10 januari 2011
NR 1

S
G
A

10 januari 2011
NR 1

tichting
emeenschapsblad
arle-Rixtel

Jaargang

www.gemeenschapsblad.nl
STICHTINGSBESTUUR:
Jan den Mulder,
Cisca Verschuuren - Nooijen,
Maria Hagelaar - van Griensven
Ad Loos,
Theo Schepers,

Huisartsen:
Huisartsenpost Elkerliek:
Tandartsen:
Apotheek:
Ziekenhuis:
Mariëngaarde:
Spreekuur pastorie:

Lieshoutseweg 26
Haffmansstraat 10.
Biermansstraat 31
Kerkstraat 39.
Lijsterstraat 7.

T. Engels en F. Titulaer
C. Martin en P. Kolkman
P. Colen
Laarhoeve
Elkerliekziekenhuis Helmond
Bosscheweg 20, 5735 GV
zie kerkberichten Heindertweg 1

Klachten t.a.v. Gemeenschapsblad:
Maria Hagelaar - van Griensven
Biermansstraat 31 Tel 0492 - 383293
Inleveren kopij
Tot uiterlijk dinsdagavond voor het
verschijnen van het volgende nummer.
E-mail:
gemeenschapsblad@hotmail.com
Advertenties, dankbetuigingen en klokjes
(duidelijk leesbaar)
Adres
Kerkstraat 39, 5735 BW, Aarle-Rixtel.
Fax 0492 - 842639
Klokjes en dankbetuigingen
tegen contante betaling aanleveren op
adres Kerkstraat 39, Aarle-Rixtel
Verschijningsdata:

Oplage

41
2500
382067
382100
383293
382034
381733

381253
0900 8861
381790
382727
386000
595555
385333
381215

Kosten van de advertenties
Exclusief BTW 19 %
1/1 pagina: € 50,=
1/2 pagina: € 26,50
1/3 pagina: € 19,=
Klokjes inclusief BTW: v.a. € 4,=
Dankbetuigingen inclusief BTW: € 9,=
Bijkomende kosten, zoals verkleinen
van advertentie e.d. zullen worden
doorberekend.
Bank: Rabobank 10.14.95.048
De Stichting Gemeenschapsblad kan
geen enkele aansprakelijkheid
aanvaarden voor schade van welke
aard dan ook, ontstaan door het niet,
niet tijdig of onjuist plaatsen.

24-1 / 7-2 / 28-2 / 21-3 / 4-4 / 18-4 / 2-5 / 16-5 / 30-5
Pagina 3

Taxibedrijf
C. van Heijst
*
*
*
*
*

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 zaterdag 15 januari t/m vrijdag 21 januari
Zaterdag 15 januari
18.30 uur Kerk – Eucharistieviering - Dameskoor - kindernevendienst
Nelly Sterken – van Ravensteijn
Gerard en Maria Ermens – Schepers
(j. get.)
Frans Martens
(par./verj.)
Overleden ouders Steenbekkers - van Alem
Ben Loomans
Elly Engels – Jeurgens
(par.)
Tot welzijn van de parochie
Zondag 16 januari – 2e Zondag door het jaar - Internationale Bidweek
10.00 uur Kerk – Eucharistieviering – Samenzang
Elly Engels – Jeurgens
(par.)
Overleden familie v.d. Kerkhoff/van Roij/van Alphen
Tonnie Scheepers – van Boxmeer
(verj.)
Cisca Martens – Derboven
(j.get.)
Sjef Heesakkers
(verj./buurt)
Sien Nooijen
(fund.)
Peter Bordat
Toos de Jong-van Berlo
(verj.)
Jan en Marc van Stiphout
Woensdag 19 januari
19.00 uur Kapel – Rozenkransgebed

Week van zaterdag 22 januari t/m vrijdag 28 januari
Zaterdag 22 januari
18.30 uur Kerk – Eucharistieviering - Samenzang - kindernevendienst
Noud en Mio Raaijmakers
Frits Smeenk
Tot welzijn van de parochie
Zondag 23 januari –3e Zondag door het jaar
10.00 uur Kerk – Eucharistieviering – Dames- en Herenkoor
Wim en Jo Driessen – van Asten (huwelijksdag)
Annie van Mierlo – van Doren
Riek Sneijers en ouders
Leo van Doren
Jan van Dommelen
Wim Thijssen en Willard
Zuster Margret Nabben
Theo Vereijken
Woensdag 26 januari
19.00 uur Kapel – Rozenkransgebed

(par.)
(verj.)
(verj.)
(verj.Willard)
(KBO)
(verj.)
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OVERLEDEN
Mien van Hout-Dieperink, 73 jaar, Phaffstraat 32.
Spreekuren Pastorie
ATTENTIE Op Maandag is de pastorie altijd gesloten.
Op dinsdag en vrijdag, woensdag- of donderdagochtend van 9 tot 12 uur is er
een medewerkster aanwezig op de pastorie. U kunt dan terecht met vragen over:
dopen, huwelijken, jubilea en misintenties. Voor dringende gevallen zoals uitvaart of
ziekenzalving, kunt u de pastoor bereiken op de pastorie tel.:381215.
De ingang van de administratie is verplaatst naar de achterkant van de pastorie!!
Doopvieringen
De eerstvolgende doopvoorbereidingsavond is op woensdag 18 januari 2010 van
20.00 tot 21.30 uur in de sacristie van onze kerk.
Deze avond is bedoeld als voorbereiding voor de gemeenschappelijke doopviering
van zondag 30 januari 2010. Voor deze avond en voor de doop van uw kindje kunt u
zich opgeven tijdens de spreekuren van de pastorie:tel. 381215.

Pastor Deli tijdelijk uit roulatie
Al enige tijd is Pastor Deli wegens twee operaties aan de knieën uit de roulatie.
Wij moeten helaas mededelen dat hij weer enige tijd afwezig zal zijn, want op 7
januari is hij in België geopereerd aan een driedubbele hernia.
Hoe lang de revalidatie zal duren is moeilijk te zeggen, maar wij zullen u op de hoogte
proberen te houden.
Mocht u hem een bemoedigend kaartje willen schrijven dan moet u dat sturen naar
Mosthoevendreef 6, B 2970 Schilde, België.
Pastor Engels zal onze Pastor zoveel als mogelijk is vervangen.
Het Kerkbestuur.

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

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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Vanuit de Pastorie
Kort woordje van Pastor M. Deli
Dank zij internet bij moeke
Het is lang geleden dat ik u, via deze
weg, nog ’t een en ’t ander kon vertellen.
Gelukkig heeft ons moeke onlangs het
‘internet’ in huis laten placeren, omdat zij
binnenkort wil s(m)urfen. Enkele dagen
geleden heeft ze een laptopke gekocht.
Ze mag gelukkig al 87 jaar geworden
zijn, maar aan de moderne tijd probeert
ze zich toch goed aan te passen. Enfin,
in de hoop dat moeke de juiste toetsen
en knopkes indrukt, kan ik dankzij het
belgisch internet toch een kort woordje
tot u richten.
Terug onder het mes
Terwijl dit boekske, op 10 januari, heel
zachtjes in uw brievenbus glijdt is hopelijk
alles voor mij achter de rug, of beter
gezegd uit de rug. Want op 7 januari zal
dokter Mahieu me op drie plekken
opereren van hernia.
Na m’n tweede knie-operatie, op 24
september, begon het rechter been en
m’n onderrug als maar meer pijn te doen.
De krukken voldeden niet meer en op den
duur kon ik me enkel nog verplaatsen
met een stoot-karreke op 4 wieltjes.
(Dank aan Ruud Kweens en aan Toon
Engels, die me elk een rolatorke,eentje
voor binnen en ene voor buiten, in
bruikleen hebben gegeven). Met zo’n
stootkarretje heb ik me een hele tijd, min
of meer, wat kunnen bewegen in AarleRixtel. Ondanks 2 epidurale infiltraties
(spuiten tussen de ruggewervels) op 20
oktober en 22 november, namen de pijnen
als maar toe. Ik voelde me, en liep als
een ongebraden Peking eend.
Wetende dat een heelkundige ingreep de
enige oplossing was, had ik toch graag
tot na Kerstmis en Nieuwjaar in ons
Aarle willen blijven. Maar op zondag 12
december moest ik mijn handdoek in de
ring gooien. De pijn werd zo hevig en ook
de dokter gaf me het advies om zo vlug
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mogelijk in België te geraken. Achteraf
was ik hem hier heel dankbaar voor, want
enkele dagen daarna werden voeten en
benen steeds meer gevoelloos. Toen de
chirurg me ná de M.R.E-scan zei:
“Michaël, de klok staat voor u op vijf voor
twaalf !”, wist ik meteen hoe laat het
was. Na de operatie zal ik minimaal 6 tot
7 weken volledige rust moeten nemen.
Gelukkig heeft moeder overste, van de
‘Zwartzusters’, me laten weten dat ik
welkom ben in hun klooster om daar
terug een beetje op m’n postieven te
komen.
Dank aan Pastores Engels, de
Coninck, en van den Heuvel.
Met deze wil ik graag mijn dank betuigen
aan Pastor Jan Engels, Pastor Franklin
de Coninck en ook aan Pastor Hans van
de Heuvel (allen uit Beek en Donk) die
hun beste beentje hebben ingezet om
zowel in de kerk, als in de kapel van
Mariëngaarde, de vieringen te verzorgen.
Zowel met Kerstmis als met oud- en
nieuwjaar zijn alle plechtigheden heel
sereen verlopen heb ik vernomen.
Tijdens m’n afwezigheid zal Pastor J.
Engels, en ik ben hem hier heel erkentelijk voor, waarnemen voor de weekendvieringen, de uitvaarten en de geplande
ziekenzalvingen in onze parochie.
Gisteren heb ikzelf ook de biecht, en de
ziekenzalving ontvangen uit de hand van
een bevriende pater.
Het geeft voor mij rust en sterkte voor de
opereatie.
Met Carnaval terug in Aarle
Ik hoop in Maart, of liever vroeger, terug
bij ons, in Aarle- Rixtel te zijn. Misschien
niet om de polonaise te dansen.
Maar, wanneer ik terug bij ons ben, kan
ook ik zeggen…
‘ Nu kan ik eindelijk pas ´Kicken!´.
Lang leve ons Aarle!!!
Met lieve groet,
P. Michaël Deli

www.autoschadeverbakel.nl

www.twanvanhout.nl
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Bericht van:
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Oproep vrijwilligers
Gildefeest
st. Margaretha.
Het gilde Sint Margaretha gaat op
vrijdag 20, zaterdag 21 en zondag 22 mei
2011 haar 600 jarig bestaan vieren met
een Vrij Gildefeest en diverse culturele en
feestelijke activiteiten waarin de gehele
Aarlese bevolking betrokken wordt. Dit
alles zal gaan plaatsvinden op het feestterrein aan de Lieshoutseweg, gelegen
tegenover de afslag binnendoor naar
Stiphout en voor de loods van Pieter
Verschure.
Om alle activiteiten in goede banen te
leiden zijn vele handen nodig. Om deze
reden is het gilde op zoek naar
vrijwilligers die hun steentje willen
bijdragen aan het tot stand komen van dit
Gildefeest. Met name tijdens de opbouw
van het feestterrein, de Gildedagen zelf
en in de aanloop naar het feest, op het
vlak van de PR, is hulp zeer welkom.
Alle leeftijden vanaf 15 jaar zijn welkom.
Heeft u belangstelling en wilt u zich
aanmelden of wilt u eerst meer informatie
dan kunt u contact opnemen met Toon
Thijssen, Het Laar 6 Aarle-Rixtel,
telefoonnummer: 0492-383086, email:
5xthijssen@hetnet.nl

Het Kouwenbergs kerkje
presenteert:
Zaterdag 22 januari 2010

Filmavond
Ganzegatse carnaval 1963-1964-1965
Aanvang 20.00 uur
Entree: € 3,00 incl. consumptie
( evt kaartje reserveren: 0492 382943)

Scouting Aarle-Rixtel

Allereerst voor iedereen de beste wensen
voor 2011.
Wij hebben op 18 december een erg
gezellige kerstviering gehad op de
blokhut met alle jeugdleden, leiding en
bestuur. Na afloop van de kerstviering
hebben we na 27 jaar Scouting, afscheid genomen van Maria van Aarle. Zij
heeft jarenlang leiding gegeven aan onze
Bevers en heeft o.a. hiervoor de
vrijwilligerspenning gekregen van de
Gemeente Laarbeek. Maria bedankt!
Door het vertrek van Maria, zijn wij nog
wel op zoek naar nieuwe Beverleiding,
dus als je zin hebt om op woensdagmiddag met een groep kinderen van 5 tot
7 jaar het Scoutingspel te spelen, neem
dan kontakt op met Marie-Jose van
Bakel (382498) of met Hans Walk
(382381).
Verder wordt er, na de sleuteloverdracht,
door ons ook druk gewerkt in onze
nieuwe blokhut. Het was al mooi, maar
wordt nu nog mooier! Op onze website
staan diverse foto’s
(www.scoutingaarlerixtel.nl).
Op 12 februari gaan we verhuizen van de
oude naar de nieuwe blokhut en wordt
deze officieel geopend. Iedereen is dan
van 14.00 uur tot 16.00 uur van harte
welkom om een kijkje te komen nemen
en om deel te nemen aan een van de
activiteiten die er (zeker ook voor de
kinderen) worden georganiseerd.
Dus heel graag tot ziens op 12 februari!
Bestuur

K lokje
Gevonden:
Bosje sleutels met autosleutel eraan.
Tel: 382034 Kerkstraat 39.

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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Bericht van:
DèVèltOp schittert op
Kerstshows in Dorpshuis
Theater in Lieshout.
Op vrijdag 17 en zondag 19 december
2010 zijn in het Dorpshuis Theater in
Lieshout twee schitterende Kerstshows
gegeven door DèVèltOp uit Aarle-Rixtel
en drie gast artiesten. Dit zou een
coproductie moeten zijn geworden met
zangeres Franka van der Linden, maar
die heeft helaas haar optredens af
moeten zeggen wegens gezondheidsredenen. Het werden twee prachtige
Kerstshows in een sfeervol en uitverkocht
Dorpshuis Theater in Lieshout.
Voor deze beide Kerstshows was het
Dorpshuis Theater omgetoverd in een
prachtig winter decor compleet met
kerstbomen en vele duizenden lichtjes.
Er was live muziek in de foyer van
toetsenist Peter Stultiens. En de gasten
werden door de Kerstman en Kerstvrouw
verwelkomd met een glas glühwein en
een kerstbonbon. Nadat de Kerstman
met zijn bel de aanvang van de show
aankondigde nam presentator Theo van
Gerwen eveneens uit Aarle-Rixtel het
woord en kondigde op een mooie
amusante manier de artiesten aan. Aan
zangeres Marie-Christien Verstraten de
eer om het spits af te bijten, zij zong een
aantal prachtige luisterliedjes maar ook
aanstekelijk vrolijke nummers. Op de
zondag was het de Voice-van Lieshout
Carlos Donkers die de Kerstshow
opende. Carlos zong met zijn schitterende stemgeluid enkele mooie eigen
geschreven nummers en wat meer
bekende liedjes. Hierna was het de beurt
aan DèVèltOp, komisch en kolderiek
topamusement van de bovenste plank.
Mooie liedjes met eigen teksten welke
op de bekende DèVèltOp manier gebracht en gezongen werden. Al snel was
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het groot feest in de zaal en stond
iedereen mee te zingen met Anja, Gertie
en Rikie en het sullige duo Theke en
Pietje. Het tweede gedeelte van de show
begon met tonproater Frans Bevers die
als Ciske dun opgepimpte boer zijn
prachtige verhaal kwam doen over zijn
huwelijksleven en een tripje naar de
‘grote’ stad Eindhoven. Daarna was
DèVèltOp toe aan hun tweede optreden
van de avond. DèVèltOp had nieuwe
nummers gemixt met hun bestaand
repertoire en het resultaat mocht er
wezen. Er werd zowaar nog door het
gehele theater publiek geschuifeld op het
nummer Du van Peter Maffay, welk
natuurlijk komisch en kolderiek gebracht
werd door DèVèltOp. Het werden twee
prachtige Kerstshows met een spetterend einde en een door de hele zaal
mee gezongen ‘ I’m dreaming of a white
christmas’ compleet met sneeuw.
De organisatie was in haar nopjes en het
publiek enthousiast en tevreden waardoor
deze twee prachtige Kerstshows zeer
zeker voor herhaling vatbaar zijn.
Twee keer de afgelopen tijd,
raakten kroegen de eigenaar kwijt.
Gelukkig gingen ze over in andere
handen,
want we hebben al genoeg lege panden.
Bij een ander café in de Dorpsstraat,
ja dat, dat al lang leeg staat,
staat nu ook een bord te koop,
weer een café nee dat hoeft niet meer,
ik zou willen dat er een winkeltje in
kroop,
dat zorgt in de Dorpsstraat voor meer
sfeer.
Sfeer werd ook aangetroffen bij Jantje,
door het programma Man Bijt Hond,
bij iemand anders waren ze weggejaagd,
die zei; weg van minne grond.
RD
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ADMINISTRATIE
AL OP ORDE?
Bel voor het maken van een afspraak:
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Bericht van:

Help de kinderen in Khayamandi!
Om te beginnen zal ik me eerst aan u
voorstellen. Mijn naam is Suzan Diender,
ik ben 20 jaar en ik studeer Pedagogiek
aan de Fontys Hogeschool in Tilburg. Op
dit moment zit ik in het 3e leerjaar, en
heb ik de kans gekregen om in ZuidAfrika stage te gaan lopen. Deze kans
heb ik natuurlijk met beide handen aangegrepen!
Op 2 februari 2011 vertrek ik samen met
twee studiegenoten naar Zuid-Afrika om
daar stage te gaan lopen op een
peuterspeelzaal en een pré-school
(basisschool). Deze peuterspeelzaal en
pré-school bevinden zich in één van de
sloppenwijken in Zuid-Afrika, genaamd
Khayamandi.
Hier ga ik 4 dagen in de week werken om
de ontwikkeling van de kinderen te
stimuleren en de kinderen te helpen in
hun leefvoorzieningen op de peuterspeelzaal en de pré-school.
De condities van deze twee voorzieningen zijn erg slecht, de kinderen
hebben nauwelijks speelgoed en slapen
op dunne matrasjes die tussen de
middag op de grond worden gelegd.
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De begeleiders van deze voorzieningen
weten weinig af van de ontwikkeling van
kinderen en ik hoop deze begeleiders
daar iets in te kunnen leren.
Samen met één van mijn studiegenoten
wil ik een bijdrage leveren om de leer- en
levensomstandigheden van deze kinderen
te verbeteren, zodat ze later in de
maatschappij kunnen functioneren.
De projecten die wij uit willen gaan
voeren om deze doelen te behalen zullen
gefinancieerd moeten worden. U kunt dan
bijvoorbeeld denken aan het kunnen
aanbieden van spel- en lesmateriaal,
maar bijvoorbeeld ook aan betere
levensvoorzieningen zoals bedden om in
te slapen, of hygiëne maatregelen.
Ik roep u daarom op om een vrijwillige bijdrage te leveren, zodat ik
dit mee kan nemen naar Zuid-Afrika,
om daar de kinderen ook daadwerkelijk deze voorzieningen te kunnen
bieden.
Wilt u graag een steentje bijdragen
dan kunt u een vrijwillige bijdrage
storten op
rekeningnummer:
1597.62.804
T.n.v. S. Diender
Omschrijving: Khayamandi project
Op 31 juli zal ik weer arriveren in
Nederland en ik zal u dan zo snel
mogelijk berichten over mijn tijd in ZuidAfrika en vertellen waar ik uw bijdrage
aan heb besteed.
Suzan Diender

K lokje
Computer problemen?
Heeft u problemen met de computer of
laptop? Bel Rico op 06.22.12.99.38 of
bgg 0492-529938.
Gevonden:
In de Lijsterstraat een meisjes horloge.
Tel: 382608 Fam. Vogels, Merelstraat 5.
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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:
OPNIEUW ONRUST IN
MARIËNGAARDE
Anders dan de kranten ons voorhouden,
is er na de bekendmaking dat wij moeten
verhuizen naar Zonnetij, geen sprake van
grote blijdschap in Mariëngaarde.
Wij hebben geen groot appartement meer
nodig. Spullen om erin te zetten hebben
we niet meer: toen onze aanleunwoningen werden afgebroken en we naar
Mariëngaarde moesten verhuizen, waar
we één kamer hebben waar ook ons bed
op staat, moesten we noodgedwongen
veel wegdoen…
De grootste onrust zit in het feit dat we,
nu we in Zonnetij over meerdere appartementenblokken verspreid worden, naar
buiten moeten om bij de eetzaal te
komen, een kopje koffie te gaan drinken
of zomaar wat willen buurten.
Bij kou, regen of gladheid blijf je dan dus
maar thuis, en zullen er veel mensen in
een isolement raken.
Er komt in Zonnetij geen winkeltje meer
voor de dagelijkse boodschappen, geen
kapsalon en volgens de verzorgenden ook
geen ‘zusterspost’.
De vraag om overkappingen die de appartementenblokken en de ontmoetingsruimte (eetzaal) met elkaar verbinden,
zodat we onder alle omstandigheden naar
elkaar toe zouden kunnen zonder ons
eerst helemaal te moeten aankleden, is
volgens De Zorgboog en De Woningstichting in strijd met het bestemmingsplan. Verder vragen we ons af in hoeverre
DIT plan gerealiseerd gaat worden.
In de zomer van 2009, na alle commotie
dat wij weg zouden moeten uit het dorp,
beloofde De Zorgboog ons dat we midden
2013 in de tuin van Mariëngaarde in flatjes
zouden komen te wonen met de voor ons
zo vertrouwde zorg.
Sinds begin 2002 is ons al zo vaak iets
anders beloofd dat we deze beloften al
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niet meer kunnen tellen op de vingers van
één hand.
Wat dat voor impact heeft op ons
ouderen, daar lijkt de Zorgboog geen
boodschap aan te hebben.
In februari 2010 kregen we een brief van
De Zorgboog dat we alle beloften van
2009 maar weer moesten vergeten, we
zouden naar Zonnetij gaan. Nader bericht
zou in oktober volgen.
De onrust groeide.
We zagen Zonnetij langzaam uit de
grond oprijzen, maar hoorden niets.
Gelukkig hebben wij onze ‘raadsmannen’
( 4 kinderen van bewoners) die regelmatig
contact zochten met De Zorgboog. Nu
zijn we dan eindelijk ingelicht over de
stand van zaken.
Wij begrijpen best dat er in de loop van
de jaren veranderingen en verbouwingen,
zelfs nieuwbouw moet plaatsvinden, maar
zoals De Zorgboog nu al 9 jaar met ons
solt, is toch te gek voor woorden.
Zo ga je niet met mensen om en zeker
niet met ouderen!
Ook maken wij ons als bewoners ernstig
zorgen over onze verzorging. De Zorgboog belooft 24-uurs zorg, maar of en
waar de ‘zusterspost’ komt is niet
bekend. De verzorgenden mogen niet in
hun uniform buiten door het complex
lopen, want er wonen dadelijk ook ‘gewone’ mensen en die mogen niet het idee
hebben dat ze in een verzorgingshuis
wonen. Voor de buitenwereld zijn wij er
dus niet…
De huishoudelijke hulpen moeten weg en
kunnen misschien via een schoonmaakbedrijf opnieuw in dienst genomen
worden, maar veel hulpen geven nu al aan
dit niet af te wachten en kijken al uit naar
ander werk.
Waarom komt De Zorgboog niet met uitgewerkte plannen, waarom steeds die
onzekerheid?
Na 9 jaar zijn wij toe aan rust en
zekerheid!

Bericht van:
Mariëngaarde heeft officieel een cliëntenraad, maar zowel in 2009 als nu zien en
horen wij daar niets van. Wij verwachten
dat zij ons met raad en daad bijstaan,
maar niets is minder waar, wij moeten
het zelf opknappen.
Wij zijn ook teleurgesteld in onze eigen
Mariëngaardeleiding.
Waarom de dag nadat we de bijeenkomst hebben gehad over wat er
allemaal gaat gebeuren in Zonnetij, niet
even binnengelopen tijdens het koffiedrinken om even medeleven en begrip te
tonen?
Dit zijn de voornaamste blijken van onvrede en ongenoegen die mij de afgelopen weken ter ore kwamen , zowel van
onze bewoners, onze verzorgsters, onze
huishoudelijke
hulpen
en
onze
vrijwilligsters.
Uit dit alles blijkt wel dat de stemming in
Mariëngaarde niet is zoals de kranten
schrijven.
Wij mogen dan gelukkig wel in Aarle blijven, maar hebben opnieuw onze eisen:
-De ouderen zoveel mogelijk bij elkaar
verdeeld over zo min mogelijk
woonblokken
-Verbindingsgangen tussen de appartementen en de ontmoetingsruimte, waar
we voor koffie en maaltijden naar toe
moeten en waarvan de verzorgsters
gebruik kunnen maken om van de ene
naar de andere bewoner te komen.
-Een ‘zusterspost’ in een van de woonblokken zodat de verzorgsters niet elders
vandaan moeten komen.
-Onze eigen huishoudelijke hulpen, dus
geen schoonmaakbedrijf over de vloer!
Harde eisen, maar we willen dat De Zorgboog en De woningstichting zien dat we
het, na bijna 9 jaar onrust en onzekerheid, meer dan zat zijn.
Mocht het nodig zijn, dan hopen we dat
de bevolking van Aarle-Rixtel opnieuw
achter ons gaat staan!
Annie
Bijnagte,
bewoonster
Mariëngaarde,
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namens veel bewoners, verzorgsters,
huishoudelijke hulpen en vrijwilligsters
van Mariëngaarde.
05-12-2010

I.V.N. Laarbeek:
Allereerst willen wij iedereen een
“natuurlijk” 2011 wensen. In 2010 bezochten velen onze maandelijkse thema
avonden, een teken dat men toch
geinteresseerd in speciefieke onderwerpen over de natuur. Wij hopen dan ook
dat in2011 nog meer mensen de weg
naar “De Bimd “ gaan vinden! Wij doen
ons best om een gevarieerd programma
te brengen. De avonden vinden altijd
plaats op de derde donderdag van de
maand, en iedereen is hier altijd van
harte welkom, of je nu lid van het I.V.N.
bent of niet! Ook in 2011 zijn deze
avonden gratis.
Deze keer hebben wij Chris Achterberg
en Emillie de Bruijckere uitgenodigd: Zij
zijn werkzaam bij de zoogdierenvereniging.
Zij gaan een presentatie verzorgen over
de boommarter. Dacht men in de vorige
eeuw dat het diertje uitgeroeid was in
Limburg en Brabant, nu schijnt er toch
weer een populatie in deze contrijen
aanwezig te zijn.
Wil je hierover meer weten: kom dan op
donderdag 20 jan 2011 naar “de
Bimd”aan de Beekse weg in Aarle Rixtel.
De avond begint om 20.00 uur

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.
Pagina 19

Pagina 20

Bericht van:
Nieuwe Residentie
in Ganzegat
Ganzegatters en Ganzegatterinnekes,
Op het moment dat u dit leest zitten we
alweer een week in het nieuwe jaar. Een
mooi tijdstip om u even op de hoogte
brengen dat de Organisatie Carnaval
Ganzegat voor de Carnavalsdagen een
nieuwe Residentie heeft. Na een aantal
jaren in de tent achter cafézaal de Lantaarn de Carnavalsdagen te hebben
doorgebracht, hebben we besloten om
aanstaande Carnaval door te brengen in
Multifunctioneelcentrum de Dreef. We
hebben hiervoor gekozen omdat de
eigenaren van Dorpscafé de Vrienden ons
in augustus 2010 geen zekerheid konden
geven dat zij met de Carnaval hun café
nog zouden uitbaten. In Multifunctioneelcentrum de Dreef zullen we gebruik
maken van de foyer en de sportzaal,
zoals we dat ook doen tijdens de
Ganzekwekavonden. De sportzaal zal
worden omgebouwd tot een echte
feestzaal met 2 podiums en een grote
dansvloer. Evenals in de tent zal er elke
dag de feestmuziek verzorgd worden
door een orkest en onze hofdiscotheek.
We hebben dit jaar gekozen op zaterdag,
maandag en dinsdag voor ons Aarlese
orkest No-Exit, dus dat beloofd weer een
groot feest te worden. We zullen alleen
de avonden aanwezig zijn in de Dreef,
vergelijkbaar als vroeger bij zaal Kersten.
Overdag zullen we rondtrekken in het
centrum van Aarle-Rixtel en de cafés
bezoeken.
Het programma van de Carnaval hebben
we ook aangepast, vooral het maandagen dinsdagprogramma. Zo zal er deze
carnaval geen dweilfestijn en geen brunch
worden georganiseerd.
Het programma zal globaal als volgt zijn:
Zaterdag 5 maart opening van de
Carnaval met het afhalen van de sleutel
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en het gat openen van het ganzetrio. ’s
Avonds het gekostumeerd prijzenbal in
de Dreef. Zondag 6 maart eerst de
carnavalsmis en daarna de optocht. ’s
Avonds de prijsuitreiking van de optocht
in de Dreef. Maandagmiddag zal een
Smartlappenfestival worden georganiseerd in de cafés en ’s avond het gekostumeerd bal in de Dreef. Dinsdag is er
een muziekfestijn met de naam
Oitbloaze in de Dreef en ’s Avonds het
Sluitingsbal in de Dreef. Details over het
programma zullen we de komende weken
in het Gemeenschapsblad publiceren.
Met carnavalistische Groeten,
Namens de Organisatie Carnaval
Ganzegat:
Riny van den Bogaard, secretaris.

Voorverkoop
Ganzekwekavonden 2011.
Op zondag 16 januari 2011 vindt in cafezaal de Vrienden de voorverkoop plaats
van de welbekende Ganzekwekavonden.
De voorverkoop begint om 11.00 uur, het
cafe is om 10.30 uur open. Deze avonden
vinden plaats in Multifunctioneel centrum
de Dreef op zaterdag 5 februari 2011 en
zaterdag 19 februari 2011.
De programma’s van deze avonden kunt
u vinden op de website www.Ganzegat.nl
Dat deze avonden populair zijn in Ganzegat bewijst het feit dat de avonden met
de regelmaat van de klok uitverkocht zijn.
Sommigen van u hebben we dan ook wel
eens moeten teleurstellen omdat er geen
kaarten meer beschikbaar waren. Er
wordt dan ook wel eens de vraag gesteld
hoe het kan dat er zo snel geen kaarten
meer voorradig zijn. Om misverstanden te
voorkomen geven wij in het kort weer hoe
de verkoop van kaarten tot stand komt.
Er bestaan enkele groepen mensen die
kaarten mogen reserveren. Het betreft:
- Optredende artiesten en aanhang.
- Ouders van dansmariekes
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Bericht van:
- Gele Kielen
- Partners van leden van de organisatie
carnaval Ganzegat
- Partners van leden van de hofkapel
- Ridders in de orde van Ganzegat.
Tevens hebben sponsoren recht op
kaarten, namelijk
- Ganzehoeders
- Club van 111
Daarnaast zijn er nog enkele genodigden
zoals de pastor, B&W en de opperganzetrekker.
Een opsomming van bovenstaande levert
soms op dat we tijdens de voorverkoop
soms nee moeten verkopen, hoe jammer
dat ook is. Jaarlijks leggen we wel een
reserve lijst met mensen die we kunne
bellen als er kaarten terug komen, maar
deze lijst is te klein van omvang om een
extra avond te organiseren.
Wij hopen u te ontmoeten tijdens de
voorverkoop en op onze Ganzekwekavonden, het programma biedt weer volop
klets en amusement van Aarlese bodem
en vanuit de regio.
Tevens hopen we dat we dit jaar niemand
teleur hoeven te stellen en iedereen die
aanwezig wil zijn ook aanwezig kan zijn.
Zaalcommissie organisatie carnaval
Ganzegat.

Zorgboog Kruiswerk legt accent
op wijkzorg
Het Kruiswerk van zorgorganisatie De
Zorgboog gaat in 2011 het accent leggen
op wijkzorg. In de loop van het komende
jaar gaan alle thuiszorgteams binnen De
Zorgboog over naar wijkgericht werken.
Een pilot in Helmond-noord heeft uitgewezen dat deze wijkgerichte aanpak
voordelen oplevert voor zowel de cliënten,
de verwijzers als de medewerkers. De
verandering is een antwoord op vragen uit
de dagelijkse praktijk van de medewerkers van het Kruiswerk van De
Zorgboog. Als grote zorgorganisatie
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werkte De Zorgboog in thuiszorgteams
van twintig tot vijftig medewerkers. Daardoor kon het gebeuren dat cliënten vrij
veel verschillende gezichten zagen. Dat
was voor zowel cliënt als medewerker
geen prettige situatie. In 2011 gaat De
Zorgboog werken met kleinere thuiszorgteams die zich richten op de zorg in een
beperkt gebied zoals een wijk, buurt of
dorp. Elk team heeft één of meerdere
wijkverpleegkundigen met coördinerende
taken die voor huisartsen en andere
verwijzers het eerste aanspreekpunt
vormen. Hierdoor ontstaan kortere
communicatielijnen.
Expertise waarborgen
“We gaan er wel voor zorgen dat er
nauwe samenwerking blijft tussen de
diverse wijkteams”, legt Diana Rijntjes
(directeur zorg) uit. “De Zorgboog heeft
goede
gespecialiseerde
verpleegkundigen in dienst en we willen
deze expertise uiteraard wel in ons hele
werkgebied kunnen blijven inzetten. Het
kruiswerk van De Zorgboog is van
oudsher sterk in verpleegkundige taken.
Sinds 2006 rich-ten wij ons daarnaast
meer en meer op de verzorging thuis. De
zorgvraag daarin is zo gegroeid dat het
tijd werd voor een andere manier van
werken. Met het wijkgericht werken in
combinatie met het
overkoepelend borgen van de verpleegkundige specialisaties, combineren we
de voordelen van een grote organisatie
met de voordelen van kleinschalig
werken.”
De Zorgboog gaat het wijkgericht werken
fasegewijs invoeren. In Helmond-noord is
het wijkgericht werken al doorgevoerd. In
januari 2011 gaat het wijkgericht werken
in de gemeente Gemert-Bakel van start.
Het huidige team wordt daarbij
opgesplitst in drie wijkteams. De overige
thuiszorgteams van De Zorgboog gaan in
de loop van 2011 over op de wijkgerichte
aanpak.

Le Patat
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Jeu de Boules
club Dû Ti Ut

Op de eerste plaats willen wij allen
inwoners van Aarle-Rixtel een gezond en
een fijn maar ook een gezond Nieuwjaar
toe wensen. Het is op dit moment
winter, geen weer om te gaan Jeu de
Boulen. Maar als de sneeuw weg is en
het weer is redelijk dan zijn de Boulerspelers weer te vinden op de Boulesbaan aan de Goossens-straat in AarleRixtel. Het aantal banen wordt binnenkort
met 2 uitgebreid, er kunnen dan wat
meer spelers tegelijk bezig zijn. Dat is
nodig, zeker als er uitwisselingen zijn
met de Boules-clubs uit de omgeving,
waar wij onderlinge wedstrijden mee
spelen. Ook tijdens de clubkampioenschappen is het van belang dat de
deelnemers niet behoeven te wachten,
dus deze banen zijn van harte welkom.
De Boules-club is straks in het bezit van
11 banen, waarvan een baan speciaal is
aangelegd voor gehandicapten, deze kunnen eventueel met de rolstoel de baan
op. Ook kunnen nu met wat meer leden
constant een balletje gooien, daarbij kan
ook nu de club uitgebreid worden met
meerdere leden die deze mooie sport
willen beoefenen. Jong en oud is welkom
om onze teams te versterken.
Wilt u meer weten over dit mooie spel, ga
dan is naar de site van de Jeu Boulesclub.www.jeu-de-boulesclub-aarle-rixtel.nl
ook kun je de site vinden via, http://
petanque.startkabel.nl kijk dan bij Nr.B,
wij staan daar bovenaan, klik daar op de
naam en je komt in de site van onze
club. Ook als je in Google intypt Jeu de
boules Aarle-Rixtel, kom je in de site.
Op de site is veel informatie voor de
Boulers maar ook voor de beginner.
Interesse gewekt? Neem dan contact op
met de secretaris of kom eens een

bezoek brengen aan de Boules-baan aan
de Goossensstraat op maandag of
zaterdagmiddag of op dinsdag en
donderdagavond. Als het redelijk weer is,
is er altijd wel iemand aanwezig.
Ook kunt u een kennis die bij de club is,
er over aanspreken.
Th. V.
Jeu de Boules-club Dû Ti Ut Aarle-Rixtel

De Gezondheidsrace ten einde.
Nu de gezondheidsrace op zaterdag 18
december is afgesloten wil ik toch even
het team uit Aarle-Rixtel in het zonnetje
zetten.
Allereerst wil ik ze bedanken voor:
- de tips, die we het hele jaar door
kregen om gezonder te leven;
- de vele gezonde en leuke activiteiten
waaronder het wandelen, de liederentafel
(met het smartlappen zingen) en de
gezellige en mooie kermisbrunch;
- de heel goed en breed opgezette
gezondheidsmarkt en
- als afsluiting het prachtig verzorgde
receptenboekje wat we de afgelopen
week in onze brievenbus mochten ontvangen.
Ik wil jullie een groot compliment maken
voor jullie inzet, betrokkenheid en de heel
toegankelijke manier waarop men aan
activiteiten kon deelnemen. Leuk en open
was de samenwerking en nogmaals alle
respect voor jullie motivatie.
Hopelijk komt er een vervolg en gaan we
met elkaar kijken hoe we hier in het dorp
een doorstart kunnen maken.
Want gezondheid gaat ons allemaal aan
en is ons allemaal even lief. Het zou dus
iedereen moeten aanspreken, alleen; hoe
kunnen we ervoor zorgen dat dit streven,
wat iedereen aangaat, ook zo tot uiting
kan worden gebracht. Dat wordt wat mij
betreft de volgende uitdaging.
Nogmaals Gezondheidsteam AarleRixtel: bedankt, jullie waren geweldig!!
Jan Dekkers

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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Bericht van:

Dorpsplatform Aarle-Rixtel
presenteert centrumvisie in
openbare vergadering.
Bureau Arcadis uit ’s Hertogenbosch
heeft een centrumvisie uitgewerkt die
gebaseerd is op eerdere ontwerpen
gemaakt door het Dorpsplatform AarleRixtel en het Klankbord, aangevuld met
uitkomsten van gesprekken met andere
inwoners van Aarle-Rixtel. Het betreft een
visie op de kern Aarle-Rixtel voor de
komende 5 - 10 tot 15 jaar.
Op de laatste openbare vergadering van
Dorpsplatform Aarle-Rixtel samen met het
Klankbord op 29 november 2010 stond de
presentatie van de Centrumvisie van
Arcadis op het programma. Door de
gladheid van de wegen kon de presentator van dit onderwerp toen niet naar
Aarle-Rixtel komen. Er is met Arcadis
afgesproken om de Centrumvisie op een
ander tijdstip alsnog te presenteren. Dit
zal nu gebeuren op dinsdag 8 februari
2011 om 20.00 uur in de Couwenbergh te
Aarle-Rixtel. Iedereen is van harte welkom op deze vergadering. Voor ondernemers en verenigingen is deze bijeenkomst
bijzonder belangrijk.
Op onze website staat meer informatie
over de centrumvisie onder de kop:
Dossier Centrumvisie.
Het voorlopig programma ziet er als volgt
uit:
· Opening,
door de voorzitter van het Dorpsplatform
Aarle-Rixtel Pieter Verschuuren.
· Centrumvisie,
Toekomstvisie op het Centrum van AarleRixtel,
door Anne-Marie Spierings van Bureau
Arcadis.
· Toelichting en discussie over te volgen
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stappen
· Aansluitend discussie en mogelijkheid
tot vragen stellen.
· Sluiting.
www.dorpsplatform.nl
info@dorpsplatform.nl

Strings Attached
bij Wim Beeren
Jazz Society op 12 januari
Op woensdag 12 januari wordt het jaar
2011 bij Wim Beeren Jazz Society
geopend door het duo Strings Attched in
de vertrouwde omgeving van café Van
Bracht aan de Kerkstraat in Aarle-Rixtel.
Strings Attached bestaat uit zangeres
Meggy Althuizen en gitarist Michiel
Zijlker. De stijl kun je omschrijven als
akoestische popmuziek met een rauw
randje, en invloeden uit de funk, soul en
jazz.
Lieve, rauwe, swingende en veelzeggende songs van onder andere KT Tunstall,
Aretha Franklin, Ilse de Lange, Michael
Jackson, Jenny Lane en Christina
Aguilera krijgen een eigen draai door
Meggy’s soulvolle stem en Michiels
funky gitaarspel.
Na het optreden van Strings Attached
volgt weer de jamsession, begeleid door
pianist Joep van de Burght, bassist Huub
Graat en drummer Jeroen Nefkens.
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 !
www.wimbeerenjazzsociety.nl

www.gemeenschapsblad.nl
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AANKOOP
GLAZEN
AANKOOPMONTUUR
MONTUUR + GLAZEN
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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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Feestavond ATTC77
opnieuw daverend succes
De AarleRixtelse Tafeltennisclub houdt
jaarlijks een feestavond voor alle leden
vanaf 16 jaar en voor hun partners. 97
Mensen waren van de partij op zaterdag
18 december 2010. Zoals voor het gehele
land gold, was geheel Aarle Rixtel bedekt
met een laag sneeuw waar ze in Lapland
trots op zouden zijn. Een bijzonder gebeuren, mooi om te zien maar verraderlijk
voor alle vormen van vervoer. Desondanks
wisten de feestgangers hun weg, schoorvoetend of per auto te vinden. Ook de
muziek liet ons niet in de steek en kwam
vanuit het verre Belgie hun opwachting
maken.
Voorzitter Mark Rovers had de eer om 10
leden te huldigen die nu 25 jaar lid zijn
van de vereniging. Achtereenvolgens
waren dat Francien Hagelaar, oudste lid
en nog altijd elke vrijdag actief in de club;
Hans van den Eventuin, dag en nacht
betrokken bij de bouw van het attc77pand
en ruim 22 jaar bestuurslid; Frans
Nooijen, speelt trouw op donderdagavond en helpt vaak mee; Jan Vlemmings, komt vaak op donderdagavond en
kwam speciaal voor de uitreiking naar de
zaal toe; Wim van Haandel, verricht zijn
tafeltenniskunsten op donderdagavond;
Ad Vlamings, heeft vroeger altijd op
dinsdag- en donderdagmorgen gespeeld
en nu nog altijd actie, ook in muzikaal
opzicht samen met Cor van de Ven, voor
de club; Sacka Klomp, was recreant op
dinsdag- en donderdagmorgen en nu
steeds van de partij bij elke activiteit; Nel
de Boon, speelde mee met de
recreantencompetitie op donderdagavond
en speelt nu op vrijdagmorgen ; Hannie
Reijnders speelt ook mee op de vrijdagochtend en is daarnaast actief deelnemer
aan de Luikse Markt en last but not least
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Carla Maas, vroeger op de dinsdag- en
donderdagochtend en nu nog altijd bij
bijvoorbeeld het verrassingstournooi actief
in het spel.
Mart van de Loo is ook 25 jarig lid van de
tafeltennisclub maar was verhinderd, hij
speelt op donderdagavond mee met de
recreantencompetitie.
De sfeer zat er goed in en onder het
genot van een hapje en een drankje
hebben de leden en het bestuur genoten
van de feestavond. Het bestuur maakt
zich nu op voor de jaarlijkse Luikse Markt
op 9 januari 2011. Fijne feestdagen en
een sportief en gezond 2011 gewenst.

18 maal goud voor leden van
Vogelvereniging Laarbeek.
Op de districtskampioenschappen van
district Oost Noord Brabant hebben leden
van Vogelvereniging Laarbeek een
geweldige prestatie geleverd door in
verschillende klassen maar liefs 18 maal
goud te winnen. Dit geeft aan dat er zéér
veel kennis aanwezig is binnen de
vereniging. Deze kennis wordt op de
gezellige ledenavonden aan elkaar
overgedragen, waardoor het niveau blijft
stijgen. De prachtige resultaten werden
behaald door G. v.d. Akker 2x, T. van
Alem 3x, A Beks 3x,
A. Chatrér 2x, Th. Hendriks 2x, C. van
Stokkum 2x en A. Verhagen 4x. Verder
behaalde men nog
5x zilver en 5x het bondskruis. Als u uw
vogelhobby ook wilt uitoefenen binnen
een goede bij de Nederlandse Bond
aangesloten vereniging, bent u bij
Vogelvereniging Laarbeek van harte
welkom.
Inlichtingen kunt u verkrijgen via het
secretariaat, tel. 0492-381908.

www.gemeenschapsblad.nl
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Bericht van:

Het laatste onderdeel van ons 2010programma, de Kerstspeurtocht, werd
weer druk bezocht. Organisator Wim
Nissen en zijn secondanten mochten
ongeveer 120 deelnemers. Bij de prijsuitreiking zegevierde de fam. Daniëls met
miniem verschil, ze hadden 5 punten
meer dan de fam Royackers. Derde
werden de fam. Gijsbers-Janssen en de
fam.v.d. Heuvel.
Het jubileum jaar 2011, het jaar waarin
ADW 40 jaar bestaat, begon met een
domper. De anders altijd druk bezochte
eerste veldtoertocht van het jaar, moest
vanwege de gladheid voor het tweede jaar
op rij afgelast worden. Zowel op sportief
als op financieel vlak is dit een enorme
tegenvaller. Wij hopen met onze vele
andere activiteiten in 2011 meer geluk te
hebben.
Het eerste wat daarvoor op het programma staat is de kaartavond op 11 januari
en daarna de Koppelcross op 23 januari.
Samen met de Runnersclub Lieshout is
dit altijd een gezellige happening. Om
10.00 uur worden nabij de Duvelsberg in
de Lieshoutse bossen, middels loting
lopers en fietsers aan elkaar gekoppeld.
Om 10.30 volgt het startsein en moeten
de deelnemers elk 5 ronden afleggen op
aparte parkoersen. Direct na afloop volgt
de prijsuitreiking en zijn gratis warme
drank en versnaperingen verkrijgbaar bij
de soep en zopie kraam. Toeschouwers
zijn van harte welkom.
afd. publ.

K lokje
Gevonden: Autosleutel (afstandbediend
met 3 knoppen) merk Audi. Gevonden a/d
Malthezer. Tel. 0492-383846
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Ganzeveer 6 snoept
puntje van concurrent BCAB 5
De nummer 3 Ganzeveer 6 en de
nummer 2 BCAB 5 was een regelrechte
topper in de 4e klasse afd.2. De 1e mix
ging in beide sets gelijk op maar
Ganzeveer trok toch aan het langste
eind. Ook in de 2e mix was de spanning
te snijden en was een 3e set nodig voor
de beslissing, hier ging BCAB met de
winst strijken.
In het Herendubbel ging het de eerste
set gelijk op en won ganzeveer maar
moest in de 2 volgende sets het
onderspit delven.
Het Damesdubbel was ook een close
finish en zorgde al voor de 3e 3 setter in
deze ontmoeting maar de winst ging naar
Ganzeveer.
Het 1e Herenenkel ging óók weer gelijk op
en ook hier was weer en 3e set nodig
winst BCAB.
In het 2e Herenenkel had Ganzeveer het
zwaar en verloor deze dan ook.
Maar de dames van Ganzeveer trokken in
hun enkelpartijen met wéér een 3 setter
de achterstand weer recht.
Mix L.McNab /S.Tan - T.Eikenhorst/
G.vd Lee 21-16 22-20 1-0
Mix J.Baghad/Th.Schulte – T.vd Hurk/
B.Mossink 18-21 21-19 20-24 0-1
HD S.Tan/Th.Schulte – G.vd Lee/T.vd
Hurk 21-19 12-21 9-21 0-1
DD J.Baghad/Mvd Weijer – T.Eikenhorst/
B.Mossink 19-21 21-12 21-18 1-0
HE S.Tan - G vd Lee 21-19 19-21 18-21
0-1
HE Th.Schulte – T.vd Hurk 18-21 11-21
0-1
DE M.vd Weijer – T.Eikenhorst 14-21
21-5 21-10 1-0
DE L.McNab – B.Mossink 25-23 21-17
1-0 Einduitslag 4 - 4

Bericht van: 50 jaar geleden

3 januari Aanbesteding
Bij de j.l. zaterdag gehouden aanbesteding voor het bouwen van een
middenstands woonhuis voor de erven
Slaats, onder architectuur van de heer G.
Rooijakkers te Eindhoven, waren de
gebroeders Strijbosch, Klokkengietersstraat, alhier, de laagste inschrijvers. Het
werk is aan deze firma gegund.
4 januari Vrijwillige Brandweer
Door allerlei omstandigheden was de
Vrijwillige Brandweer dinsdagavond niet
compleet voor de eerste vergadering in
het nieuwe jaar. Commandant Swinkels
was verheugd over de activiteiten welke in
het voorbije jaar aan de dag gelegd
waren, ondanks het feit dat er slechts
twee zeer kleine branden waren en
ondanks het feit dat de wedstrijd van de
Regionale Brandweer, gehouden op
zaterdag 18 juni, een grote teleurstelling
was voor de Aarle-Rixtelse spuitgasten.
In totaal trad de brandweer 32 keer aan.
Gespecificeerd als volgt: voor oefening 19
x; branden 2 x; jaarfeest 1x; BB-oefening
(Someren, 23 mei) 1x; wedstrijden 1x;
film 1x; tentoonstelling 1x; wateroverlast
(8 november en 4 december) 2x; huwelijk
medelid 1x; vergaderingen 1x en lessen
2x. In de pot was nog een voorraad van
ca. f 250,— De penningmeester – Jan
Gruyters – zal op het jaarfeest een en
ander gespecificeerd uit de doeken doen.
Kinderfeest
In het ontspanningsgebouw werd het
kinderfeest van de R.K. Middenstandsvereniging gehouden. Goochelaar
Fenelius hield de kinderen urenlang bezig
en……..stil. Veel moeders woonden deze
middag bij, die werd besloten met een
tractatie.
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Loop der bevolking in 1960
Inwoners op 31 december 1959 3839
Ingekomen 222
Vertrokken 279
Verschil
57
3782
Geboren
93
3875
Overleden 23
Bevolking per 31 december 1960 3852
Parochieel overzicht
In het overzicht dat pastoor v. d. Berk ter
gelegenheid van de jaarwisseling gaf, kon
hij mededelen dat de steigers die onder
andere twee jaar het frontbeeld van de
kerk beheersten, waren verdwenen en dat
de restauratie bijna voltooid was. Behalve
dit waren ook reparaties verricht aan
pastorie en patronaat, waarvoor de
kosten ca f 50.000,— bedragen. In de
bijna acht jaar dat pastoor v.d. Berk in
Aarle-Rixtel is, zijn er vele reparaties en
andere werkzaamheden verricht en om
dit te kunnen betalen, heeft het kerkbestuur vele bezittingen moeten verkopen.
Er drukt momenteel nog een schuld van f
80.000,— op de kerk. Door monumentenzorg, provincie en gemeente zal een
gedeeltelijke tegemoetkoming verstrekt
worden, maar het zal toch nog wel
ettelijke jaren duren voor alles “aan de
kant” is. Het plaatsengeld bracht het
vorig jaar f 16.000,— op en in de eerste
schaal voor de eigen parochie werd in de
loop van 1960 f 3.500,— gedeponeerd,
welke grotendeels met centen bijeengebracht werden. De kerkcent is onze
grootste vijand, aldus de parochieherder
en hij hoopte dat de parochianen wellicht
met een grotere gift (offer) zouden
komen. In 1960 werden 88 doopsels
toegediend, het gemiddelde is 80. In het
afgelopen jaar waren 23 volwassenen
overleden, waarvan vijf religieuzen van
“Het Kostbaar Bloed” uit Het Broek. Twee
kinderen overleden in 1960 en er werden
31 huwelijken gesloten.

