19.00 uur Kerk – Eucharistieviering - m.m.v. “Ouwe Hap”.
Overleden ouders v. Rixtel, Bertus en Frits
(j.get. Frits/fund.)
Wim v. d. Nieuwenhof
Henk van Bommel
(KBO)

Week van zaterdag 1 januari t/m vrijdag 7 januari
Zaterdag 1 januari – Hoogfeest: HEILIGE MOEDER GODS MARIA
10.00 uur Kerk – Eucharistieviering – Cantorij
Overleden ouders van Rixtel – Jansen en Mariet
Harrie en Lies Sloots – Migchels
(par.)
Mia van Rij – Nooyen
(verj.)
Zondag 2 januari – OPENBARING DES HEREN (DRIEKONINGEN) (van 6 jan.)
10.00 uur Kerk – Eucharistieviering – Samenzang
Doris Verberne
(par.)
Overleden begunstigers van het O.L.Vrouwe Gilde
Hanneke van Berlo
(m.g.)
Doortje van Roij
(verj.)
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Woensdag 5 januari
19.00 uur Kapel - Rozenkransgebed

Week van zaterdag 8 januari t/m vrijdag 14 januari
Zaterdag 8 januari
18.30 uur Kerk – Eucharistieviering - Dameskoor
Tinus Schepers
(verj.)
Jan van Griensven
(verj.)
Riet van der Aa
(familie)
Nel van Lierop
Zondag 9 januari – 1e Zondag door het jaar – Feest: DOOP VAN DE HEER
Landelijke Aktie Kerkbalans
10.00 uur Kerk – Eucharistieviering – Cantorij
Jan en Lea van Roij – van Gerwen
(buurt/huw.dag)
Annie van Mierlo – van Doren
(par.)
Jo Oude Wolbers
(verj.)
Johan Donkers
(par.)
Jan Hendrix
(j.get.)
Overleden ouders Verijken – Verhagen
(verj.)
Toon van de Boogaard
(verj. sterfdag)
Overleden ouders van Asten – van Breugel
Tot welzijn van de parochie
Woensdag 12 januari
19.00 uur Kapel – Rozenkransgebed
OVERLEDEN
Tonia van Dijk, Zorgcentrum Mariëngaarde, 92 jaar.
Martien Reniers, Verpleeghuis St. Jozefsheil te Bakel, 92 jaar
Spreekuren Pastorie
Op MAANDAG is de pastorie altijd gesloten. Wilt u op Maandag alleen in
dringende gevallen naar de pastorie bellen? I.v.m. de aanstaande herniaoperatie
van Pastoor Deli, vervallen voorlopig de spreekuren.
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 bellen naar de pastorie
tel.:381215.
ATTENTIE:
De medewerksters zijn afwezig van 24 december t/m 31 december. Voor dringende
gevallen kunt u altijd bellen naar de pastorie.

www.autoschadeverbakel.nl

www.twanvanhout.nl
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Opgeven Misintenties.
Zoals gewoonlijk kunt u de misintenties voor het nieuwe jaar weer komen
opgeven
op de pastorie en wel op dinsdagmorgen 4 januari en vrijdagmorgen 7 januari
2011 a.s. van 10.00 uur tot 12.00 uur.
De kosten voor de misintenties bedragen: Voor 1 persoon 8 Euro.
Voor ouders 8 Euro
Voor familie 16 Euro
Voor elke naam extra betaald u 4 Euro.
Gelieve contant te betalen. De ingang van de administratie is achterom bij de pastorie!!
Doopvieringen
De eerstvolgende doopvoorbereidingsavond is op 18 januari 2011 a.s. van 20.00
tot 21.30 uur in de sacristie van onze kerk.
Deze avond is bedoeld als voorbereiding voor de gemeenschappelijke doopviering
van zondag 30 januari 2011. Voor deze avond en voor de doop van uw kindje kunt u
zich opgeven tijdens de spreekuren van de pastorie:tel. 381215.
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.

Beste kinderen,
Op 25 december vieren we de geboorte
van het kindje Jezus. We nodigen jullie
uit om samen met jullie papa en mama,
opa en oma dit in de kerk te komen
vieren. Om 8.30 uur is er speciaal voor
jullie een herdertjesviering.
Om het nog extra mooi te maken vragen
we aan jullie om een eigen kerstwens of
gebedje te maken. Versier deze wens zo
mooi mogelijk. De wens kan ook in de

vorm van bijv. een kerstster of kerstklok
gemaakt worden.
In de viering kunnen jullie deze wens/
gebed ophangen in de kerstboom. Deze
boom wordt met jullie wensen dan een
heel bijzondere wensboom.

K lokje
Verloren;
zwarte autosleutel met zwart alarmkastje
merk golf. Graag terug te bezorgen bij de
redactie Gemeenschapsblad. Kerkstraat
nr.; 39 of bellen naar 0492-382034
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UITNODIGING
Beste mensen aanstaande woensdag 22
– 12 heeft CENDRA haar jaarlijkse kerst
inloopdag. Wij beginnen om 13.30 uur tot
23.00 uur een ieder is welkom om bij ons
onder het genot van een warm drankje en
een hapje samen met onze jeugd kerst te
vieren. Ook willen wij in bijzijn van
gemeente ambtenaren buurtbewoners en
genodigden ons afdak laten zien en
samen het overeen gekomen convenant
tekenen, dit zal feestelijk gebeuren
omstreeks 20.00 uur

Parochie van Onze Lieve Vrouw
Presentatie Aarle-Rixtel
Herenkoor en Cantorij gefuseerd
Omdat te weinig mensen gregoriaans
kennen of het willen leren, hebben beide
koren (die trouwens grotendeels uit
dezelfde mensen bestaan) besloten te
fuseren. We gaan nu minder gregoriaans
zingen en meer Nederlandstalige gezangen en -indien mogelijk- soms ook
meerstemmig. Wij repeteren op donderdagmorgen tussen 9.30 uur en 10.45 uur
in de kapel van huize Mariëngaarde en
zingen 2x in de maand in de kerk tijdens
de zondagse eucharistievieringen.
Voor degenen die ook nog met het
dameskoor samen meerstemmige gezangen willen zingen, is er op donderdagavond een repetitie tussen 20.00 uur
en 22.00 uur in de Couwenbergh.
U kunt de Cantorij (behalve tijdens de
eucharistievieringen) beluisteren op
tweede kerstdag tussen 15.00 uur en
16.00 uur in de parochiekerk tijdens het
programma “Muziek rond de kerststal”
waar wij een aantal gezangen uit ons
repertoire zullen laten horen.
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Wij kunnen nog steeds nieuwe leden
gebruiken.
Belangstellenden kunnen zich aanmelden bij Ad Sterken (tel: 0492-381752) of
bij Rob Rassaerts (tel: 0492-342101).
Namens de Cantorij
W.G. van Boheemen

Quickdraw met
Jos Beeren bij
Wim Beeren Jazz Society op
woensdag 29 december
Op woensdag 29 december wordt het
jaar 2010 bij Wim Beeren Jazz Society
afgesloten door de groep Quickdraw.
Quickdraw bestaat sinds dit jaar (2010).
De leden zijn geen onbekenden in de
Nederlandse muziekscene: Sjoerd van
Bommel drums, Stephan Jankowski
gitaar en Mike Roelofs hammond orgel.
Als gastsolist treedt tenorsaxofonist Jos
Beeren op.
Het repertoire is bij Quickdraw hoofdzakelijk van eigen hand, balancerend op
uitdagende jazz-funk thema’s, ook wel
omschreven als Soul/Jazz.
Na het optreden van Quickdraw zullen de
muzikanten van de Aarle Rixie Dixie
Jazz Band, samen met hopelijk veel
sessie muzikanten, zorgen voor een
wervelende afsluiting van het uitermate
succesvolle jaar van Wim Beeren Jazz
Society.
Komt allen op tijd. Het wordt druk, en de
eersten zijn verzekerd van de beste zitc.q. sta-plaatsen!!
Aanvang 20.30 uur. Entree 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

-OLENSTRAAT 
 "* !ARLE 2IXTEL
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administratie & advies

ADMINISTRATIE
AL OP ORDE?
Bel voor het maken van een afspraak:
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Bericht van:
Harmonie De Goede Hoop
2 Diva’s bij
Nieuwjaarsconcert
De Goede Hoop
Op zondag 9 januari geeft harmonie De
Goede Hoop haar jaarlijkse nieuwjaarsconcert. De sporthal in De Dreef zal
weer omgetoverd worden tot een heuse
concertzaal. Daar zal de harmonie onder
leiding van dirigent Gerrit de Weerd u
laten genieten van een aangenaam en
verrassend programma. Er worden verschillende stukken ten gehore gebracht
waarvan het merendeel Spaans/LatijnsAmerikaans getint is. Bovendien hebben
we 2 supersopranen weten te strikken
die hun medewerking verlenen als
solistes van ons programma. Zij worden
door de harmonie begeleid.
Deel 1 van het programma is wat klassiek getint met werken als de symfonische mars Banda Sucre en Mexican
Ouverture met Dirk Verhoeven als solist
op trompet. In dit eerste deel zal Kristina
Bitenc 4 gezangen ten gehore brengen
uit de opera- en operettewereld. Deze
Sloveense sopraan begon haar muzikale
loopbaan als violiste en stapte pas later
over op zang. Niet onsuccesvol want ze
won diverse prijzen in haar korte concertcarrière. In Slovenië werd ze de
meest veelbelovende sopraan van haar
generatie genoemd. Zij vertolkt achtereenvolgens: O mio babbino caro, Maanlied (uit Rusalka), Meine lippen (sie
küssen so heiß) en het Vilja lied. Het
eerste deel wordt door de harmonie
afgesloten met het bekende musicalstuk:
Phantom of the Opera.
Deel 2 van het programma wordt
geopend – ook in Latijnse sferen – door
de slagwerkgroep onder leiding van
Anthony Vogels. Het programma na de
pauze is, zoals u van ons gewend bent,
van een wat populairder genre. De
harmonie opent met het epische stuk
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Children of Sanchez. Ook nu zal Dirk
Verhoeven de solo voor zijn rekening
nemen, nu op bugel. In dit deel hebben
we weer een zangwonder dat u laat
genieten van haar stemgeluid: Ingrid
Zeegers. Ingrid – voor enkelen onder ons
geen onbekende – kwam na haar studie
van Schoolmuziek en Muziektheater
terecht in de musicalwereld. Ze was te
zien in “The Sound Of Music” en ze zong
de wereldpremière van “The Book Of
Urizen”. Op dit moment is ze vooral
werkzaam als zangdocente en (vocal)
coach voor diverse instanties. Ze neemt
u mee naar de pop- en musicalwereld
met nummers als: Make you feel my
love, Can’t help lovin’ that man en And All
That Jazz. Daartussen zal de harmonie u
vermaken met Spaans getinte bravoure,
zoals het nummer Malagueña.
Kortom: een programma met voor elk wat
wils. Wij hopen u dan ook op 9 januari te
mogen begroeten en samen het jaar
2011 muzikaal in te luiden. Het concert
begint om 14:30 u. Kaarten zijn na de
kerstdagen verkrijgbaar bij de Boerenbond, Dorpsstraat 80, Aarle-Rixtel en op
de dag van het concert aan de zaal. De
prijs van de kaarten is
€ 7,50. Voor
kinderen tot 12 jaar is de toegang gratis.
Bestuur van harmonie De Goede Hoop.

Aangepaste openingstijden
bibliotheek i.v.m. de feestdagen
In verband met de feestdagen zijn de
openingstijden van Bibliotheek
De Lage Beemden aangepast:
* vrijdag 24 december open tot 16.30 uur
* zaterdag 25 december gesloten
* vrijdag 31 december open tot 16.30 uur
* zaterdag 1 januari gesloten.
De medewerkers van Bibliotheek De
Lage Beemden wensen u prettige kerstdagen en een gelukkig 2011.
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Bericht van:
Dorpsfeesten
De voorbereidingen voor de dorpsfeesten
welke gehouden worden in 2011 in AarleRixtel zijn weer in volle gang. De komende editie vindt plaats van donderdag 2
juni tot en met zondag 5 juni. Traditioneel
worden de dorpsfeesten gestart met de
jaarmarkt op donderdag in het centrum
van Aarle-Rixtel, en van vrijdag tot en met
zondag zijn er activiteiten in en rond de
feesttent bij De Dreef in Aarle-Rixtel.
Ploegen die zich op willen geven voor
deelname kunnen contact opnemen via
de website www.dorpsfeesten.info, of
mailen naar: info@dorpsfeesten.info.
Bellen voor meer informatie kan naar
Jorg Krijnen, 06-20351832.
Voor de reeds deelnemende ploegen is
de eerste ploegleidersvergadering inmiddels vastgesteld op woensdag 12 januari
2011 om 20:00 uur in De Dreef in AarleRixtel. Deze ploegleiders ontvangen
binnenkort ook nog een persoonlijke
uitnodiging.
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(zelfgemaakte) verlichte lantaarn meedragen.
De tocht loopt via de Janssensstraat en
de Buizerdstraat naar Strijp. Via het
wandelgebied komt men uiteindelijk in de
schaapstal van de familie Kamp- van
Tilborg, alwaar men wordt onthaald op
warme chocomel en glüwein. Hier wordt
ook een kerstverhaal verteld en liedjes
gezonden.
Na afloop gaat het weer in optocht via
Strijp naar Aarle-Rixtel.
Tijdens de tocht wordt er uiteraard ook op
de traditionele midwinterhoorn geblazen!

Herdertjestocht
Op donderdag 29 december organiseert
folkloregroep Dikkemik werderom de
traditionele herdertjestocht.
Om 19.00 wordt er vertrokken vanaf de
heemkamer aan de Bosscheweg. De
stoet wordt voorafgegaan door de grote
verlichte kerstster , gevolgd door de
ouders en kinderen.
De bedoeling is dat de kinderen een

K lokje
Computer problemen?
Hebt u problemen met de computer of
laptop? Bel Rico op 06.22.12.99.38 of
b.g.g. 0492-529938.

Voor uw schilderwerk, binnen en buiten
A DV I S E R I N G
SERVICE
ONDERHOUD
RINI VAN BERLO Mob. 06 48 867 753
www.vanberlo-woonservice.nl, info@vanberlo-woonservice.nl
Molenstraat 32, 5735 BM Aarle-Rixtel, tel. 0492 - 38 35 68
Laverdonk 4
Heeswijk-Dinther
tel. 0413-291850
fax 0413-293799

De kaaskoning
“kaas met een
vorstelijke smaak”

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

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

www.dekaaskoning.nl

Voor tegels en sanitair bezoek
onze vernieuwde showroom
of kijk op ons nieuwe website:
www.vanrooydasmooi.nl
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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
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Neem goede wandelschoenen of laarzen
mee. U kunt uw auto parkeren op het
weiland bij Kasteelweg 3 (a.u.b. niet
parkeren bij de Croyse Hoeve).
De wandelroute is een initiatief van
Stichting Streekontwikkeling Croy en is
opgesteld in nauwe samenwerking met
IVN Laarbeek.

Wandel op 2e
Landgoed Croy

kerstdag

mee

op

Feestelijke opening
Bolle akker wandelroute
Op 26 december (2e Kerstdag) vindt de
officiële opening plaats van de nieuwe
Bolle akker wandelroute op Landgoed
Croy. Onder begeleiding van een IVNgids kunt u ongeveer twee uur genieten
van deze prachtige landelijke omgeving
rondom het kasteel.
De wandeling start om 10.00 uur vanaf
de Henricushoeve (Kasteelweg 2 te
Aarle-Rixtel) en de deelname is gratis.
Rond 12.00 bent u weer terug op deze
hoeve en dan kunt u, omgeven door
merinosschapen, onder het genot van
een hapje en een drankje genieten van de
verhalen van Croy verteld door Joost
Vriens.
Tijdens de wandeling komt u langs
Kasteel Croy met bijbehorende schaapskooi en het poorthuis. Ook loopt u langs
de Goorloop en door het Stiphouts Bos.
Centraal in deze route staan de Bolle
Akkers die zorgen voor een typische
glooiing in het landschap met de daarbij
behorende bijzondere flora en fauna. De
gidsen van het IVN vertellen u hier tijdens
de wandeling graag meer over.
Wilt u mee gaan wandelen? Meldt u dan
voor 18 december aan via e-mail
(godelieve@pyriet.eu) of bel uw
aanmelding door naar 06-83177057.
Graag ook even het aantal personen
vermelden.

Sfeervolle Kerst-In in
Kouwenbergs kerkje
Aanstaande donderdag 23 december
wordt er in het Kouwenbergs Kerkje een
sfeervolle Kerst-in gehouden.
Direct hieraan voorafgaand vindt er om
20.00 uur op de Kiosk het traditionele
midwinterhoornblazen plaats door
folkloregroep Dikkemik. Met het blazen
op de midwinterhoorn wordt de geboorte
van het Kerstkind aangekondigd en de
“winterdemonen” verdreven, zodat het
licht kan wederkeren. Hierna volgt er in
het kerkje een concert van het vocale
Kwartet Quatre Voix, bestaande uit 4
leden van het Helmonds kamerkoor. Dit
kwartet brengt 4-stemmige (kerst)
liederen, a capella gezongen. Het is een
uniek concert wat men niet mag
missen!!! Aansluitend is er samenzang
onder begeleiding van Bèr Jacobs
afgewisseld met enkele Brabantse kerstvoordrachten. Uiteraard is er weer het
traditionele kerstbrood met glüwein. De
entree bedraagt € 3,-. Kaartjes kunnen
ook worden gereserveerd: 0492 382943
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KiKo zwartepietenfeest en
kerstconcert.
En een feest was het, dat zwartepietenfeest van het kunstlokaal waar KiKo
bij uitgenodigd was om mee te doen.
Samen met de kinderen van ballet, de
violisten, de blokfluitgroep en nog veel
andere kunstlokaal groepen mocht Kiko
optreden tussen de feestende zwarte
pieten. In het begin was er nog even
paniek… de pieten van het combo
hadden de bus gemist, maar met fietsen
lopen en rennen kwamen ze gelukkig
toch nog redelijk op tijd aan om mee te
feesten. Na 2 shows met volle zalen in de
Eendracht in Gemert waren de kinderen
wel moe, maar zeker tevreden en
voldaan. Wat een hoop publiek was er in
de zaal, he pap! Gaaaaf he, mam! waren
dan ook kreten die uitbundig naar de
ophalende papa’s en mama’s geroepen
werden. Het was SUPER. Maar dat is
nog niet alles, want ze gaan gewoon door
die kids van het kinderkoor. Op dinsdag
14 december hadden ze namelijk een
kerstoptreden staan, nu gezellig in het
Kouwenbergs Kerkje. Knus samen kerst
vieren, na de druk bezochte sint
optredens. Wilt u ook komen kijken? We
starten om 18.30 uur. En zijn er nog
kinderen die zingen ook zo geweldig
vinden? Kom eens gezellig kijken en
meezingen op dinsdagavonden in
basisschool de Driehoek…. Er is nog
plaats genoeg in onze KiKo-herberg.

DE ZWARTE FANFARE
BLAAST JUBILEUMJAAR IN!
Blaaskapel De Zwarte Fanfare gaat op 2
januari a.s. op gezellige wijze het jaar
inblazen. De Zwarte Fanfare speelt
hoofdzakelijk Tsjechische blaasmuziek
maar ook Duitse stimmungsmuziek, dit
zijn de ingrediënten voor een paar super
gezellige uurtjes. Deze middag is bedoeld voor de fans van de blaaskapel
maar ook voor alle anderen die de blaasmuziek een warm hart toe dragen.
Het nieuwjaarsconcert is het eerste
optreden in het jubileumjaar van de
blaaskapel, zij bestaat in 2011 namelijk
35 jaar. Op 3 april tijdens het Rundje
Bloasmuziek wordt hier uitgebreid bij stil
gestaan. Ook staan er weer verschillende meerdaagse concertreizen naar
Duitsland en een concertreis naar
Tsjechië gepland. Maar zover is het nu
nog niet, de fanmiddag wordt gehouden
in café zaal ‘De Vrienden’ aan de Dorpsstraat 18 in Aarle-Rixtel (dit is tegenover
de kerk). De Zwarte Fanfare speelt van
15.00 tot 17.00 uur. De zaal is open
vanaf 14.00 uur en zoals altijd is de
entree gratis. Voor alle ander datums van
de optredens kan men terecht op
www.zwarte-fanfare.com of bij Stefan van
de Boogaard tel. 0492-384905

ReportAd:
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Le Patat
Jolanda en Suus Relou voor Le Patat

Le Patat.
Roland Verhees, de huidige uitbater van
cafetaria Le Patat, stopt per 31 december
2010. Na jaren de zaak weer opgebouwd
te hebben, is hij weer toe aan een nieuwe
uitdaging. Maar het fijne is wel dat een
jonge Aarle-Rixtelse onderneemster de
zaak van hem overneemt. Suus(Suzanne) Relou neemt samen met haar
moeder de zaak per 1 januari 2011 over.
Reportad is in gesprek met Suus en
Jolanda, de moeder van Suus. Jolanda is
getrouwd met Jan Relou en beiden
hebben ze twee dochters. Suus(20) en
Nicole(19),de laatste is ook al enkele
jaren werkzaam bij Le -Patat. Suus is in
mei 2010 geslaagd voor haar opleiding op
de Rooi Pannen in Tilburg voor horeca
ondernemer, café-bar en food. Ik werk al
ruim vier jaar parttime bij Le Patat. Ik heb
bij Roland veel geleerd. Hij is altijd enorm

secuur op de hygiëne, altijd werd
dagelijks alles schoongemaakt en
maandags werd alles grondig gereinigd.
Ja, als je kwaliteit wilt leveren, dient alles
tot in de puntjesverzorgd te zijn. Suus is
ook geen sloddervos, zegt Jolanda.En
blijft dezelfde naam in stand? We
veranderen de naam niet. Maar de
inrichting gaan we wel veranderen. We
blijven op 1 en 2 januari 2011 gewoon
open. Maar de dagen erna gaan we stevig
aan de slag. Alles krijgt een nieuwe
frisse kleur. Ook gaan we meer
producten verkopen. Op de 7e gaan we
van start in onze nieuwe gerestylede
zaak. We hebben dan verse gegrilde
kippen, eigen gemaakte verse soepen,
schotels met biefstuk, varkenshaas,
schnitzels en diverse nieuwe producten
waaronder heerlijke verse broodjes. We
worden een uitgebreide cafetaria. En
helemaal nieuw: onze broodjes service.
Ook verzorgen we hapjes,bittergarnituur.
Boven een bepaald bedrag worden deze
gratis bezorgd. Je kunt zelfs via internet
bestellen en tegelijk via Ideal betalen. Als
je van te voren bestelt, leveren wij die ook
op maandag. Dus als bedrijven een uitgebreide lunch op kantoor willen gebruiken,
kunnen ze bij jullie terecht. Ze krijgen dan
alles vers geleverd. Het is dan wel fijn
wanneer we dat van te voren besteld
krijgen. We willen namelijk kwaliteit
kunnen leveren en natuurlijk vers. Ja, de
maandag is onze dag dat we de zaak
grondig schoonmaken en de bestellingen
doen, maar als bestellingen van broodjes
van tevoren zijn gedaan, leveren we ook
op maandag. Reportad praat uitgebreid
met Suus en Jolanda. Hij merkt op dat
dit voor Aarle-Rixtel toch een heel nieuwe
aanpak is. Niet enkel meer een uitgebreide friteszaak, maar meer een kleine
lunchroom. En daarbij broodjes service,
ook voor de zakelijke markt. En daarbij
gaan jullie ook bittergarnituur en hapjes
leveren. Ja, zegt Suus en Jolanda,
hapjes, bittergarnituur
en broodjes
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kunnen worden besteld. Je kunt dit werk
plannen. Dan kun je ook kwaliteit leveren.
En je hebt een bredere afzetmarkt. En
we hebben daarvoor voldoende capaciteit
We hebben een grote keuken tot onze
beschikking, voldoende koelruimte. Reportad heeft deze gezien en moet zeggen
dat de smaakpolitie best bij Le Patat
mag komen kijken. Onze Openingstijden
Broodjes service Maandag t/m vrijdag van
12.00 tot 13.30. Cafetaria dinsdag t/m
zondag 12.00 uur - 21.30 uur. U kunt bij
ons betalen contant en met PIN. Onze
Broodjesservice betalingen lopen via Ideal
dit alles werkt via de website www.lepatat.nl. Reportad wenst Suus en
Jolanda alle succes toe met deze
uitdaging.
Jonge
Aarle-Rixtelse
onderneemsters die het maar aandurven
om deze stap te zetten. Suzanne en
Jolanda bedankt voor de koffie en veel
succes met Le Patat. Reportad

Een sneeuwtapijt ligt over de velden,
dezelfde sneeuw die weggebruikers
kwelden.
Een prachtig gezicht,
vooral met de zon erop,
lekker wandelen of langlaufen,
ja dat vinden wij hartstikke top.
Over “t dekker”,
naar ‘t kanaal,
zonder klok of wekker,
in een woord fenominaal.
Hou lang zal dat nog gaan,
want de weg die komt eraan.
Doe die plannen in een dikke ijskast,
net als (helaas) de sneeuw met Kerst,
die volgens Johan Verschuuren,
dit jaar ook weer naar elders verkast.
Is de kerst dit jaar groen of wit,
we hopen dat er veel gezelligheid in zit.
En voor 2011 veel liefde en gezondheid,
vooral dat laatste,
is een heel belangrijk feit.
RD

Stichting Gemeenschapsblad wenst U allen een
zalig Kerstfeest en gelukkig Nieuwjaar

schoonheidsspecialisme

Ook cadeaubonnen verkrijgbaar

Beau Schoonheidssalon (Kitty van de Kerkhof-Linders) Laarweg 18, 5735 BR Aarle-Rixtel, [T] 0492 383 103
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Reünie voor alle oud-leerlingen
en oud-leerkrachten van de
Heindert.

Op 16 april 2011 organiseert de Heindert
een reünie voor alle oud-leerlingen en
oud-leerkrachten van de Heindert.

De reünie vindt plaats op
zaterdag 16 april 2011 op de
Heindert.
De reünie is voor alle oud-leerlingen en
oud-leraren uit de periode vanaf 1960 tot
2010. Bij deze willen wij je ook van harte
uitnodigen. In verband met het aantal
gasten dat wij verwachten, hebben wij
besloten deze reünie exclusief partner te
organiseren.
De Heindert bestaat sinds 1960. Dit
wordt de eerste grote reünie van de
Heindert. Dus zorg dat je erbij kunt zijn!
We hebben al veel adressen gevonden,
maar we willen er nog veel meer! Het is
een enorme klus om van iedereen
adresgegevens te achterhalen. Inmiddels
zijn er veel mensen verhuisd, hebben veel
mensen een ander telefoonnummer etc.
Ons verzoek aan jullie is om zoveel
mogelijk ex-leerlingen en ex-leraren te
informeren over onze reünie. Je kunt hen
verwijzen naar de website van de Heindert
www.heindert.nl, waar je alle informatie
kunt vinden over de reünie.
Dus kom je ook? Schrijf je dan in met
een e-mail naar
reunieheindert@gmail.com
Schrijf daarin duidelijk je voornaam en
achternaam en vooral de periode dat je
op de Heindert zat. Aanmelden is
mogelijk tot 20 februari 2011.
Heb je een leuke anekdote of een verhaal
uit die tijd, schrijf het ons. Wellicht krijgt
je bijdrage een plaatsje in het jubileumboek of op de website.
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Mocht je nog vragen hebben naar aanleiding van deze uitnodiging, aarzel niet
en neem contact op met ons.
Met vriendelijke groet,
Reünie-organisatie
Hélène van der Heijden, Ingeborg
Westerbeek Contactgegevens:
Emailadres: reunieheindert@gmail.com
Telefoonnummer: 0492-381214

Speciale kerstmarkt
editie op
Bs. De Heindert
Basisschool ‘De Heindert’ viert dit jaar
haar 50 jarig bestaan. Het gehele schooljaar staat in het teken van dit jubileum.
Bij iedere activiteit is er een extra tintje
rondom het jubileum.
Iedere jaar wordt een kerstmarkt georganiseerd, waarbij de opbrengst naar een
goed doel gaat. Voor deze editie gaat de
opbrengst naar het jubileum. Hierdoor
kunnen extra activiteiten bij het jubileum
georganiseerd worden voor de kinderen.
De kinderen zijn al druk bezig met de
voorbereidingen. Er wordt hard gewerkt
om alles een ‘gouden’ tintje te geven. De
kerstwerkstukken worden zelf in elkaar
geknutseld. De kerstmarkt wordt in
winterse sferen ingericht waarbij er een
suikerspinkraam, tombola, grabbelton en
een heerlijke eetkraam zullen staan. Er
is dus voor ieder wat wils!
Voorafgaand aan de kerstmarkt is er traditiegetrouw
een lampionnenoptocht door
het dorp. Deze tocht wordt
begeleid door de Kerstman.
De kerstmarkt vindt plaats op
dinsdag 21 december op de speelplaats
van de onderbouw. De lampionnenoptocht start om 18.00 uur en de
kerstmarkt wordt om 18.30 uur geopend.
Schrijf het in uw agenda en kom gezellig
langs!
Bs. De Heindert
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Runnersclub Lieshout start weer
met beginners-groepen.
Zoals u wellicht weet bestaat er in
Lieshout al meer dan 24 jaar een loopvereniging, Hardloop- en wandelclub
Runnersclub Lieshout (RCL) genaamd.
Een lopersvereniging, die trainingen
verzorgt voor het hardlopen en wandelen.
Activiteiten van de hardloopafdeling 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 en het deelnemen aan vele
hardloopwedstrijden.
Voor het hardlopen betekent dit dat er
getraind wordt voor het lopen van
verschillende afstanden (b.v. 5 of 10 km)
tot het voorbereiden voor de hele
marathon. Bij dit alles staat ontspanning
en gemoedelijkheid voorop.
Op maandag 17 januari a.s. 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 en natuurlijk is het is mogelijk
1 maand gratis mee te lopen.
Wandelgroep
Al weer bijna 6jaren 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 1½ uur
wandelen, wat geleidelijk uitgebreid wordt
naar twee uur, als men dat wenst.
Daarnaast organiseert de wandelafdeling
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een grote wandeltocht in juni, wordt er
met een groot aantal leden deelgenomen
aan de vierdaagse van Nijmegen en
neemt men regelmatig deel aan wandeltochten in den lande.
Ook voor de wandelgroep is er een
beginnersgroep, die zal starten op
woensdag 19 januari a.s. om 19.00
uur bij de accommodatie van RCL aan de
Provinciale weg te Lieshout bij
tennispark de Raam.
Bewegen is erg belangrijk om gezond te
blijven. Diverse zorgverzekeringen belonen zelfs het lidmaatschap van een
sportvereniging. Dus kom naar de
trainingsavond op 17 of 19 januari 2011
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).
Zie voor verdere informatie onze website:
www.runnersclublieshout.nl.

Nieuwjaarsreceptie
op 3 januari 2011
LAARBEEK - Het gemeentebestuur
nodigt iedereen uit voor de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Laarbeek.
Deze wordt gehouden op maandag 3
januari 2011 van 19.00 tot 20.30 uur in het
gemeentehuis Laarbeek in Beek en
Donk. U bent van harte welkom.
De gemeente Laarbeek wenst u een fijne
jaarwisseling en alle goeds in 2011!

"IJ BIJ
AANKOOP
GLAZEN
AANKOOPMONTUUR
MONTUUR + GLAZEN
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$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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Graag wil ik mij even aan u
voorstellen:
Mijn naam is Rob van Brug.
Na 28 jaar ervaring te hebben opgedaan
bij diverse architectenbureaus in de regio
heb ik de stap gezet om een eigen bedrijf
te starten. Per 3 januari 2011 zal ik, als
zelfstandig ondernemer, starten met een
tekenbureau in Aarle-Rixtel. Door een
compleet product af te leveren, accuraat
te werken, afspraken na te komen en een
flexibele instelling denk ik zeker aan uw
verwachtingen te kunnen voldoen.
Heeft u in uw bedrijf tijdelijk tekencapaciteit te kort of bent u als particulier
op zoek naar een bouwkundig tekenaar
voor uw bouw- en/of verbouwingsplannen,
al dan niet vergunningsvrij?
Dan kunt u bij mij terecht voor allerlei
soorten bouwkundig tekenwerk, te weten:
- het inmeten en uittekenen van
bestaande toestanden,
- voor de aanvraag bouwvergunning;
- voor de aanvraag offertes van kleine
(interne) verbouwingen, aanbouwen,
bijgebouwen, carports, dakkapellen,
etc.;
- verkooptekeningen;
- splitsingstekeningen.
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Verder zorg ik ook voor:
- het invullen van de bijbehorende
aanvraagformulieren;
- de bijbehorende afdrukken;
- het vervaardigen van eventuele extra
werk- en detailtekeningen;
- de bijbehorende constructieberekeningen/tekeningen;
- de bijbehorende gegevens bouwbesluit;
- een technische omschrijving van de
werkzaamheden of compleet bestek.
Werkwijze:
Vooraf zal ik een indicatie geven van de
te verwachten kosten en aangeven welke
tekeningen worden vervaardigd. Er wordt
digitaal getekend (autocad 2010).
De tekeningen worden op papier of
digitaal als DWG en PDF-formaat
afgeleverd.
Voor nadere informatie of voor een
vrijblijvende offerte kunt u mailen naar:
info@rvbtekenbureau.nl
Ik zal dan z.s.m. contact met u
opnemen.

K lokje
Dovens Meubelen Milheeze. 2e
kerstdag Meubelshow. Uw meest
complete meubelwinkel en meubelfabriek
voor al uw meubelen – slaapkamers –
tienerkamers en senioren meubelen.
Gordijnen – vloerbedekking – vitrage –
vinyl – novilon en laminaat en slaapkamer
textiel.
Meubelen op maat en uw model gemaakt
in ons eigen meubelfabriek: betaalbare
meubelen. Staande en hangklokken en
schilderijen. Kerkeind 38. Tel: 0492341553 www.dovens.nl Onze prijzen
zijn incl. meten, maken, hangen en
leggen. Inruil van uw oude meubelen
mogelijk, tevens verkoop inruil meubelen.
Komt zien, het is de moeite waard. Wij
wensen u prettige Feestdagen en
een gelukkig nieuw jaar!!!
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Jaarlijkse Luikse Markt
Zondag 9 januari 2011 is het weer zover.
Tafeltennisvereniging ATTC77 uit AarleRixtel zal haar jaarlijkse Luikse Markt
houden in de tafeltennishal aan de Jan
van Rixtelstraat. De hal is open van 11.00
uur tot 15.00 uur voor iedereen.
Het bestuur heeft er alles aan gedaan om
het weer een goed evenement te maken.
De leden zullen tijdig hun waar uit stallen
en er alles aan doen om die aan u aan te
bieden tegen een redelijke prijs. Wat het
weer dit jaar gaat doen is echter de grote
vraag. Vorig jaar werd de Luikse Markt
overschaduwd door sneeuw en gladheid.
Toch was er een redelijke opkomst en
konden de verkopers tevreden terug
kijken naar de dag. Een gestadige
stroom van bezoekers vond spullen van
hun gading. Dit jaar weer nieuwe spullen
dus. Het bestuur denkt met deze Luikse
Markt een aardige, doch eenmalige,
Marktplaats. te kunnen zijn.
Bij de opening van de hal om elf uur zal
er zo als gebruikelijk een flinke rij staan.
De entree voor de leden is gratis en ook
jongeren onder de zestien jaar kunnen
zonder betalen binnen, alle andere
mensen vragen we om een geldelijke
bijdrage van één euro. Er is gelegenheid
om een lekker kopje koffie, soep of iets
anders te nuttigen. Attc77 heet u op
zondag 9 januari 2011 van harte welkom.

K lokje
Gevonden:
Afgelopen maandag heb ik rond half acht
’s-avonds op het trottoir bladmuziek voor
viool gevonden. Een boekje: Solos for
Young violinists nr. 4 en losse stukken
bladmuziek en kopieën daarvan. Af te
halen bij architectenbureau de Loods,
Bosscheweg 16. U kunt vragen naar Ria
Smits.

De engelen van Sensoor staan
altijd voor je klaar, ook tijdens de
feestdagen
Eindhoven, 16 december 2010 - De kersten nieuwjaarsperiode staat voor de deur.
Een feest voor wie vakantie heeft en
leuke dingen doet. Maar dat geldt niet
voor iedereen. Sommige mensen ervaren
de komende periode als extra zwaar.
Ook tijdens de feestdagen en in de
donkere wintermaanden zitten de
vrijwilligers van Sensoor daarom klaar
voor iedereen die behoefte heeft aan een
emotioneel steuntje in de rug. Sensoor is
dag en nacht bereikbaar via 0402125566. Chatten en mailen kan via
www.sensoor.nl/brabant.
Voor sommige mensen voelt de gezelligheid als een ‘verplicht nummer’, andere
mensen voelen zich extra alleen. Want
eenzaamheid, verdriet of zorgen zijn nog
pijnlijker als je weet dat anderen gezellig
feest vieren. Ook het gemis van een
dierbare is tijdens de feestdagen vaker
sterker. Hoe je je ook voelt en waar je
ook over wilt praten, de vrijwilligers van
Sensoor staan altijd voor je klaar. Elke
dag van het jaar, dus ook tijdens kerst en
oud en nieuw en tijdens de donkere
dagen van het nieuwe jaar. Ze zijn dag en
nacht bereikbaar voor een gesprek via
0900-0767(5ct/m) of 040-212566 Chatten
en mailen kan via www.sensoor.nl/
brabant.

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
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Bericht van:
Opening uniek uitvaartcentrum
Dinsdag 28 december opent een nieuw
uitvaartcentrum in Beek en Donk.
Het nieuwe centrum sluit beter aan bij
een eigentijdse manier van afscheid
nemen en uitvaart verzorgen.
Door haar ervaring kreeg zij vernieuwde
inzichten in ieders behoefte om op eigen
wijze afscheid te kunnen nemen.
Door de tijd heen hebben mensen steeds
meer wisselende wensen om het afscheid persoonlijk vorm te geven.
Met de bouw van het nieuwe uitvaartcentrum heeft ze zich veelal laten inspireren door de wensen van nabestaanden.
Er is een apart gedeelte waar men
afscheid van de overledene kan nemen.
Elke familie krijgt een eigen huiskamer
ter beschikking. Daardoor kan men op
elk gewenst moment de overledene
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bezoeken en eigen gasten ontvangen.
In de ernaast gelegen aula is er de
mogelijkheid om een condoleance of een
afscheidsdienst te verzorgen waaraan
een geheel persoonlijke invulling kan
worden gegeven.
Aan de achterzijde ligt een landschapstuin waar iedere bezoeker gebruik van
kan maken. Daarin wordt onder de
moerbeiboom een plekje ingericht om
overleden kinderen te gedenken.
De officiële opening van het uitvaartcentrum wordt verricht door de burgemeester en wethouders op dinsdag 28
december om 14.00 uur. Van 15.00 tot
21.00 uur is het uitvaartcentrum opengesteld voor publieke bezichtiging. Iedere
belangstellende is van harte welkom op
het adres Oranjelaan 54 te Beek en
Donk
Voor meer informatie:
www.degroofuitvaartverzorging.nl

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

AUTOBEDRIJF - VOSSENBERG
Gecertifeerd Klasse 1 Bovag Autobedrijf
Verkoop; Best Car Selection / Bovag Occassion’s

Al bijna 25 Jaar
een begrip in Aarle-Rixtel
%HWDDOEDDURQGHUKRXGYRRUXZ
personen- of bedrijfsauto
5HSDUDWLH RQGHUKRXGDOOHPHUNHQ
/SJLQERXZVWDWLRQ$SNNHXULQJVVWDWLRQ
$LUFRVHUYLFH6FKDGHUHSDUDWLH 7D[DWLH
De Duivenakker 7a, 5735JA Aarle-Rixtel
Telefoon 0492-382722
info@autocenter-vossenberg.nl
www.autocenter-vossenberg.nl
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Bericht van:
NL Doet,
steek de handen uit de mouwen!
Op 18 en 19 maart 2011 organiseert het
Oranje Fonds, samen met duizenden
organisaties in het land, NL DOET; de
grootste vrijwilligersactie van Nederland.
NL DOET zet de vrijwillige inzet in de
spotlights en stimuleert iedereen om een
dag(deel) de handen uit de mouwen te
steken. Doet u ook mee?
Bent of kent u een organisatie waarbij er
nog klussen gedaan kunnen worden?
Meld hen dan aan voor NL DOET. De
klussen zijn mogelijk in alle soorten en
maten. Van het opknappen van een
speeltuin en het pimpen van een
dorpshuis, tot het organiseren van een
dagje uit voor ouderen of gehandicapten.
Of wat dacht u van achterstallige klussen
zoals het op orde brengen van de
administratie, of het uitzoeken van
spellen en boeken. Alle klussen kunnen
aangemeld worden via de website
www.nldoet.nl. Maak een leuke omschrijving van de klus en geef aan hoeveel
vrijwilligers er nodig zijn. Via de website
kunnen belangstellenden zich vervolgens
intekenen op de klus.
Hebt u extra financiële middelen nodig
om uw klus uit te kunnen voeren? Meld
dan nu uw klus aan. Daarna kunt u tot 31
januari 2011 bij het Oranje Fonds een
financiële bijdrage aanvragen tot maximaal 500 euro.
Vrijwilligers zijn het kloppend hart van
vele sociale initiatieven. Het Oranje
Fonds laat met NL DOET zien hoe belangrijk actieve burgers voor de samenleving zijn. Daarnaast draagt NL DOET bij
aan een goed imago van het vrijwilligerswerk. Het Oranje Fonds is het
grootste nationale fonds op sociaal
gebied en laat Nederland van zijn beste
kant zien. Per jaar besteedt het ongeveer
€ 24 miljoen aan organisaties en
initiatieven die de sociale cohesie
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versterken in Nederland en in het
Caribische deel van het Koninkrijk. De
Prins van Oranje en Prinses Máxima zijn
beschermpaar van het Fonds.
Meer weten?
Meer informatie is te vinden op:
www.nldoet.nl of te krijgen bij
Steunpunt Vrijwilligerswerk Laarbeek
info@steunpuntvrijwilligerswerklaarbeek.nl
Tel. nr.: 0492 328800/ 0492 328807

Ganzeveer 5
behoudt eerste plaats
Donderdag 2 december moest het
seniorenteam Ganzeveer 5 tegen Bakel
6, waar de gedeeld 1e mee stonden in de
derde klasse van de HBB. Het eerste
gemengde dubbel, gespeeld door Jody
Schoenmakers en Maico Sanders, werd
redelijk eenvoudig gewonnen. Ook het
gemengd dubbel van Anne van de Elsen
en Coen Verbakel werd gewonnen waardoor Ganzeveer met 2-0 voorsprong even
kon ontspannen.
De damesdubbel werd helaas verloren
door Maike Beks en Jody. En ook de
herendubbel werd door Thijs Derks en
Coen in een spannende wedstrijd
verloren. Tussenstand : 2-2.
De dames Anne en Maike hadden het
beiden zwaar met hun enkelspelen en
konden hun wedstrijd helaas niet winnen.
De heren Thijs en Maico wisten hun
enkelspelen echter wel te winnen,
waardoor er een eindstand van 4-4
uitrolde en beide teams nog steeds de
eerste plek delen !
Overige uitslagen Senioren
Ganzeveer1-Phoenix1 3-5
Ganzeveer3-Smashing Bruang4 4-4
Ganzeveer4-Phoenix4 7-1
BC85 3-Ganzeveer6 2-6
Ganzeveer7-Never Down2 0-8
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Bericht van:

GEEN TUNNELBAK MAAR
TUNNELVISIE
Dorpsplatform Aarle-Rixtel blijft tegen
weg langs Wilhelminakanaal
Het Dorpsplatform Aarle-Rixtel heeft bij
de provincie Noord-Brabant zienswijzen
ingebracht in het kader van de ontwerpstructuurvisie ruimtelijke ordening deel D
‘Brainport Oost’ en de Noordoostcorridor,
ofwel DE WEG langs het kanaal. De
Structuurvisie maakt de aanleg van de
weg langs het Wilhelminakanaal op
termijn mogelijk. Dit Wilhelmina-alternatief heeft de voorkeur van provincie en
regio. Dorpsplatform AarleRixtel wil beargumenteerd en onderbouwd aangeven
waaróm zij tegen de weg is en blijft.
De gemeente Laarbeek heeft in haar
reactie aangegeven in te stemmen met
dit alternatief, zij het onder voorwaarden:
ze willen hem niet zien en niet horen. Of
dit technisch mogelijk zal zijn, moet nog
blijken en ook of het financieel haalbaar
is. Een zware opgave voor de gemeente.
Dorpsplatform Aarle-Rixtel heeft de Structuurvisie en onderliggende Plan-MER
bestudeerd. De belangrijkste conclusie is
dat de milieueffectrapportage een nogal
gekleurd en subjectief oordeel geeft over
het Wilhelmina alternatief ten koste van
de door Laarbeek aangedragen Noordelijke alternatieven. De positieve effecten
van het Wilhelmina alternatief zijn structureel overgewaardeerd en de positieve
effecten van de Noordelijke alternatieven
zijn structureel ondergewaardeerd. Dit is
gebeurt zowel ten aanzien van verkeerseffecten, effecten op woon- en leefmilieu
als ook op effecten op natuur en
landschap. Zo ontstaat een totaal verkeerd beeld van de verschillende voor- en
nadelen van de alternatieven en heeft de
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provincie te veel gezocht naar effecten
die hun voorkeur bevestigen. Een duidelijk
voorbeeld van tunnelvisie en al te ver
gevorderd zijn in het proces om nog
objectief naar de problematiek te kijken.
Helaas gebeurt dat vaak in overheidsland
als het gaat om grote projecten.
Wij hebben deskundigen de cijfers laten
beoordelen. Voor ons is duidelijk geworden, dat een Noordelijk alternatief gelijkwaardig is aan het Wilhelmina alternatief
als het gaat om de bereikbaarheid van
Brainport, de hoofddoelstelling van het
plan. De Noordelijke alternatieven hebben
voldoende/evenveel oplossend vermogen
en scoren beter bij natuurbehoud en
woon- en leefmilieu. Het Wilhelmina
alternatief scoort weliswaar beter als het
gaat om het terugdringen van verkeer in
het groene middengebied en in bebouwde
gebieden, zoals Nuenen en Helmond.
Maar ook dat gaat weer ten koste van
met name de kern Aarle-Rixtel die tot wel
25% meer verkeer zal moeten afwikkelen. Dus ook die positieve effecten zijn
betrekkelijk.
Dat brengt ons bij de andere doelstelling
van de plannen rond Brainport, het
versterken van het groene middengebied
en het ontwikkelen tot Rijksbufferzone.
Het kan toch niet zo zijn dat juist de
belangrijkste natuurwaarden in die
bufferzone worden opgeofferd door de
aanleg van deze weg om de ontwikkeling
van minder waardevolle gebieden te
stimuleren? Dat gelooft toch niemand,
mede omdat er toch altijd een verkeersdruk op dit gebied aanwezig zal blijven.
Het blijft immers de kortste route tussen
Helmond en Eindhoven, met daarin ook
nog grote woon- en werkgebieden als
Nuenen en Geldrop. Puur een verhaal om
de aanleg van de weg langs het kanaal in
een breder perspectief te trekken, maar
als het gaat om natuurbehoud volkomen
onzin.
Geen integrale afweging: Laarbeek wordt
dubbel gepakt
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Bericht van:
De kosten zijn in de afweging tussen de
alternatieven niet meegenomen en daar
hebben wij ernstige bezwaren tegen. De
provincie geeft aan dat bij de verdere
uitwerking wel te doen (er komt nog een
nadere tracé-studie en een ProjectMER). Dat kan en zal betekenen dat
Laarbeek dubbel wordt gepakt. In de
eerste plaats omdat de financiën nú geen
volwaardige plek krijgen in de afweging
tussen de alternatieven (de Noordelijke
alternatieven zijn immers veel goedkoper). En in de tweede plaats zal dat
betekenen dat bij de latere afweging, bij
de tracékeuze en de inpassing, zal
blijken dat de kosten van tunnels of een
verdiepte ligging onder maaiveld, niet
opwegen tegen de effecten daarvan.
Ofwel, een ligging zoals de gemeente
Laarbeek die wil zal niet haalbaar zijn. Al
met al is er nú van een integrale afweging
geen sprake en is er sprake van een
gestuurd proces richting het Wilhelmina
alternatief. En ook wordt hiermee het
Bereikbaarheidsakkoord met voeten
getreden. Het niet op een volwaardige
manier en objectief beoordelen van de
Noordelijke alternatieven is eigenlijk een
vorm van contractbreuk, en helaas laat
de gemeente Laarbeek het gebeuren.
De gemeente Laarbeek: passief en
reactief.
In de vergadering van de gemeenteraad
op 2 december hebben wij onze standpunten kenbaar gemaakt. Desondanks
heeft de raad ingestemd met de eerder
genoemde reactie. Het stelt ons teleur
dat de gemeente ons inziens onvoldoende de stukken op zijn merites heeft
beoordeeld en de beoordelingen en
afwegingen onvoldoende op kwaliteit
heeft onderzocht. Ze heeft naar onze
mening onnodig kansen laten liggen in
het bestuurlijk traject richting regio en
provincie. Sommige politieke partijen
waren goed geïnformeerd, andere
duidelijk minder. Met plaatsvervangende
schaamte hebben we de irrelevante
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vragen en opmerkingen en onderling
gekrakeel aangehoord, terwijl de toekomst van de ruimtelijke kwaliteit van
onze gemeente en de leefbaarheid van
met name Aarle-Rixtel op het spel staan.
Het is een lastige materie dus het is niet
iedereen te verwijten maar van een
professionele organisatie als een
gemeente mag en moet je meer verwachten. Dat mag voor een dergelijk
project met zo’n invloed op welzijn van
burgers en natuur eigenlijk niet gebeuren.
Nu lijkt het er op dat vrijwilligers en
belangengroepen meer tijd en capaciteit
moeten leveren om de enorme stapels
aan deskundigen-onderzoeken en
rapporten te beoordelen. De gemeente
had deskundigheid moeten inhuren om
zelf een goed oordeel te kunnen vellen
over de inhoudelijke kant van de zaak en
daarbij ook de raad beter en volledig
moeten en kunnen informeren. Te
makkelijk heeft ze zich geschaard achter
de adviezen van de regio en de Stuurgroep Brainport.
Dorpsplatform Aarle-Rixtel, en gelukkig
meerdere belangengroepen met ons
zoals Klankbord en de actiegroep
Niksweg, blijft strijden tegen de weg
langs het Wilhelminakanaal. Niet alleen
omdat we voor het behoud van ons woonen leefmilieu zijn, wij zijn ook vóór een
versterking van de positie en bereikbaarheid van Brainport. Er zijn andere
alternatieven met hetzelfde oplossend
vermogen en minder aantasting van
natuur tegen veel minder kosten. Ofwel
een noordelijk alternatief, ofwel een
combinatie van een noordelijk alternatief
met een zuidelijke omlegging van de
N279 bij Zijtaart. Daar had ook de
gemeente voor kunnen en moeten gaan.
Onze uitgebreide zienswijzen aan GS
zijn terug te vinden op onze website
www.dorpsplatform.nl
Stichting Dorpsplatform Aarle-Rixtel.
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Bericht van:

Op 12-12 werd de 2e cross van dit
winterseizoen gehouden. Met overmacht
werd die gewonnen door Henk van Riet
tweede werd Leon Rooijakkers, 3e Frans
Kooijmans, 4e Jef van Dijk en 5e Karel
Madou.
In het algemeen klassement bij de 50minners gaat Henk aan de leiding en bij
de 50+ers staan Jef en Frans samen aan
kop.
Op 2e Kerstdag organiseren wij onze
traditionele foto-wandel-puzzeltocht. Men
kan deelnemen als duo, groep of gezin.
Inschrijven en vertrekken voor deze
ongeveer 5km. lange wandeling, kan men
tussen 13.00 en 13.30 uur bij café ‘t
Heuveltje aan de Dorpsstraat 86. Het
inschrijfgeld bedraagt € 1,00, kinderen en
ADW-leden kunnen gratis meedoen. Na
afloop ligt er voor iedereen een prijs onder
de kerstboom, de besten mogen
uiteraard het eerst uitzoeken.
Meer informatie is te krijgen bij Wim
Nissen tel. 381675 of op
www.aandewielen.nl.
Op 2 januari staat onze tweede veldtoertocht op het programma, we hopen
dat de weergoden ons eens gunstig
gezind zijn. Er is keuze uit de afstanden
35 en 45 km. en inschrijven en vertrekken
kan men tussen 09.00 en 10.00 uur bij de
kantine van A.S.V.’33 op sportpark de
Hut. Daar bestaat ook de mogelijkheid
tot omkleden en douchen, bovendien
kunnen de fietsen indien nodig gespoten
worden. In verband met het 40-jarig
jubileum dat wij in 2011 vieren, worden er
onder de inschrijvers 10 prijzen verloot.
Meer informatie wordt eventueel verstrekt
door Henk Peters of Henk Willems tel.
382706 of 381270.
Zondag 9 januari is de officiële opening
van het jubileumjaar. Wandelaars vertrek-
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ken om 09.30 uur vanaf het kerkplein
voor een wandeling naar het crossparkoers in de Lieshoutse bossen.
Tijdens het bijwonen van de cross krijgt
men koffie of thee en een warme hap en
na afloop wandelt men terug. Om 14.00
uur is er een rik- en joker toernooi in de
Couwenbergh, de prijsuitreiking daarvan
is om 17.30 uur.
Wij wensen iedereen Prettige Kerstdagen, een fijne jaarwisseling en een
gezond en sportief 2011.
afd. publ.

Jaarlijkse
vuurwerkcampagne
weer begonnen
De jaarwisseling komt er weer aan en
daarmee ook de tijd dat er weer vuurwerk
wordt afgestoken. Daarom zijn Politie
Brabant Zuid-Oost, Halt Oost-Brabant en
de gemeenten in deze regio weer een
vuurwerkcampagne begonnen. Die loopt
van 1 december tot 15 januari.
Zoals bekend mag vuurwerk alleen
worden verkocht op 29, 30 en 31
december. Het mag alleen worden
afgestoken tussen 31 december 10.00
uur en 1 januari 2.00 uur. Buiten die
tijden dus niet. De politie en de
gemeentelijke BOA’s treden direct op
tegen mensen die dan toch vuurwerk
afsteken of teveel vuurwerk bij zich
hebben. De toegestane hoeveelheid is
tien kilo.
In verband met feestdagen

Openingstijden gemeentehuis en
milieustraat
In verband met de komende feestdagen
is het gemeentehuis op vrijdag 24 en 31
december 2010 gesloten. De milieustraat
is op vrijdag 24 en 31 december gesloten
vanaf 15.00 uur.

Drogisterij Raijmakers
Dorpsstraat 26 Aarle-Rixtel Tel. 0492-381278
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De Meikever
Het jaar is bijna ten einde en dan gaan
we terugblikken op al dat goede en
vooral het minder goede nieuws. Weer
die hele brei over me heen, ik heb er
schoon genoeg van, van al dat teruggeblik, kijk maar vooruit zou ik zeggen. Ik
heb toch al iets tegen om- en terugkijken, daar krijg ik pijn in mijn nek van.
Op naar 2011, met een schone lei
beginnen, vol er tegenaan, eerst maar
eens de Elfstedentocht, dan hebben we
weer wat afleiding. Ik doe intussen wel
een rondje Croyse gracht, dat is mij ver
genoeg en dan meteen aan de glühwein.
Hebben we verder nog wat te vieren in
2011, jazeker, de rooi bestaan 600 jaar
en dat willen ze weten. Alleen ze vieren
het in de maand mei, dus stel ik voor. Ale
gewoon voor vier weken overkappen met
een grote tent. Alles achter mekaar, de
Dorpsfeesten, De Rooi Schut en de
Blaaskapellen, een groot voorjaarsfeest.
De rest van het jaar rusten we gewoon
uit. Alleen 11.11.11 moeten we als mensheid weer iets bijzonders doen want dat
is echt eenmalig. Dus trouwen met die
hap of een stamhoudertje op de wereld
zetten. Dan moet je wel rond 2.2.11
beginnen, ik waarschuw maar even, nog
zes weken, die zijn zo voorbij. Degene
die dat voor mekaar bokst krijgt van mij
een hele pagina met foto in dit blad, het
heet tenslotte niet voor niets Gemeenschapsblad. Intussen hebben we nog een
kistje appelen te schillen met het overheidscomite Welweg. We hebben daar
inmiddels een stevige groep Niksweg
tegenover gezet, zo heb ik van ingewijden
begrepen. Ik zou zeggen, de ring vrij en
de gong voor de eerste ronde. De eerste
klap is een euro vijftig waard, want de
daalder kennen we niet meer. Jammer
dat de zwartrokken niet meer beschermd
zijn anders zou je de kolonie kauwen ,
die momenteel weer elke avond in het
broekbos van de Opstal huist, in de strijd
kunnen gooien. Te beginnen met de zaak
flink onder te laten schijten, want daar
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zijn ze keigoed in. En herrie schoppen
kunnen ze ook als de beste, even
versterken en dan worden alle geluidsnormen voor de Wilhelmina- en andere
varianten overschreden. Wat hebben we
nog meer. De roodomrande doorgewinterde watertor, is die niet beschermd.
Ik meen almaar dat ik die van de zomer
daar gezien heb. Aan de andere kant zit
wel een dikke Hommel, maar eentje is te
weinig en ze zijn niet beschermd. Dat
telt niet. Kunnen we nog de mottige
moerasanjer of de pluizige poelranonkel
opvoeren als zwaar beschermde planten.
Zijn zeker goed voor drie jaar uitstel. Alle
beetjes helpen. Ik blijf maar een beetje
brainstormen, in 2011 borrelen er vast
nog wel meer goede ideeën op.
Ik kijk intussen naar de sterren en al het
duistere wat daar achter ligt. Dat gaat
mijn verstand en dat van de meesten
onder ons ver te boven. Ik word daar wel
altijd heel rustig van. Even kijken waar de
Grote Beer, ons steelpannetje, staat en
Cassiopea(de grote W rechts daarvan),
met precies daartussen de Poolster. Het
oriëntatiepunt voor de dwaallichtjes onder
ons. Altijd veilig om te weten in deze
dwaze wereld van kijkcijfers, opiniepeilingen, gouden handdrukken en
gebakken lucht. Vroeger placht ik wel
eens na te denken en mij voor te stellen
hoe ver het was tot het einde van het
heelal, tot aan het hek of de muur, om het
zo maar te zeggen. Later leerde men mij
dat het daarachter gewoon weer verder
gaat met zwarte gaten en sterrenbeelden
waar we geen notie van hebben tot..... ja,
hoe ver, eigenlijk. Als je daar echt diep
over na gaat denken dan kom je gewoon
tot de conclusie dat onze hersens te
klein zijn om dat te kunnen doorgronden.
Daar zou je gek van kunnen worden. En
dat lijkt me heel gevaarlijk, vooral
op11.11.11, want dat is driemaal het
gekkengetal. We gaan een gek jaar
tegemoet, ik wens U veel wijsheid op de
drempel van dit decennium. De meikever.

Bericht van: 50 jaar geleden

Nachtelijk vandalisme
Afgelopen nacht ontstond een uur na
politie-uur in lunchroom “De Heindert” een
misverstand tussen de lunchroom voerster en bezoeker V. over een al of niet
gedronken glaasje bier. Dit misverstand
liep zo hoog op dat tenslotte de gehele
inventaris door V. kort en klein werd
geslagen. Wachtmeester Groenen van de
rijkspolitie verwijderde V. uit de lokaliteit,
waarop deze het, nadat de deur gesloten
was, nodig vond om het glas van de deur
in diggelen te trappen. Daarop is V. in
verzekerde bewaring gesteld.
14 december E.H.B.O.
Op de te Gemert gehouden EHBO –
wedstrijden om het districts kampioenschap heeft onze afdeling bij de groep
senioren, de tweede prijs behaald met
slechts één punt achterstand op de
winnaars, Gemert. De seniorenploeg
bestond uit commandant Piet Oosthoek,
de helpers Ant. Van Berne en Frans
Vlamings, als patiënten fungeerden Henk
de Jong en mej. Corrie Vlamings. Hierdoor heeft deze ploeg zich een plaats
veroverd voor de finale, waarvan de
winnaar zich Brabants kampioen mag
noemen. Deze finale wedstrijden worden
gehouden op 15 januari te Sint Michielsgestel.
20 december Bouwvergunningen
Door het gemeentebestuur zijn bouwvergunningen verleend voor een grootste
uitbreiding van de Golf- en Cartonnagefabriek van de N.V. Zuid Nederlandse
Handelsmij v.h. A. van Dam te AarleRixtel, voor de bouw van de ambtswoning
van de burgemeester en voor enige
gebouwen van geringe betekenis en
omvang

Pagina 46

Vrije zaterdagen voor ambtenaren
In navolging van beslissingen hieromtrent
door het Ministerie van Binnenlandse
zaken, betreffende zijn ambtenaren,
heeft het gemeentebestuur aan zijn
ambtenaren vrijaf gegeven op de
zaterdagen 24 en 31 december. De gemeente secretarie zal dan zijn gesloten,
voor dringende gevallen van de burgerlijke
stand kan men evenwel terecht.
Oudste inwoonster
Op vrijdag 23 december a.s. viert de
weduwe De Wit – van Tillaart, Lieshoutseweg 52, alhier, haar 90 ste verjaardag.
Zij is de oudste inwoonster van onze
gemeente
29 december Gunning ambtswoning
De bouw van de nieuwe ambtswoning van
de burgemeester aan de Dorpsstraat is
gegund aan A.H. van Gerwen, alhier voor
het bedrag van f 53.800,—
Publieke aanbesteding ambtswoning
Ten Gemeentehuize had maandag
ochtend, onder architect Vermeulen uit
Helmond, en ten overstaan van het
college van Burgemeester en Wethouders, de inschrijving plaats voor de
publieke aanbesteding van de ambtswoning voor de burgemeester, te bouwen
tegenover “Maison Lohengrin” langs de
Dorpsstraat, alhier. Er werd ingeschreven
als volgt:
F. v. d Looveren Stiphout F 69.750,—
J. v. Hoomond Schijndel F 68.250,—
J. Maurix Heeswijk
F 66.650,—
A. van MelisGemert
F 65.200,—
Gebr. Van Roij Aarle-Rixtel F 64.576,—
J. Verhoeven Helmond
F 63.750,—
Gebr. Vos Gemert
F 62.934,—
Strijbosch W. Aarle-Rixtel F 61.650,—
Gebr. Strijbosch Aarle-Rixtel F 60.850,—
Rooijakkers Mierlo-Hout F 58.350,—
A.H. van Gerwen Aarle-Rixtel F 53.800,—
G.J. Roelofs Lieshout
F 53.660,—
Sterken Beek en Donk
F 51.940,—
De gunning is aangehouden

