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Taxibedrijf
C. van Heijst
*
*
*
*
*

personenvervoer
rolstoelvervoer
groepsvervoer
ziekenvervoer
pakketdiensten

381218
Dorpsstraat 98
Aarle-Rixtel
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Centraal alarmnummer
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Landelijk Politienummer 0900 - 8844 voor niet spoedeisende hulp

POLITIEBUREAU Beek en Donk, openingstijden ma t/m vr 09.30-12.30 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 Praktijk Natal Gemert-Bakel en Aarle-Rixtel.
Julianastraat 2-008. Gemert. Afspr. , ma t/m vr 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. J. Strijbosch. Koude Maas 16, tel. 382156.
Fysio&Zo Aarle-Rixtel Kouwenberg 13 381288 www.fysioenzoaarlerixtel.nl
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
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 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 24 december t/m vrijdag 30 december 2011.
Zaterdag 24 december – VIGILIE van KERSTMIS
17.00 uur Kerk – Herdertjesviering – Gezinsviering m.m.v. opleidingsorkest
harmonie De Goede Hoop
Theo van Vijfeijken
Overleden ouders van Heeswijck en Mieke
19.00 uur Mariëngaarde – Eucharistieviering m.m.v. gemengd koor Euphonia
21.00 uur Kerk – Samenzang van kerstliederen, afgewisseld met orgelmuziek
en mooie kerstgedachten.
21.30 uur Kerk – Nachtmis m.m.v. Dames - en Herenkoor
Nellie Sterken - van Ravensteijn
Cor van Teeffelen
Rietje van den Heuvel – van Schijndel
Henk Despinois
Jo en Toon van Berne - Lennarts
Zondag 25 december
- GEBOORTE VAN JEZUS. – KERSTMIS
10.00 uur Kerk – Eucharistieviering m.m.v. Gemengd koor de Klokkengieters
Overleden ouders Beekmans - v. d. Berg
(fund.)
Overleden ouders Migchels - Nooijen
Joseph van Ommeren
(fund.)
Frans Bekx
(fund.)
Johanna Bekx – Raaijmakers
(fund.)
Jan Hendrix
Overleden leden van gemengd koor de Klokkengieters
Overleden ouders van Boxmeer – Vlemmings
Dora en Hein Crooijmans – van Boxmeer
Martien Verbeeten en Harrie van Boxmeer
Tonnie Schepers – van Boxmeer
Miet van Boxmeer – van Duijnhoven
Overleden ouders Reniers – Franken
Christ van Bommel en Antoine
Jan Romme
Overleden ouders Romme – Lamm
Overleden ouders Smits – Holder
Irene Muskens - Smits
Adriaan Loomans
Frans Verschuuren
Overleden ouders Nooijen – v. d. Aa
Familie van Brug – Wigmans
Maria van Dijk – van de Kerkhoff
(buurt)
Eduard Bekx
(buurt)
Maarten Wouters en ouders v. d. Elsen
(par.)
Maria van Roij
Pieter Wijnker
Mien Verbakel
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Overleden ouders Gijsbers-Keulers
Overleden ouders van den Broek – Baggermans
Frans van den Boom
Overleden ouders Janus en Cor Pulles – Gubbels
Overleden ouders Wim en Corrie van den Boogaard – v.d. Elsen
Bijzondere intentie
(fam. v. Boh.)
de Kerk is van 14.00 -17.00 uur geopend zodat iedereen de gelegenheid heeft
om de kerststal te bezoeken.
Maandag 26 december - H. STEPHANUS - Tweede Kerstdag
10.00 uur Kerk – Eucharistieviering – Samenzang
Overleden ouders Raaijmakers – Bekx
Marinus en Toos van Stiphout en kleinzoon Mart
Overleden ouders Ermens – Schepers
(verj.)
Mies Martens
(j.get.)
Overleden ouders van Schijndel en kinderen
Overleden ouders Sanders en kinderen
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 28 december
19.00 uur Kapel – Rozenkransgebed

Week van zaterdag 31 december 2011 t/m vrijdag 6 januari 2012.
Zaterdag 31 december - OUDJAAR
18.30 uur Kerk – Eucharistieviering m.m.v. “OJO”.
Overleden ouders v. Rixtel, Bertus en Frits
(sterfdag Frits)
Zondag 1 januari– HEILIGE MOEDER GODS MARIA – Nieuwjaar
10.00 uur Kerk – Eucharistieviering m.m.v. de Cantorij
Hanneke van Berlo
Sien Nooijen
(fund.)
Doortje van Roij
(verj.)
Theo van Vijfeijken
Overleden ouders van Heeswijck en Mieke
Woensdag 4 januari
19.00 uur Kapel - Rozenkransgebed

Week van zaterdag 7 januari t/m vrijdag 13 januari
Zaterdag 7 januari
10.00 uur Kerk – Eucharistieviering – samenzang
Antoon v. Berne
Jan van Rosmalen
Nellie Pennings – Verhagen
Gerda v. Bokhoven

(verj. buurt)
(par.)
(par.)
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Zondag 8 januari – Hoogfeest: OPENBARING DES HEREN (DRIEKONINGEN)
(van 6 jan.)
10.00 uur Kerk – Eucharistieviering – Cantorij
Christ (1e sterfdag) en Antoine van Bommel
Pieter Wijnker
Jan Hendrix
(j. get.)
Overleden ouders Vereijken – Verhagen
(verj.)
Wim van Dijk
(verj.)
Maria van Dijk – v. d. Kerkhoff
(buurt)
Overleden ouders van Asten – van Breugel
Toon van de Boogaard
(verj.)
Sjef Heesakkers
(verj.)
Martina Aarts- van der Leemputten
Woensdag 11 januari
19.00 uur Kapel - Rozenkransgebed
OVERLEDEN
Jan van Duijnhoven, 76 jaar, Keijserinnedael te Helmond.
Spreekuren Pastorie
Wilt U een persoonlijk gesprek met pastor Engels, dan kunt u daarvoor bellen naar tel.
nummer 462497.
ATTENTIE:
In verband met de komende feestdagen zullen de medewerksters afwezig zijn van 24
december t/m 31 december. Voor dringende gevallen kunt u altijd bellen naar de
pastorie.
In de andere weken is er op dinsdag, donderdag en vrijdagochtend van 9 tot 12
uur een medewerkster aanwezig op de pastorie, tel 381215. U kunt dan terecht met
vragen over: dopen, huwelijken, jubilea en misintenties. Voor dringende gevallen zoals
uitvaart of ziekenzalving, kunt u altijd naar de pastorie bellen, tel.:381215.
Opgeven Misintenties.
Zoals gewoonlijk kunt u de misintenties voor het nieuwe jaar alvast weer komen
opgeven op de pastorie en wel op dinsdagmorgen 3 januari en vrijdagmorgen 6
januari 2012 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 bij de pastorie achterom!!
Doopvieringen
De nieuwe doopdata zijn nog niet bekend.
Deze data worden t.z.t. gepubliceerd in het gemeenschapsblad.
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Herdertjesviering
De herdertjesviering is dit jaar op kerstavond 24 december om 17.00 uur.
Het is een gezinsviering waarin de kinderen centraal staan en een speciale taak
hebben. We nodigen alle kinderen uit om gekleed als engel, ster, herder, schapen,
Jozef of Maria naar de kerk te komen, zodat we het verhaal niet alleen maar kunnen
horen maar ook kunnen zien.
Het is de kunst om het kleden zo eenvoudig mogelijk te houden: Met een mooie witte
doek om of met vleugeltjes ben je een engel, een papieren kroon met een ster, of een
ster op een stokje maakt je tot een stralende ster, met een hoedje of een stok ben je
een herder, met een knuffelschaapje ben je een schaapje, met een bruine doek om
ben je Jozef, met een blauwe doek of sjaal Maria.
Als het verhaal over hun rol vertelt, mogen de kinderen gekleed als die rol, naar voren
komen. We hopen veel kinderen te zien, zodat het kerstverhaal een levensecht verhaal
wordt.
Ook zoeken we nog kinderen die graag lezen tijdens de viering. Wil je dat doen
bel of mail dan even met Annemiek Kamp.
Tot ziens op kerstavond 24 december om 17.00 uur in de kerk.
De werkgroep gezinsviering.
Annemiek Kamp, 384004 (Annemiek@schok.net), Rian Ligteringen, 549967
Lianne Raijmakers, 384104, Anette Sauren, 520488
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Jongerenbuurtbemiddeling in
Laarbeek en Gemert-Bakel
SWL Laarbeek heeft afgelopen week 2
subsidietoekenningen van in totaal
€ 30.000,- mogen ontvangen voor het
project ‘Jongerenbuurtbemiddeling’ dat
gestart wordt in Laarbeek en GemertBakel. Er is € 15.000 ,- toegekend door
het Oranje Fonds en € 15.000,- door het
VSB fonds.
Eerder hebben Stichting Boschuysen en
Kinderpostzegels een bedrag toegekend.
Het Oranje Fonds heeft dit project tot
project van de week benoemd en geeft
extra aandacht hiervoor op haar website:
www.oranjefonds.nl
‘Jongerenbuurtbemiddeling’
Op hoogoplopende ruzies in de buurt zit
niemand te wachten. Die kun je beter in
de kiem smoren. En dat kan als een
onafhankelijk persoon in de ruzie bemiddelt. Dit geldt voor burenruzies tussen
volwassenen, maar ook voor ruzies en
spanningen voor jongeren. Stichting Welzijn Laarbeek (SWL) en Impuls Welzijn
Gemert-Bakel zullen speciaal daarvoor
jongeren opleiden tot bemiddelaar.
De beschikbare subsidie wordt ingezet
om het project te starten, jongeren een
trainingsprogramma aan te bieden en het
geleidelijk in te passen in de projecten
buurtbemiddeling die in de beide
gemeenten al draaien.
Stichting Welzijn Laarbeek (per 1 januari
2012 maakt deze deel uit van de nieuwe
welzijnsinstelling voor Laarbeek) heeft
ervaring met het principe van ‘Buurtbemiddeling’. Impuls Welzijn Gemert- Bakel
is eveneens onlangs gestart met buurtbemiddeling voor volwassenen. Beiden
werken nu in het project ‘Jongerenbuurtbemiddeling’ samen.
Mensen die ruzie hebben met de buren
kunnen buurtbemiddeling inschakelen.
Twee onpartijdige bemiddelaars kijken
dan of ze de partijen bij elkaar kunnen
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brengen. Nu willen beide instellingen
‘Jongerenbuurtbemiddeling’ starten. Voor
de aanpak van conflicten tussen
jongeren of groepen jongeren, en ook
tussen jongeren en buurtbewoners, zullen de beide instellingen speciaal jonge
vrijwilligers opleiden tot bemiddelaars.
Jongeren praten nu eenmaal makkelijker
met andere jongeren.
Voor het werven van de vrijwilligers en de
aanmelding van conflicten werken de
beide instellingen samen met het
voortgezet onderwijs, Centrum voor
Jeugd en Gezin, politie en de jongerencentra. Er is een goed trainingsprogramma voor vrijwilligers ontwikkeld en de
instellingen willen jonge vrijwilligers
trainen die jaarlijks in totaal 30 conflicten
kunnen aanpakken.
Daarom zijn wij op zoek naar jongeren
die
- tussen de 15 en 22 jaar oud is
- betrokken is bij de eigen buurt
- zich voor buurt / de samenleving wil
inzetten
- goed kan luisteren
- gemotiveerd is en zijn afspraken
nakomt.
Reacties kunnen naar Stichting Welzijn
Laarbeek,
T.a.v. Frank Mulkens per telefoon of mail:
0492-328800
fmulkens@welzijnlaarbeek.nl

Aangepaste openingstijden Bibliotheek
De Lage Beemden i.v.m. de feestdagen
In verband met de feestdagen zijn de
vestigingen van Bibliotheek De Lage
Beemden op maandag 26 december
gesloten.
De medewerkers van Bibliotheek De
Lage Beemden wensen u prettige
kerstdagen en een gelukkig 2012.

Conferentiecentrum de Couwenbergh
Een plek waar inspanning en ontspanning
samengaan

 Conferenties
 Vergaderingen
 Trouwplechtigheden
 Feesten en recepties
 Diners
 Catering
 Condoleances

Dorpsstraat 1, 5735 EA Aarle-Rixtel, 0492-386051,
www.couwenbergh.info, info@couwenbergh.info
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Kerstviering en herdertjestocht
folkloregroep Dikkemik
Zoals bekend organiseert folkloregroep
Dikkemik elk jaar twee bijzondere
kerstactiviteiten: de kerstviering in het
Kouwenbergs kerkje en de herdertjestocht.
Kerstviering.
Op donderdag 22 december is er weer
een gezellige kerstviering in het Kouwenbergs kerkje. Om 20.00 uur is er het
traditionele midwinterhoornblazen op de
Kiosk. Hierna wordt de avond voortgezet
in het Kouwenbergs kerkje waar voor de
pauze “Quatre Voix” te gast is :een
zangensemble dat prachtige traditionele
liederen ten gehore brengt.
Na de pauze is er een samenzang met
oude bekende kerstliedjes, met Dikkemik
als voorgangers, begeleid door Bèr
Jacobs. De kerstliedjes worden afgewisseld met Brabantse kerstverhalen.
Uiteraard is er weer het traditionele
kerstbrood en glüwein.
De entree is gratis, echter een vrijwillige
bijdrage via de “collecte” is van harte
welkom.
Herdertjestocht
naar Croij op 27 december
De traditionele herdertjestocht - georganiseerd door folkloregroep Dikkemik vindt dit jaar plaats op woensdag 28
december .
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‘s Avonds om half zeven vertrekt de bonte
stoet van kinderen, ouders, grootouders
en alle andere deelnemers vanaf de
heemkamer aan de Boscheweg.
Het is de bedoeling dat de kinderen een
verlicht lantaarntje meedragen.
De herdertjestocht loopt via de Janssensstraat, Valkendijk, Buizerdstraat naar Laag
Strijp. Van daaruit gaat het verder door het
prachtige wandelgebied van Strijp richting
Croij. Op Croij brengen we een bezoek
aan de schaapstal van de familie Kamp
aan de Kasteelweg.
Onder het genot van warme chocolademelk , koek en glüwein worden er kerstverhaaltjes verteld en samen leuke
kerstliedjes gezongen.
De deelname is gratis. Vertrek :18.30 uur
vanaf de Heemkamer aan de Bosscheweg

Mijn Kerstgedachte
voor 2011
Terug kijkend naar het afgelopen jaar
Omgevlogen, wat leek het kort niet waar
Het oud jaar nog niet vergeten
Wel knagend aan mijn geweten
Het was niet zo’n vliegende start
Zo mee en dan met leed en smart
Overgaand in voorspoed en geluk
Of was het opgemaakte smuk
Neen, we genoten van het moment
Het maakte ons gelukkig en content
Met enige spoed ging ons leven voort
Gelukkig nog niet naar de Hemelse poort
Komende aan het einde van dit jaar
Genietend van dit wonderkind fris en
klaar
Dit werd ons persoonlijk met liefde
gegeven
Voor het onvermijdelijke goddelijk leven
Pak dit met beide handen aan
Dan kun je er weer vol tegenaan
Nobis

MELL verkoopt of verhuurt : nieuwe of gebruikte :
* Scootmobielen
* Rolstoelen
* Rollator
* ADL producten ( alleen nieuwe producten )
Altijd 25% korting op alle ADL producten
Wij zijn gevestigd :
MELL Kanaaldijk4 5735 SL Aarle Rixtel. Wij zijn geopend :
Elke werkdag van 09.00 uur tot 16.00 uur ( of op afspraak )
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Café “De Brabander”
Maarten en Liesbeth van Lieshout uit
Mierlo-Hout hebben café “De Brabander”
overgedaan aan onze dorpsgenoten
Willeke van Uden uit de Schoolstraat en
Dave Jansen uit de Brabantlaan. Maarten
en Liesbeth waren in de gelegenheid in
Mierlo-Hout een café over te nemen en
hebben van deze kans gebruik gemaakt.
Vanaf 7 december 2011 zijn Willeke en
Dave de nieuwe eigenaren. Reportad is
net voor de opening aanwezig in het café.
Willeke en Dave vertellen wat de plannen
zijn. Op de eerste plaats zijn we een
café voor de jong en oud. We willen er
een gezellig, modern café van maken
waar iedereen zich thuis kan voelen. De
dartbanen verplaatsen we naar de
achterzijde, waar we ook een podium
maken. Tussen bar en het podium is er
dan voldoende ruimte over waar gedanst
kan worden. Nu worden er twee
dartbanen gebruikt, dat worden er dan vijf.
We hebben nu al drie wedstrijdteams,
maar dit willen we natuurlijk uit gaan
breiden. Daarnaast willen we regelmatig
live muziek brengen. Vanaf maart 2012
beginnen we weer met “Run je eigen
kroeg” waar vrienden met elkaar een thema-avond organiseren en tevens de zaak
runnen. Wie de beste omzet draait en de
gezelligste avond weet te organiseren
wint een prijs. Maar ook de voetbalwedstrijden zullen in het café vertoont
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gaan worden. Met de aanstaande EK
wedstrijden is het de bedoeling om
gezamenlijk naar de voetbalwedstrijden te
kijken. We zijn ook een eigen website
aan het ontwikkelen, zodat ieder gemakkelijk kan zien wat er voor activiteiten
zijn. Reportad wil ook graag weten welke
dagen zij open zijn. Dave en Willeke
vertellen dat zij van woensdag tot en met
zondag open zijn vanaf 20.00 uur tot de
bekende sluitingstijd. Ook voor AarleRixtel is het een aanwinst. Jonge
mensen uit ons dorp durven het toch
maar aan om een eigen zaak te
beginnen. Dat is een compliment waard.
Voor de jeugd ook belangrijk dat ze
kunnen uitgaan in het eigen dorp, waar
het ook gezellig is. Dave vertelt dat zij erg
dankbaar zijn voor de hulp van vrienden
en familie. Want afgelopen maandag 5
december 2011 is de overdracht gedaan,
en is er in enkele dagen veel werk verzet.
Reportad wenst Willeke en Dave, deze
jonge ondernemers, alle succes toe.
Reportad.

Informatie avond Mindfulness
Valt het u ook op dat er de laatste tijd
veel over mindfulness wordt geschreven?
En wilt u graag weten wat het is? Dan
bent u van harte welkom tijdens de informatie avond.
U kunt er horen en ervaren wat mindfulness voor u kan betekenen.
De informatie, ook bedoeld voor mensen
met AD(H)D, autisme en voor mensen die
met kinderen werken, wordt gegeven door
Marie-Louise Magis. Zij is mindfulness
trainer voor volwassenen en kinderen en
is lid van de Vereniging voor Mindfulness.
Maandag 19 december, 20.00-22.00 uur,
in De Couwenbergh in Aarle-Rixtel. Gratis
toegang. Aanmelden mag,
info@mindfulnesslaarbeek.nl
of 06 44051822 .

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

De kaaskoning
“kaas met een
vorstelijke smaak”

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

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

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

Bericht van:
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Vanaf 15 december 2011

Wmo-loket en minima
voorzieningen op afspraak
LAARBEEK – Vanaf 15 december 2011
kunt u voor Wmo-aanvragen en
voorzieningen voor minima alleen nog op
afspraak terecht in het gemeentehuis.
Bijvoorbeeld voor het aanvragen van
huishoudelijke hulp, woningaanpassingen
of een rolstoel, maar ook voor het
aanvragen van bijzondere bijstand of een
kwijtschelding van de gemeentelijke
belasting. Het voordeel van het maken
van een afspraak is dat u niet hoeft te
wachten. U wordt altijd op het
afgesproken tijdstip geholpen.
Afspraak maken
Voor het aanvragen van Wmo- of
minimavoorzieningen kunt u terecht op
maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot
12.30 uur. Een afspraak maken doet u bij
voorkeur via de website www.laarbeek.nl,
via de button ‘Afspraak maken online’. In
onze digitale afsprakenkalender ziet u
direct welke data en tijdstippen nog vrij
zijn en kunt u een afspraak maken. U
ontvangt dan per e-mail een bevestiging
en eventueel nog aanvullende informatie.
Indien u niet over internet beschikt, dan
kunt u ook telefonisch een afspraak
maken via telefoonnummer 0492 469
700.
In verband met
werkzaamheden

feestdagen

en

Aangepaste openstelling
gemeentehuis en milieustraat
LAARBEEK – De komende weken zijn er
extra dagen waarop het gemeentehuis
Laarbeek en de milieustraat gesloten
zijn. Buiten die dagen die hieronder
vermeld staan, gelden de reguliere

openingstijden.
Zaterdag 24 december de milieustraat
sluit om 15.00 uur
Maandag 26 december gemeentehuis
gesloten (tweede kerstdag)
Woensdag 28 t/m vrijdag 30 december
geen aanvragen en uitreiking rijbewijzen
Zaterdag 31 december de milieustraat
sluit om 15.00 uur
Maandag 2 januari
gemeentehuis
geopend vanaf 10.30 uur
Geen rijbewijzen van 28 tot en met
30 december
U ziet hierboven dat er van 28 tot en met
30 december geen rijbewijzen aangevraagd of geleverd kunnen worden. Dit
komt door groot onderhoud aan de
systemen van het RDW (Rijksdienst voor
Wegbeheer). Dit geldt dus alleen voor
rijbewijzen, overige producten kunnen
dan wel aangevraagd of afgehaald worden

Startcursus
imkeren 2012
Bijenhal Warande Helmond
Minder honingbijen door bijensterfte
betekent minder voedselproductie, voor
zowel mens als dier. Laat u dit zo maar
gebeuren?
“Imkersvereniging Helmond en omstreken” start in 2012 weer een startcursus
imkeren. Op 8 dinsdagavonden in de
maanden februari en maart is het
theoretische deel. Op 8 zondagmorgens,
verspreid over de maanden april tot en
met september leert u het praktische
imkeren. Het geheel wordt afgesloten met
een landelijk erkend diploma. Op
www.imkersvereniginghelmond.nl vindt u
meer informatie.
Ad van Grinsven
Aarle-Rixtel, tel. 382914
ad.van.grinsven@imkersvereniginghelmond.nl
Help honingbij, het is uw voortbestaan.

www.autoschadeverbakel.nl

www.twanvanhout.nl
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NIEUWE PRIJZEN, NIEUW MEUBILAIR, NIEUWE KLEUREN, NIEUWE KAART
Bosscheweg 31, Boerdonk, lll#gZhiVjgVci]ZikZZg]j^h#ca 0492-461889
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DECEMBER is KADOMAAND!!!

De leukste kadootjes voor de Kerst koop je bij La Romanza.
Voor ieders wat wils, van klein tot groot, apart en origineel…
AKTIE 10 % FEESTKORTING !!!
…woondecoraties, modeaccessoires, sieraden, laarzen,
lekkernijen en nog veel meer… kom langs want je slaagt altijd!!!
Dorpsstraat 23

Aarle Rixtel
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www.laromanza.nl

Bericht van:

“Veertig jaar Klokkengieter”
Op 11 november 2011 heeft het Gemengd
koor “de Klokkengieters” hun jaarlijkse
feestavond gehouden in de Couwenbergh.
Er waren twee koorleden, Ria van Stokkum en Cisca Verschuuren, 12 ½ jaar lid
van de vereniging. Goen van Neerven
vierde deze avond dat zij veertig jaar lid
is. Op gepaste wijze zijn de jubilarissen
gehuldigd. De Klokkengieters is dat een
gerenommeerd zangkoor die regelmatig
optreed in de kerk van Aarle-Rixtel. Ook
treden zij regelmatig op in andere
plaatsen. Goen vertelt over het begin, zij
was al zes weken aan het oefenen toen
de dirigent, Jan Heesakkers, zei dat er
maar eens geluid uit de keel diende te
komen. Ja, in het begin durf je niet zo
goed, ben je voorzichtig en probeer je
geen storende factor te zijn. Goen kijkt
terug op een fijne tijd bij de Klokkengieters. Je hebt toch je wekelijkse
contacten en dat is belangrijk als je
ouder aan het worden bent. Ik ben ook bij
het dames en herenkoor van O.L. Vrouw
Presentatie. Jaren geleden waren we
twee afzonderlijke koren, maar tegenwoordig repeteren we gelijktijdig. Zo ben
ik toch twee avonden in de week bezet.
Alleen heb ik nu een pacemaker gekregen en moet het een beetje rustiger
aandoen. Ik hoop dat ik in mijn huisje
kan blijven wonen. Er zou eigenlijk een
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lift in het gebouw aanwezig moeten zijn.
Ik had moeite om boven te komen. Nu
gaat het wel weer. Heb je veel dirigenten
gehad in die veertig jaar? Goen vertelt dat
na Jan Heesakkers, Gerard van der Pas
dirigeerde. Maar Rob Rassaerts dirigeert
al weer meer dan twintig jaar. Zij
bewondert Rob voor zijn geduld. Hij blijft
in alle rust bijsturen zonder ook maar
kwaad te worden. Ja, als dirigent dien je
altijd rustig te blijven. Soms moet je niet
tien, maar wel twintig keer zeggen hoe
het moet, en dan doen ze het nog niet
goed. Een engelengeduld dien je te
hebben. In het begin was het zo, als je
om welke reden dan ook 3 repetities had
gemist, dat je dan de geplande uitvoering
niet mocht meezingen. Dat is nu
verleden tijd. Ik ben ook benieuwd naar
haar leeftijd want Goen is pas gaan
zingen toen de kinderen al wat groter
waren. Je mag het best weten, ik ben 77.
Ik heb samen met Theo vier kinderen.
Marian, Theo, Ton en Suzanne. Tussen
Ton en Suzanne zit elf jaar. Marian is
ernstig ziek en wordt in Keyserinnedael
verzorgd. Dat doet je veel pijn en verdriet.
Je bent zo machteloos, je zou het zo
graag anders willen. Maar ik heb veel
plezier van mijn kinderen en kleinkinderen. Ik zou ze niet willen missen.
Intussen tijd heeft Reportad samen met
Goen koffie gedronken. Goen, Reportad
vond het fijn om samen met je te
conversen, lief en leed te delen. Ik vind
dat je het altijd prachtig hebt gedaan bij
de Klokkengieters en hopelijk dat je je
nog vele jaren mag inzetten voor de
Klokkengieters, in goede gezondheid.
Reportad.

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.

Bericht van:

Op zaterdag 10 december verzamelden
zich ruim 300 leden en oud-leden van de
Stichting Organisatie Carnaval Ganzegat
in de Dreef vanwege een reünie ter
gelegenheid van het 55-jarig bestaan van
carnaval Ganzegat. Ongeveer 500 leden
van de club waren in de afgelopen
maanden opgespoord en uitgenodigd voor
deze feestavond. Voorzitter Jan-Willem
van Dijk opende de avond met een
welkomstwoordd, keek even terug in de
geschiedenis en vestigde de aandacht op
de tentoon-stelling over 55 jaar Ganzegat
die momenteel in de Heemkamer is
ingericht. Rond 22.00 uur werden de
aanwezigen verrast door de aanwezigheid van burgemeester Ubachs van
Laarbeek, vergezeld van het voltallige
college van wethouders. Hij overhandigde
aan de jubilerende Ganzegatters een
cheque met een welkome bijdrage. Daarna had de burgemeester een verrassing
voor de aanwezigen en voor een persoon
in het bijzonder, namelijk oud-bestuurslid
Riny van den Boogaard. Deze kreeg de
medaille opgespeld behorend bij het
lidmaatschap van de Orde van Oranje
Nassau en dat ontroerde de gedecoreerde zichtbaar en met hem tal van anderen
in de zaal. Een langdurig applaus viel
hem dan ook ten deel. De burgemeester
memoreerde in zijn toespraak de verdiensten van Riny. Hij is 19 jaar bestuurslid
van de Organisatie Carnaval Ganzegat
geweest en fungeerde in die tijd als
secretaris. Daarnaast was hij niet minder
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dan 16 jaar de rechterhand van de
Prinsen van Ganzegat, die hij als hun
adjudant met raad en daad bijstond. Riny
was verder 11 jaar lid van het kerkbestuur
van de Parochie Onze Lieve Vrouwe
Presentatie van Aarle-Rixtel en fungeerde
in dat bestuur als vice-voorzitter. In die
functie zat hij gedurende vele jaren in
diverse feestcomites, onder meer bij het
afscheid van pastor Tilman, bij het 150jarig bestaan van Mariengaarde en ook
ondersteunde hij jarenlang de organisatie
Dorpsfeesten Aarle-Rixtel.
Riny is 52 jaar en geboren en getogen
Aarlenaar. Hij is beroepsmilitair, momenteel gelegerd op de Generaal Majoor de
Ruyter-van Steveninckkazerne in Oirschot waar hij, in de rang van kapitein,
werkzaam is bij de Staf, als loopbaanbegeleider voor de militairen daar.
Zoals gebruikelijk bezochten we de
gedecoreerde afgelopen week thuis om
nog even na te praten. Riny zegt dat hij
compleet verrast was en dat hij helemaal
niets in de gaten had. Aanvankelijk dacht
hij nog in aanmerking te komen voor een
vrijwilligerspenning van de gemeente. Hij
voelde zich zeer vereerd met de onderscheiding en was blij dat hij die te midden van zijn ouders, familie en vrienden
van de carnavalsclub in ontvangst mocht
nemen. Het was hem opgevallen dat het
zo stil was in de zaal en dat menig
traantje werd weggepinkt toen duidelijk
werd welke eer hem ten deel was gevallen. Riny vertelt verder dat hij vanwege
zijn ziekte een stapje terug heeft moeten
doen. Ik had graag de twintig jaar volgemaakt bij de carnavalsclub, zo zegt hij,
maar ik moest het even rustig aan gaan
doen. Ik heb het altijd met heel veel plezier gedaan, zoals trouwens ook het
andere vrijwilligerswerk. Ik voelde me
altijd nauw betrokken bij de gemeenschap van Aarle-Rixtel en ik beschikte
over genoeg vrije tijd om me dienstbaar te
maken. Ik ben er dankbaar voor dat ik
dat zoveel jaren heb mogen doen. Ik hoop

Zorg voor alle generaties!

Bij De Zorgboog staan we klaar voor alle generaties. Iedereen, ongeacht welke leeftijd, kan bij ons
terecht voor een breed pakket aan diensten in zorg, wonen en welzijn. Van zwangerschapsbegeleiding,
kraamzorg en jeugdgezondheidszorg tot gemaksdiensten, cursussen en verpleging en verzorging.
U vindt ons in een Zorgboogcentrum bij u in de buurt, in een van onze
thuiszorgwinkels of we komen bij u aan huis. Zo krijgt u altijd de beste zorg.

Vragen over zorg? Bel de zorgcentrale
0900 - 899 8636 (` 0,01 per minuut)
of kijk op www.zorgboog.nl
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Bericht van:
dat ik er nog lange tijd van kan genieten
maar ik moet afwachten hoe mijn ziektebeeld verloopt.
JWP

Beste dames
van de KVO
Donderdag 5 januari nieuwjaarsavond
20.00 uur in de Couwenbergh.
Op deze avond drinken we een glaasje
om elkaar een gelukkig en voorspoedig
nieuwjaar te wensen.
Dinsdag 10 en donderdag 12 januari
om 13.30 uur excursie kruidenmuseum
‘t Pumpke. Na dertien jaar is dit museum
weer geopend en zijn we van harte
welkom voor een excursie.
Bestuur KVO

K lokje
Cursus clownerie:
Vanuit vrijheid en onbevangenheid bewegen. De rode draad van deze cursus kan
het meest pakkend worden samengevat
met de volgende woorden. Gezellig…
Ontspannen… Leerzaam… Genieten…
Clownerie… Mindfulness… Speelsheid in
de
ontmoeting…
Verwondering.
www.raybiemans.nl 0492-383930 of
06.12.57.70.06.
Dovens meubelen voor betaalbare
kwaliteits meubelen.
Keukenmeubelen, staande en hangklokken, vloerbedekking, vinyl, novilon en
laminaatvloeren. Matrassen, lattenbodems en slaapkamertextiel, zoals
dekbedden, lakens, slopen. Tafelkleden
en vloerkleden. Komt zien en overtuig u
zelf. Inruil van uw oude meubelen
mogelijk. Kerkeind 38, Milheeze 0492341553 www.dovens.nl
Gezocht:
Hulp in huis, 2 ochtenden per week. Tel:
0492-381649.
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Kerstvoorstelling poppentheater
in het Kouwenbergs kerkje
Op Woensdag 21 december wordt er in
het Kouwenbergs kerkje een speciale
kerstvoorstelling opgevoerd door poppentheater Kris-Kras en wel voor kinderen en
ouderen vanaf 4 jaar.
Het wordt uiteraard een programma in
“Winterse Kerstsfeer
“ onder de titel Jan
Klaassen op bezoek
bij de Kerstman Jan
Klaassen heeft de
hele nacht bij de
Kerstman geholpen
met het maken van
Kerstkransjes ( en er
natuurlijk ook al vast
een paar geproefd).
Wat heeft hij trek in
een lekker bakkie koffie van Katrijn,
wanneer hij thuiskomt!
Dan komt er een brief van de Kerstman
voor Jan Klaassen en Katrijn.
Ze worden”bij hem uitgenodigd omdat Jan
Klaassen zo goed heeft meegeholpen.
Katrijn vindt dat ze iets voor de Kerstman
mee moeten nemen: een leuk kadootje.
Maar of dat kadootje ook echt bij de
Kerstman terecht komt?
Als je dat wil weten, kom dan naar de
voorstelling kijken!!!
De voorstelling begint om 15.00 uur.
Kaartjes kunnen ook worden
gereserveerd: via telefoon 0492 382943

K lokje
Dovens woninginrichting.
Voor merkartikelen, gordijnen, vitrage,
binnen zonwering, laminaat, vloerbedekking, vinyl en novilon. Vakkundig gelegd
en gehangen. Verder hordeuren gemeten,
gemonteerd, perfecte service. Wij meten,
maken, hangen en leggen: Kerkeind 38,
Milheeze 0492-341553
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GLAZEN
AANKOOPMONTUUR
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10 %KORTING
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www.kapsalonastrid.nl

Kapsalon Astrid
Dorpsstraat 21
Aarle-Rixtel
tel: 0492-381307
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openingstijden:
ma 13:00-17:00
di-wo-do 9.00-18.00
vrij 8.00-18.00
za 8.00-15.30

Bericht van:
LAARBEEKSE DISKJOKEY
WEDSTRIJD,
moet zorgen voor nog te
ontdekken
Uit een onderzoek van SWL onder
jongeren van geheel Laarbeek is
gebleken dat er behoefte is aan goede
diskjockeys. Om die reden zal er
Laarbeek breed een cursus/wedstrijd
opgezet worden voor aankomende
diskjockeys. De cursus is bedoeld voor
jong Laarbeeks talent waarvan de leeftijd
tussen de 14 tot 17 jaar moet zijn.
Het geheel wordt opgezet in samenwerking met DJ Ronald van Nikita
Discoshow uit Nuenen en Johan en Tim
Frenken, (deze laatste is ook bekend als
DJ T—X en entertainer ).
DJ T—X is vooral bij de tienerwerken
&RG-teens in Lieshout en Cendra in
Aarle Rixtel actief maar heeft ook
optredens gedaan verschillend van aard
in Mariahout en Beek en Donk. Er is
behoefte aan DJ’s die ook goed kunnen
entertainen. Wij zoeken naar dit soort
jonge talenten en hopen deze middels
een contest ( wedstrijd ) te gaan
ontdekken”.
Iedereen kan zich opgeven vanaf 14 t/m
17 jaar of je nu een jongen of meisje
bent, voorwaarde is wel dat je in Laarbeek woont. We starten met een gratis
voorronde op 15 januari in de jeugdruimte
van het dorpshuis Lieshout waarvoor men
zich moet inschrijven via de website van
SWL/&RGteens of je belt na werktijd met
Johan Frenken onder telefoonnummer
0499-422620. Ben je tijdens de voorronde
geselecteerd dan krijg je voor een
eenmalig bedrag van 25 euro een cursus
op 4 maandagavonden. DJ Ronald leert je
de techniek aan en hoe je een goede DJ
kan worden. Als je na 4 cursusavonden
weet hoe de apparatuur werkt volgt er
een wedstrijd. Ben jij de geschikte
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talentvolle DJ die zich beste DJ mag
noemen en in de toekomst binnen
Laarbeek kan gaan draaien! Houd de
berichten hierover goed in de gaten en/of
kijk op www.welzijnlaarbeek.nl. of
www.energyteens.nl.
We werden terug geworpen in de tijd,
telefoon, T.V. en internet,
waren velen bijna een hele dag kwijt.
Het ganzenbord kwam weer op tafel
en we gingen weer eens dammen
of gewoon lekker tegen elkaar
zwammen.
Anderen gingen vroeg naar bed,
plots denk ik dan, verdomd,
als daar maar geen babyboom van komt.
We zullen zien over 9 maanden
of velen zich weer jong waanden.
Nu komen we dicht bij Kerst,
wordt ie wit of niet?,
‘t maakt niet uit,
als u er met maar van geniet.
Want na het geknal op oud en nieuw,
moeten we er in 2012 aan geloven,
inleveren met z’n allen,
maar houd je gezondheid boven!!!

RD

K lokje
Dovens meubelmakerij Milheeze. Wij
maken betaalbare kwaliteits meubelen op
maat en model, samen naar uw keuze en
kleuren. 1e Keuze Europees eiken en
beuken hout tegen lage prijzen. Inruil van
uw oude meubelen mogelijk. Binnenveld
1, 0492-344817 en Kerkeind 38,
Workshop:
“Creatief bij rouw en verlies”! In ’n veilige
sfeer een eindje met je meelopen in het
rouwproces voor ondersteuning en samen
in gesprek met intuïtief schilderen in
kleine groepjes: Max. 4 personen of
individueel. Hanneke.maas@gmail.com
Tel: 06.1395.3081 Hanneke Maas.
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De Meikever
Hij werd ergens in mei van dit jaar
geboren, in de buurt van de Kannelustweg of Koude Maas, al naar gelang zijn
moeder daar een goed nest had kunnen
maken, boven in een dichte boom.Zij
verzorgde haar kinderen goed want er
was voldoende voedsel voor haar te
vinden. De oude voorraad walnoten in een
boomstronk, een haffel beukenootjes in
een oud spechtennest en och, mamma
versmaad een eitje van de merel of een
jong van de heggemus ook niet. Het werd
tijd om het nest te verlaten want er
kwamen vreemde kostgangers in huis in
de vorm van een hele kolonie vlooien. Ik
denk dat mamma ze zelf meebracht na
haar avonturen met soortgenoten.De
spruiten speelden naar hartelust in de
toppen en begonnen langzaam hun
kostje zelf bijeen te scharrelen en zo
ging het leven verder en kon de jongeling
zich langzaam voorbereiden op een
zelfstandig leven. Maar dat zit vol
gevaren en daar had mamma geen tijd
voor. Ze moesten zelf maar ontdekken
wie de vijand is en zo kon het gebeuren
dat onze vriend afgelopen week, op een
zonnige ochtend nog wel, zijn einde vond
bij het oversteken van de Dorpssttraat.
Hij had haast en eenmaal de beslissing
genomen om over te steken. De automobilist heeft hem waarschijnlijk niet
eens gezien en zo stond ik bij een zielig
hoopje, zijn prachtige bruine staart verhief
zich in de wind nog een beetje boven het
wegdek, maar de rest, nee ik bespaar U
de details. Onze vrolijke boomklauteraar
is niet meer. Als U denkt dat ik een
vreemd soort kerstverhaal was begonnen,
dan hebt U het helemaal mis. Dit was het
korte leventje van een Aarlese eekhoorn.
Het heeft ook niets met verkeersveiligheid
te maken, hooguit zou je de automobilist
kunnen vragen of hij misschien iets
harder dan 30 of zelfs 50 heeft gereden.
Och, er steekt wel vaker iets over wat
niet onze aandacht heeft. Een stel
wakkere wethouders in Brabant heeft
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zich verbonden aan een project om de
doden in het verkeer, en dan praat ik niet
over eekhoorns, terug te brengen tot nul.
Een schoon streven maar in mijn ogen
een heilloze missie want de individuele
mens bepaalt vaak zelf hoe snel en hoe
gevaarlijk hij zich door het verkeer
beweegt. Ik weet dat nog uit een vorig
leven. De overheden prakkizeren zich suf
om alle straatjes en kruisingen veilig te
maken, maar de roekeloze mens gooit
roet in het eten. Het is ook zo verleidelijk
als je pas het rijbewijs hebt gehaald en
eindelijk eens zelf op de pedalen mag
trappen. In naam van alle eekhoons zou
ik bijna willen vragen, vergeet ook het
rempedaal niet. We stevenen in
sneltreinvaart naar de laatste dagen van
2011, daarbij geholpen door moeder
natuur want die blies er nog even flink
doorheen. Het was weer een beetje veel
van het goede, vooral de nattigheid. Laat
die de komende week maar veranderen in
wit dan zij we met z’n allen weer blij,
want een witte Kerst staat eigenlijk bij
iedereen op het verlanglijstje. Als het dan
meteen goed vriest, is al dat water ook
niet voor niets gevallen want ijsplezier op
een zonnige winterdag is maximaal
genieten. We doen 2011 de groeten, wat
moet ik er nog van zeggen. Ieder voor
zich, denk ik maar.
We stuiven met z’n allen 2012 in, op weg
naar een onzekere euro-toekomst. Min of
meer vrede op aarde, die volgens mij in
handen is van mensen die er dikwijls niet
mee overweg kunnen, omdat ze alleen
maar denken aan geld en macht,
uiteraard in hun eigen voordeel. Ze
bekommeren zich niet om het welzijn van
hun soortgenoten, integendeel, alleen
maar lastig, de rijkdom met zovelen te
moeten delen. Och, ik dwaal weer af. Ik
wil helemaal niet eindigen in mineur, dat
hoort niet bij de feestdagen en ook niet
bij de meikever. Die vliegt vrolijk rond,
geniet van de natuur om zich heen,
geniet van het leven zoals hij dat voor
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Bericht van:
zichzelf kan inrichten. Vooral het
positieve zien, altijd met de wind mee,
landen op de goeie plekjes. Er is nog
heel veel vrede op aarde en ook genoeg
welvaart, alleen voor ons de uitdaging om
dat redelijk te verdelen over allen die deze
aardbol bevolken. Dat lijkt me een mooie
uitdaging voor 2012. Moet ik U nog een
fijne kerst en een heel rijk 2012
toewensen. Het is een kleine moeite, bij
deze dan.
De meikever.

Sinterklaasavond
bij de jeu de boulesclub.
Op donderdag l december was het de
bedoeling dat er een sinterklaastournooi
zou worden gehouden bij “ Ons Honk”aan
het Heuvelplein. Helaas kon deze
aktiviteit door het slechte weer niet
doorgaan en had de tentencommissie
gezorgd voor een gezellige accommodatie waar we in een volle tent samen hebben genoten van lekkere versnaperingen
door Jo v.d. Berk zelf gebakken.
Ook werden de mooie nieuwe fleecejacks
uitgereikt aan de leden.
Nadat we enkele sinterklaasliedjes gezongen hadden kreeg eenieder van de
Sint (Wim v.d. Vossenberg) een mooi
geborduurd doekje om zijn of haar jeu de
boulesballen droog te maken.
Na het nuttigen van een drankje kwam er
een einde aan deze gezellige avond.
Wilt u met uw vereniging of familie een
keer een leuke aktiviteit organiseren op
een mooie lokatie, kunt u kontakt opnemen met onze voorzitter Cor v.d. Berk tel.
383669 of Wim van de Vossenberg tel.
381438.

K lokje
Verkoop mooie inruil meubelen bij
Dovens Meubelen Milheeze.
Kerkeind 38, Milheeze 0492-341553.
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Op tweede Kerstdag organiseren wij
weer onze traditionele foto-puzzelwandeltocht door ons dorp. De afstand
bedraagt ongeveer 4 km., inschrijven en
vertrekken kan men tussen 13.00 en
13.30 uur vanaf café de Vrienden
tegenover de kerk. Het inschrijfgeld
bedraagt € 1,00 per persoon en kinderen
tot 16 jaar mogen gratis meedoen. Zodra
iedereen terug is en de jury de antwoorden en oplossingen bekeken heeft,
worden de prijswinnaars bekend gemaakt. Elke deelnemer ontvangt een
prijs, maar de besten mogen natuurlijk
het eerst iets uitzoeken onder de
kerstboom.
Op 11 december werd onze tweede cross
gewonnen door Piet Rooijakkers voor
Henk van Riet, 3e was Leon Rooijakkers,
4e Henk Mertens en 5e Jean Pierre
Vreugde. Bij de 50+ers ging de zege
naar Jan Schalks voor Peter Raaijmakers, Theo Sterken en Theo Kemps.
Cross 3 wordt gehouden op 8 januari.
De derde kaartavond werd bij de
jokeraars gewonnen door Truus van
Egdom en de zege bij de rikkers was
voor Frans Verschuuren. Op zondag 15
januari wordt onze tweede en mooiste
veldtoertocht van het seizoen gehouden.
Volgende keer krijgt u daarover meer
informatie. Wij wensen iedereen prettige
Kerstdagen een fijne jaarwisseling en een
gezond en sportief 2012.

K lokje
Beginnerscursus schilderen: Lerares
tekenen start in januari 2012 beginnerscursus schilderen met acrylverf. Er zijn in
totaal 6 lessen en die worden gegeven
op donderdag avond van 19.00 - 21.00
uur. Inlichtingen Atelier Overhorst. Tel:
0492-525451.
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Bericht van:
OOM Tiest KERST
Oom Tiest klopte de sneeuw van zijn jak
af en schopte in het bijkeukentje zijn
versleten klompen uit. Op zijn kousenvoeten schuifelde hij de keuken in en zag
dat er nog een klein vuurtje in de open
haard brandde. Tiest greep in de houtkorf
en legde een paar dunnere blokken op ‘t
vuurtje. Toen even later de woest trekkende schoorsteen de vlam flink deed
oplaaien, gooide Tiest er twee forse
blokken bij. Op kerstavond hoefde je
immers geen hout te sparen. Dan mocht
je een fiks vuur, veel licht en volop
warmte in de keuken hebben. Geheel
bovenop legde Tiest een enorm blok. Het
was zijn Kerstblok. Heel zijn leven al had
Tiest op Kerstavond een Kerstblok in hun
haard zien branden. Toen hij nog een
kleine jongen was, had zijn vader hem op
‘t hart gedrukt: “Kijk Tiest, in onze
families leggen wij ieder jaar met de
Kerst een Kerstblok in de haard en
zolang die brandt moeten we iedereen
die aan de deur klopt ontvangen als een
geëerde en langverwachte gast. We
moeten hem de warmste plek bij de
haard geven, de gemakkelijkste stoel,
het beste van ons maal, ja, als het nodig
is ons eigen bed en ons eigen kleren.
Dat doen we ter ere van het Kerstkind,
dat in deze nacht geboren werd. Het
kwam op de wereld in een koude stal
omdat de mensen in Bethlehem hun
deuren gesloten hielden. Maar wij zullen
onze deur wijd openen voor ieder
schepsel Gods dat bij ons aanklopt”. Al
snel had Tiest in het ruige, woeste en
armoedige peelgebied de vurige intenties
van zijn vader doorvoeld en eenmaal
gehuwd met Trui stond in hun huuske
aan de Peeleindseweg op kerstavond
alles klaar om een dwalende gast te
ontvangen. Jaar in jaar uit herhaalde dit
kerstritueel zich en Tiest had dat tot op
de dag van vandaag doorgezet ook al
was zijn allerliefste Trui reeds jaren terug
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gaan hemelen en waren hun kinderen
uitgezworven naar Asten, Eindhoven en
Amsterdam. Sindsdien zat Tiest met
kerst in zijn eentje voor zijn haard. Door
een hard geroffel op het keukenraam
schoot oom Tiest totaal verschrikt uit zijn
stoel. “Vaeder, vaeder, doe eens open...
doe eens vlug open”! Half struikelend en
sloffend bereikte de ouwe baas de
voordeur, schoof de reuze grendel weg en

struikelde over de drempel naar buiten.
Zachte sneeuw ving hem op. Stevige
handen hielpen hem overeind en steunden hem naar binnen. In de keuken lieten
ze hem zakken in de gemakkelijkste
stoel en duwden hem op de warmste plek
bij de haard. Verbaasd staarde Tiest in
de bezorgde ogen van zijn dochter Mien
en de lachende ogen van haar zoons
Peerke en Jantje “Vaeder, zei Mien, wij
willen niet langer dat je met kerstavond
alleen bent en daarom komen wij je nu
halen zodat je gezellig bij ons kerst kunt
vieren. Ik pak je spullen wel even en dan
gaan we naar ons huuske”. Verblufte
Tiest knipperde met de ogen doch
schudde toen vastberaden ‘nee’: “Nee
Mien, dat gaat niet want onze Kerstblok
is nog lang niet opgebrand en stel dat er
straks een gast aan onze deur klopt.
Jullie mogen wel hier blijven maar ik kan
echt niet weg”. Een woordenstrijd heeft
geen zin weet dochter Mien uit ervaring
en na enig vruchteloos protest vertrekt ze
met haar teleurgestelde zoons. Tiest is
terug in zijn eigen stoel gaan zitten en
staart verwachtingsvol in de warme
gloed...
Nobis
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Hagelkruisweg 10
5735 BH Aarle Rixtel
T. 0492-381865

M. 06-13740800
info@henkmertens.nl
www.henkmertens.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

Bericht van:
Harmonie De Goede Hoop
Nieuwjaarsconcert
met 2 V’s.

Op zondagmiddag 8 januari
geeft
harmonie De Goede Hoop haar
traditionele nieuwjaarsconcert. MFC De
Dreef wordt niet alleen door de aannemer
verbouwd; ook wij zullen de sporthal
verbouwen tot een heuse concertzaal.
Daar zullen we u laten genieten van een
muzikaal afwisselend programma.
Voor de pauze zal als soliste aan ons
programma meewerken: Lisanne Soeterbroek op viool. Sommigen van u zullen
Lisanne nog kennen van ons Halloweenconcert. Onlangs won zij nog de 2e prijs
tijdens het Oskar Bak vioolconcours, dus
u kunt er zeker van zijn dat u getrakteerd
wordt op fantastische vioolklanken.
Na de pauze staat ons programma voor
een groot deel in het teken van The Voice
Of Laarbeek. Wie o wie wint er de finale
op zaterdagavond 7 januari en staat de
dag daarna als The Voice op ons nieuwjaarsconcert? De winnaar of winnares zal
nog eens laten horen waarom zij of hij de
titel ‘The Voice Of Laarbeek’ gekregen
heeft.
Deze twee solisten zullen begeleid
worden door het groot orkest van
harmonie De Goede Hoop onder leiding
van Gerrit de Weerd. De harmonie zal
echter niet alleen begeleiden, maar zal
ook zelf een aantal nummers ten gehore
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brengen, o.a. een compilatie van muziek
van Charlie Chaplin, waarbij filmbeelden
getoond zullen worden.
Ook de slagwerkgroep van harmonie De
Goede Hoop zal van zich laten horen. U
zult merken dat de slagwerkgroep - onder
leiding van Anthony Vogels - zich steeds
verder ontwikkelt en het instrumentarium
verder en verder uitgebreid wordt, met
name het melodisch slagwerk.
Kortom: een boeiend programma met
voor elk wat wils. Reserveert u dus deze
middag en bezoek ons nieuwjaarsconcert. Het programma zal aanvangen
om 14:30 uur. Kaarten voor het concert
zijn voor 7,50 euro verkrijgbaar bij drogisterij Raijmakers en bij de Boerenbond.
Kinderen t/m 12 jaar gratis entree.
We hopen u 8 januari te begroeten en
samen het jaar 2012 muzikaal in te
leiden.
Wilt u ook de finale van The Voice of
Laarbeek bijwonen, dan is een combikaart voor beide concerten verkrijgbaar
voor 12,50 euro.

K lokje
Woonhuis te koop:
Merelstraat 28 te Helmond. Leuke
starterswoning in fijne / nette buurt.
Ideale ligging ten opzichte van winkels,
scholen, groenvoorziening en zwembad.
Woning heeft hardhouten kozijnen met
thermopane en CV installatie (Nefit HR
combiketel uit 2007). Verder o.a. 4
slaapkamers, voor- en achtertuin met
vrijstaande berging en achterom.
Aanvaarding januari 2012. Vraagprijs
155.000,— euro. Tel: 0492-382446.
Proefles:
Speel wie je bent. Voor iedereen die wil
kennismaken met clownerie op 25
januari 2012 van 19.45 – 22.00 uur. Info:
www.raybiemans.nl Tel: 0492-383930 of
06.12.57.70.06.
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send en inspirerend jazzpodium, waarbij
je in een ongedwongen en gezellige sfeer
oude bekenden en nieuwe vrienden
ontmoet !
www.wimbeerenjazzsociety.nl

Herhalingslessen reanimatie

The Watchman and Band
bij Wim Beeren Jazz Society op
28 december
Wim Beeren Jazz Society krijgt op 28
december een feestelijke afsluiting van
2011, met een optreden van The Watchman and Band in café Van Bracht.
Watchman Ad van Meurs laat zich niet
gemakkelijk in een hokje stoppen. Hij
noemt zijn stijl zelf eigentijdse rhythm en
folk, gespeeld door een rockende band. In
ieder geval muziek uit het hart, een hart
dat meer twijfels dan zekerheden kent en
altijd hopeloos verliefd is op het leven
zelf.
De bezetting: Ad van Meurs vocal en
gitaar, Ankie Keultjes vocal, Sjoerd van
Bommel drums, Stephan Jankowski
gitaar, Jos Beeren tenorsax, Theo Wijdeven bas en Sophie Cavez accordeon.
Deze avond na The Watchman geen
jamsession, maar een optreden van De
Aarle Rixie Dixie Jazz Band o.l.v.
Carel Martin op gitaar en banjo. Verder
werken mee: pianist Nout de Bruijn,
Bassist Joz Bruggeman, drummer Arno
van de Kerkhof, saxofonist Jaap van
Arkel, trombonist Peter Biemans en
trompettist Tony van Kampen.
Traditiegetrouw is dit een drukke en
vooral ook gezellige avond. Het advies
om voor een prima plaats tijdig aanwezig
te zijn is, evenals de entree, gratis!
Wim Beeren Jazz Society: een brui-

St. Hart & Aa’s, werkgroep Laarbeek,
organiseert in 2012 als van ouds de
herhalingslessen reanimatie. St. Hart &
Aa’s organiseert al meer dan 25 jaar de
reanimatielessen in Laarbeek. De
stichting is lid van de Reanimatiepartners
van de Hartstichting en verzorgt alleen
met deskundig (verpleegkundigen die
dagelijks daarmee te maken hebben) en
gecertifieerde instructeurs de cursussen.
De herhalingslessen staan gepland in het
Dorpshuis te Lieshout op woensdag 18
januari 2012, donderdag 19 en 26 januari
2012. In de Dreef te Aarle-Rixtel op
woensdag 1 februari 2012. In het
Ontmoetingscentrum in Beek en Donk
op dinsdag 31 januari en donderdag 2
februari 2012. De 1e herhalingsles begint
om 18.30 uur. De 2e herhalingsles begint
om 20.15 uur. U dient uw diploma van de
Hartstichting mee te brengen, zodat we
uw herhalingsles kunnen aantekenen.
Op dinsdag 17 en 24 januari 2012 wordt
er in Lieshout een nieuwe cursus reanimatie met AED gegeven.
Aanmelden kan bij Ad Loos, tel: 0492382034 en via de mail:
adloos@hotmail.nl
of per post:
Kerkstraat 39, 5735 BW Aarle-Rixtel

K lokje
Gezocht/gevraagd ;
Oude kerstspullen. wie heeft er nog oude
kerstballen (vogeltjes, Kerstmannetjes,
figuurtjes e.d.) en doet hier niets meer
mee en wil ze wel wegdoen en maakt mij
blij?? ook andere oude kerstspullen van
jaren 80 en eerder zijn welkom. Ik kom
ze graag halen! Stephan tel.nr.;384636

Bericht van: 50 jaar geleden
12 december Kinderfeest
Zondagmiddag
had
in
het
ontspanningsgebouw het jaarlijks feest
plaats voor de kinderen der personeelsleden van N.V. Artex. 275 Kinderen
werden door de heer Vet verwelkomd. Het
theaterbureau uit Den Haag gaf een
voorstelling van “Brammetje Bram en zijn
negervriendje Sammie”. Aandachtig werd
het vrolijke spel door de kinderen gevolgd.
Met royale traktaties werd de feestelijke
middag, die ook werd bijgewoond door
Artex directeur L. v. Kimmenade, besloten
19 december Uitwisselingsavond
Maandagavond vond in het ontspanningsgebouw te Aarle-Rixtel een uitwisselingsavond plaats, waarbij de RKBB en de
RKJB uit Helden-Egchel de gasten waren
van hun collega’s uit Aarle-Rixtel. Om 7
uur kon de voorzitter van de RKJB uit
Aarle-Rixtel, de heer F. van Asten, zijn
collega’s uit Helden-Egchel een hartelijk
welkom toeroepen. Hierna presenteerden
RKJB en RKBB uit Helden-Egchel aan
hun collega’s een gevarieerd programma,
dat bestond uit enkele toneelstukjes en
declamaties. De verdere avond werd
doorgebracht met dansen, waarbij het
orkest “De Marjo’s” op uitstekende wijze
de muziek verzorgde. Op 13 januari
zullen de Aarle-Rixtelse RKBB en RKJB
in Helden-Egchel de gasten zijn van hun
collega’s uit die plaats.
19 december Jensconcours
Zaterdag en zondag hield visclub “Het
Dobbertje” in haar clubhuis, café van
Roy, een kaartconcours. Door vele
personen werd op sportieve wijze getracht de aantrekkelijke prijzen in de
wacht te slepen. De uitslagen waren
zaterdag: jassen, B. Adriaans en H. van
Brug; vogelpik P. Schepers. Zondag:
jassen J. van Rosmalen en M. van Ros-
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malen; een tafelkleed werd gewonnen
door F. Verschuuren; vogelpik H. Keunen;
vissen J. Gruiters; flessen raden P. v.
Bracht.
19 december M.A.S.
Leerlingen, bestuur en docentenkorps van
de Aarlese Mater Amabilis School hebben
zondag een kerstviering gehouden.
Moderator, pastoor Verbeek, droeg om 10
uur in de morgen tot intentie van de
M.A.S., een H. Mis op in de nieuwe kapel. Na deze plechtigheid kwamen allen
bijeen in Mariëngaarde. Een der zalen
was stemmig in kerstsfeer versierd. Het
kerstontbijt werd bereid door derdejaars
leerlingen, liet zich best smaken. Pater
van Dooren uit Gemert hield een lezing
onder het motto “Kerstmis en de jonge
mens”. Vervolgens werden enige kerstliederen gezongen. De geslaagde viering
werd gesloten door voorzitter dr. Tersmette, die alle aanwezigen aanspoorde een
bijdrage te geven in de kerstactie voor de
zieken in Aarle-Rixtel.
27 december Ongeluk Het dochtertje
van van H. kwam in de gymnastiekzaal
van het patronaat zo ongelukkig te vallen,
dat ze op twee plaatsen een arm brak. Zij
moest worden opgenomen in het
ziekenhuis in Helmond.
HELMONDSE COURANT december 1961

Stichting Gemeenschapsblad
wenst U allen een zalig
Kerstfeest en een gelukkig
Nieuwjaar
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