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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)
DORPSPLATFORM Aarle-Rixtel Secretariaat Kannelustweg 11 5735 EJ Aarle-Rixtel
Tel. 381696. E-mail: info@dorpsplatform. Website: www.dorpsplatform.nl
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
SCHULDHULPVERLENING LAARBEEK voor hulp bij schulden: Budgetwinkel, Churchillaan 109, Helmond, aanvraagformulier opvragen tel. 0492-587878.
BLOEDAFNAME ELKERLIEK ZIEKENHUIS maandag en woensdag van 08.15 – 08.45 in
de Zonnetij (appartement 21) aan de Heindertweg.
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: 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
VIERBINDEN: 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
Dorpsservicepunt: Pastorie, Heindertweg 1, tel.383959.ma 10.00-12.00 do 13.00-15.00u.
email wmo-ar@welzijnlaarbeek.nl
MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING HELMOND DE PEELZOOM :
Centraalkantoor: 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
SAVANT ZORG voor passende zorg thuis of in één van onze woonzorgcentra,
tel. 0492 - 572000 website www.savant-zorg.nl.
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 MCD supermarkt Kerkstraat
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

Pagina 6

Week van zaterdag 8 december t/m vrijdag 14 december
Zaterdag 8 december
18.30 uur Kerk – Eucharistieviering – Samenzang
Frans van de Pas
(verj.)
Mies en Cor van Bakel – de Jong
(verj. vader)
Overleden ouders Nossin – van Zundert
Tot welzijn van de parochie
Zondag 9 december – 2e Zondag van de ADVENT
10.00 uur Kerk – Eucharistieviering – Dames- en Herenkoor
Overleden ouders Reniers – Franken
(sterfdag vader)
Overleden ouders van Duppen – Sterken en Jos
Clasine van Duppen - Heijl
Overleden ouders Jansen – Bens en dochter Antonette
Jan Schepers
Christ van Bommel en Antoine
Overleden ouders van Dommelen - Nooijen
Bijzondere intentie

Week van zaterdag 15 december t/m vrijdag 21 december
Zaterdag 15 december
18.30 uur Kerk – Eucharistieviering – Dameskoor
Huub Verbakel
(verj.)
Harrie en Miet Huibers – Bekx
Overleden ouders Steenbekkers – van Alem
Piet van der Heijden
(verj.)
Overleden ouders Martens-Derboven
(verj.)
Zondag 16 december - 3e Zondag van de Advent (“Gaudete”)
10.00 uur Kerk – Eucharistieviering – Cantorij
Truus van Dijk - de Vries
(j.get.)
Maria en Piet Coolen – Martens
Francien v. d. Kerkhof – Rooijakkers en haar kleinkind Kim Prick
12.00 uur Kapel- Doopviering
Hannah de Brouwer
Dinsdag 18 december
19.00 uur Kapel – Boeteviering
Woensdag 19 december
18.00 uur Kapel- Kerstviering K.V.O.(gebedsdienst)
19.00 uur Kapel- Rozenkransgebed
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Spreekuren Pastorie
Wilt U een persoonlijk gesprek met pastor Engels, dan kunt u daarvoor bellen naar tel.
nummer 462497.
Op dinsdag-, donderdag- en vrijdagochtend
van 9 tot 12 uur is er 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.
Deken van de Laar kunt u bereiken op tijdens het spreekuur in de pastorie van de St.
Luciakerk te Mierlo-Hout op dinsdag van 09.30 – 10.00 uur en op donderdag van 18.00
tot 18.30 uur.
Telefoonnummers van de Parochie St. Lucia te Mierlo – Hout is 0492- 522930 of
mobiel 06- 50697342.
Adventsaktie van de MOV groep
In verband met de Adventsaktie Solidaridad houdt de MOVgroep op 15 en 16
december voor en na de mis, een verkoop van artikelen uit de wereldwinkel in onze
kerk. Na de mis kunt u achter in de kerk kadootjes of levensmiddelen kopen die uit de
derde wereldlanden komen. Hiermee steunt u onze medemensen in de derde wereld
die het minder hebben dan wij en die proberen om toch zelfstandig een eigen bestaan
op te bouwen. Zij rekenen op uw steun!
Boeteviering/biechtgesprek
Op dinsdag 18 december is er als voorbereiding op het Kerstfeest om 19.00 uur,
een boeteviering in de Mariakapel aan de Bosscheweg.
Als u zich op een persoonlijke manier voor wilt bereiden op het feest van Kerst,
kunt u met de pastor een afspraak maken voor een biechtgesprek, om daarna
het sacrament van boete en verzoening te ontvangen.
Vieringen in de Kersttijd
Maandag 24 december – VIGILIE van KERSTMIS
17.00 uur Kerk – Herdertjesviering – Gezinsviering m.m.v. Opleidingsorkest
Harmonie De Goede Hoop
19.30 uur Kerk – Samenzang van kerstliederen, afgewisseld met orgelmuziek
en mooie kerstgedachten.
20.00 uur Kerk –Nachtmis m.m.v. Dames - en Herenkoor
Dinsdag 25 december - GEBOORTE VAN JEZUS. – KERSTMIS
08.30 uur Kerk – Peuter- en kleuterviering - gebedsviering
10.00 uur Kerk – Plechtige Hoogmis m.m.v. Gemengd koor de Klokkengieters
Woensdag 26 december – Tweede Kerstdag
10.00 uur Kerk – Eucharistieviering – Samenzang
14.30 – 15.45 uur Kerk – Muziek rond de Kerststal
De Kerk blijft na de viering op Eerste Kerstdag open tot 17.00 uur en op de 2e
Kerstdag blijft de kerk open tot 16.00 uur.
U kunt dan de kerststal bezoeken.
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Bericht van:
Kamerkoor Cantique is een gemengd
koor uit Aarle-Rixtel en omgeving met
een repertoire van barok tot romantiek.
Het koor bestaat sinds 1992 en
staat onder de bezielende leiding van
Jacqueline Wezenberg.
Op zaterdag 15 december a.s. zal Cantique een kerstconcert verzorgen in
het Kouwenbergs kerkje aan het
Kouwenbergplein in Aarle-Rixtel.
Hierbij zullen werken ten gehore worden
gebracht van o.a. Dowland, Purcell,
Palestrina en Di Lasso. Natuurlijk zullen
er ook kerstliederen gezongen worden.
Tevens zal een barokensemble het trio
voor viool, cello en basso continuo van
Bodin de Boismortier presenteren
De aanvang is 20.00 uur en de toegang is
gratis.

Kerst-inn rondom de
kiosk op 22 december.
Zaterdagavond 22 december vindt er op
en rond de kiosk op de Kouwenberg een
gezellige Kerst-inn plaats De organisatie
is in handen van folkloregroep Dikkemik i.
s.m. het Kouwenbergs kerkje.
Tijdens de Kerst-inn kunt u er genieten
van sfeervolle muziekoptredens terwijl in
depaviljoens van een natje en een droogje
kan worden genoten. Daarom heen staan
verschillende stands met allerlei
kerstaanbiedingen. In het Kouwenbergs
kerkje kan men o.a. op de foto met de
kerstman. De Kerst-inn is gratis te
bezoeken en begint om 18.00 uur.Later
meer hierover.

www.gemeenschapsblad.nl
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Stichting Klankbord vernieuwt
haar site “de Grote Klok”.
De Internetsite www.degroteklok.nl die
is gerelateerd aan de st.Klankbord uit
Aarle-Rixtel heeft inmiddels een
vernieuwde site gekregen. Niet alleen de
lay-out is veranderd, de stichting gaat met
haar site een nieuwe koers varen.
Tot voor kort waren het vooral opiniërende
items die op de site verschenen, met
daarnaast dorpsgerelateerde informatie.
Vanaf nu krijgt de site een meer informatief
karakter, met nieuwtjes, actuele
onderwerpen en vooral ook toeristische
informatie ( promotie Aarle-Rixtel) en
achtergrondverhalen met bijbehorende
foto’s. De site www.degroteklok.punt.nl is
dan ook niet meer langer actueel.
Bestuur stichting Klankbord/webheer de
Grote Klok
secr. Blauwe schutplein 37 5735AP AarleRixtel
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Bericht van:

Herdertjesviering op kerstavond
24 december om 17.00 uur.
De herdertjesviering is een gezinsviering
voor kinderen vanaf ongeveer 6 jaar. 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.
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 schaap, met een bruine doek om
ben je Jozef, met een blauwe doek of
sjaal Maria.
Aan het begin van de viering komen de
kinderen in al hun verschillende rollen
samen naar voren, waarna we samen de
lichtjes van de adventskrans en de
paaskaars ontsteken.
Vind je het leuk om mee te helpen tijdens
de viering door voor te lezen, bel of mail
dan even naar Annemiek Kamp,
tel.384004, annemiek@schok.net.
Peuter- en Kleuterviering op 1e
kerstdag om 8.30 uur
Voor de kleinste kinderen tot ongeveer 6
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jaar is er een speciale viering rond de
kerststal op kerstochtend. In de 1e
peuter- en kleuterviering met dierendag
zat er van alles in onze mooie doos. Wat
zal er deze keer in de doos zitten? We
gaan samen naar het kerstverhaal
luisteren en maken wat moois. Natuurlijk
zingen we ook kerstliedjes en eten we
wat lekkers bij de kerststal. Na een half
uurtje gaan we allemaal weer naar huis
om het kerstfeest daar
verder te vieren. Kom jij
ook? Je bent van harte
welkom, samen met papa
en mama of opa en oma
en natuurlijk je broertjes
en zusjes.
Tot ziens op kerstavond
24 december om 17.00 uur
of op 1e kerstdag om 8.30 in de kerk!

MUZIKALE SPEELT
IN KAPEL ELKERLIEK
ZIEKENHUIS
Muziekvereniging Muzikale uit AarleRixtel werd weer gevraagd om de
eucharistieviering in de kapel van het
Elkerliek ziekenhuis muzikaal op te
luisteren op 16 december a.s. Natuurlijk
wil het orkest graag gevolg geven aan dit
verzoek en het zal dan een aantal mooie
gedragen muzieknummers spelen onder
leiding van dirigent Gert van Kraay.
De mis begint om 10.00 uur en duurt
ongeveer een uur. Iedereen is van harte
welkom om de eucharistieviering bij te
wonen en zodoende te luisteren naar
Muzikale.
Na afloop is er nog gelegenheid om
gezamenlijk een kopje koffie of thee te
drinken en even na te praten. Hopelijk
komen veel muzikale vrienden die zondag
morgen naar de kapel.
Voor meer informatie www.muzikale.nl
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Bericht van:

Tentoonstelling Wereldwinkel in
bibliotheek.
Om de bezoekers van de Aarle-Rixtelse
bibliotheek een indruk te geven van
artikelen welke verkrijgbaar zijn in de
Wereldwinkel is hiervan een tentoonstelling ingericht.
Naast diverse food producten zijn er ook
een aantal artikelen welke door de
bewoners van deze zogenaamde derde
wereld landen gemaakt zijn.
Een en ander is in de beide vitrines erg
overzichtelijk uitgestald.
De tentoonstelling is tot eind december
te bezichtigen tijdens de openingsuren
van de bibliotheek.

Presentatie over de ZuidWillemsvaart bij heemkundekring
op 10 december.
Op maandag 10 december om 20.00
uur zal in Zaal van Bracht een presentatie gegeven worden door de heer Cees
Verhagen met de titel:
De Zuid-Willemsvaart, de moeder
van alle kanalen in Oost-Brabant.
In deze lezing komen veel aspecten aan
de orde, zoals de gravers, de bouwers,
de vele alternatieve plannen en het
geruzie met België over het Maaswater.
De lange voorgeschiedenis, waarin de
rivieren de Maas, de Dommel, de Aa, de
Dieze en het Grand Canal du Nord
(aangelegd door Napoleon) een rol
hebben gespeeld, zal besproken worden
en waarom het kanaal op de plek kwam
te liggen waar het nu ligt. De presentatie
is ook voor niet leden toegankelijk
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Burgerparticipatie en
DorpsPlatform-Participatie
De gemeente Laarbeek heeft onlangs in
een tweetal sessies haar voornemen
gepresenteerd om burgers te betrekken
bij beleidsmatige voornemens: burgerparticipatie. Anders dan tot nu het geval
is wil de gemeente de burger mee laten
denken al bij het begin van een nieuwe
besluitvorming.
Ook Dorpsplatform Aarle-Rixtel zoekt al
geruime tijd naar een mogelijkheid om
bewoners van Aarle-Rixtel te betrekken
bij vraagstukken die in het dorp leven. Het
Dorpsplatform is een stichting en kan
dus geen beroep doen op leden zoals
een vereniging dat kan.
Dorpsplatform Aarle-Rixtel heeft daarom
gekozen voor de vorm van DorpsPlatformParticipatie, afgekort DPP. De bewoners
van Aarle-Rixtel die mee willen denken
met het Dorpsplatform kunnen zich
aanmelden als participant. Als u dat wilt,
stuurt u een e-mailbericht met daarin uw
naam
en
adres
naar
info@dorpsplatform.nl
In de toekomst krijgt u per e-mail
vraagstukken voorgelegd over zaken die
in Aarle-Rixtel aan de orde zijn want het
Dorpsplatform wil graag ook uw mening
weten. Die kan dan meegenomen
worden bij de behandeling van die vraagstukken. Hiermee wordt bereikt dat een
breder publiek bijdraagt aan breed
gedragen oplossingen.
Op de website www.dorpsplatform.nl vindt
u uitgebreide informatie over allerlei
onderwerpen waar Dorpsplatform AarleRixtel zich mee bezig houdt.

Pagina 14

Bericht van:
Kom Sinterklaas
uitzwaaien 6 December!!!
Al Jaren wordt Sinterklaas met veel
plezier gevierd echter voor sommige
kinderen is het moeilijk te begrijpen
waarom Sinterklaas geen afscheid neemt
en hoe hij weggaat.
Speciaal voor deze groep kinderen en
natuurlijk alle andere kinderen organiseert Sinterklaas Comité Aarle-rixtel een
uittocht
Sint en zijn pieten vertrekken daar op 6
december met de boot naar Spanje en de
kinderen en hun ouders kunnen ze gaan
uitzwaaien.
Het programma start om 18.30 uur
Dit zal gebeuren vanaf de kiosk aan de
dorpstraat in Aarle-Rixtel hier zal Sinterklaas en zijn pieten worden ontvangen
door de burgemeester en het Sinterklaascomite.
Gezamenlijk vertrekken we dan met een
lampionnen optocht naar het kanaal.
Hier ligt de boot waarmee Sinterklaas en
zijn pieten terug zullen varen naar Spanje
Neem dan ook zelf je lampion mee!
Natuurlijk hopen we iedereen te mogen
begroeten op 6 December 18.30.
Het evenement is gratis toegankelijk en
rolstoelvriendelijk.
Voor meer info
Sinterklaascomiteaarlerixtel@gmail.com

K lokje
Gezocht/gevraagd ; oude kerstspullen: wie heeft er nog oude kerstballen
(deukballen, vogeltjes, kerstmannetjes,
figuurtjes e.d.)en doet hier niets meer
mee en wil ze wel wegdoen (evt. tegen
kleine vergoeding) en maakt mij blij?
Ook andere oude kerstspullen van jaren
80 en eerder zijn welkom.
Ik kom ze graag halen! Stephan
Verleisdonk tel.nr.;384636
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GRATIS BRIDGELES
DEELTJE 2.....
Ooit een bridgecursus gevolgd voor
beginners?
En is inmiddels veel van die toen opgedane kennis weggezakt?
Of zijn er verkeerde gewoonten gegroeid?
Per begin januari 2013 starten overdag
weer cursussen ‘deeltje 2’ van 12 lessen,
gegeven door een door de Nederlandse
Bridge Bond gediplomeerde docent.
Geen verplichting om lid te worden van
welke club dan ook.
Er is nog beperkt plaats voor wie wat
kennis wil ophalen: info 040-2831187.
Niet te lang wachten.....

Vrijwilligers bedankt!
Op 7 december is het dag van de
vrijwilliger. Als bestuur van Scouting
Aarle-Rixtel, willen wij deze dag graag
aangrijpen en onze vrijwilligers bedanken
voor al het werk dat zij voor Scouting
Aarle-Rixtel verzetten. We willen allereerst het leidingteam bedanken, zij zijn
elke week in de weer om voor de jeugd
een uitdagend, afwisselend programma
neer te zetten en steken hier veel tijd en
energie in. Onze poetsmoeders willen we
ook bedanken, zij zorgen er al jarenlang
voor dat de blokhut er netjes uitziet. Net
als onze beheerder, die zorgt dat alle
klussen snel en netjes voor elkaar
komen! Verder willen we ook alle mensen
niet vergeten die geen lid zijn van
Scouting, maar wel zeer regelmatig voor
ons in de weer zijn op werkzaterdagen,
bij het ophalen van spullen etc.
Zonder jullie vrijwilligers zou er geen
Scouting Aarle-Rixtel zijn. Allemaal heel
hartelijk bedankt!
Bestuur Scouting Aarle-Rixtel.

www.autoschadeverbakel.nl
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Bericht van:

Spring komt ouders tegemoet
LAARBEEK - In 2013 wordt er door de
overheid flink bezuinigd. Deze bezuinigingen hebben ook gevolgen voor de
kinderopvangtoeslag die ouders ontvangen. Spring Kinderopvang komt ouders
tegemoet met goedkopere gastouderopvang, een minimale tariefsverhoging
voor dagopvang en buitenschoolse
opvang en een flexibel aanbod voor
buitenschoolse opvang en vakantieopvang.
Een van de overheidsmaatregelen voor
2013 is dat de maximale uurtarieven
waarover ouders vergoeding krijgen,
worden verhoogd met 1,55%. Positief,
maar daar tegenover staat dat de toeslagentabel wijzigt, waardoor het kan zijn
dat ouders minder kinderopvangtoeslag
ontvangen. Om die reden verhoogt Spring
Kinderopvang haar tarieven voor buitenschoolse opvang en dagopvang met niet
meer dan diezelfde 1,55%. Dit terwijl de
branchevereniging een gemiddelde
kostenstijging van 3,6% voorspelt voor
2013.
Gastouderopvang goedkoper
Ouders die van gastouderopvang bij
Spring gebruik maken, zijn in 2013 veelal
goedkoper uit dan in 2012. Gastouderopvang is kleinschalige, flexibele opvang
waarbij de kinderen thuis of bij een
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gastouder worden opgevangen.
Ouders betalen per uur en kunnen
ook in de avonden en de
weekenden terecht voor opvang.
Nieuw is dat Spring haar dienstverleningstarief voor een tweede
kind uit hetzelfde gezin sterk heeft
gereduceerd en dat dit vanaf drie
kinderen zelfs gratis is voor
vraagouders. Gastouders bepalen
uiteindelijk zelf hoeveel zij aan de
ouders vragen. Spring stelt wel een
adviesprijs
vast.
Wanneer
gastouders dit tarief aanhouden,
zijn ouders in 2013 veelal goedkoper uit
met gastouderopvang van Spring dan in
2012.
Flexibel aanbod BSO en vakantieopvang
Om in te spelen op de behoefte van
ouders aan meer flexibiliteit, biedt Spring
diverse keuzemogelijkheden voor de
buitenschoolse opvang en vakantieopvang. Ouders kunnen kiezen uit het
aantal weken buitenschoolse opvang (van
40 tot 52 weken), het aantal weken
vakantieopvang (van 2 tot 12 weken) en
ook zijn er keuzemogelijkheden met
betrekking tot de dagdeellengte. Ook
deelname aan thematische vakantieactiviteiten en vakantiekampen is mogelijk.
Rekenhulp
Om ouders inzicht te geven in wat
kinderopvang in 2013 netto kost, heeft
Spring een rekenhulp ontwikkeld. Deze is
te vinden op www.spring-kinderopvang.nl.
Ook het complete dienstenaanbod is hier
te vinden. Voor meer informatie en voor
telefonische rekenhulp, kan men contact
opnemen met de klantenservice, via (088)
20 88 208. Al bijna 40 jaar ondersteunt
Spring ouders in de regio Oost-Brabant
en Noord-Limburg bij de opvang en
opvoeding van kinderen van 0 tot 13 jaar.
In de gemeente Laarbeek heeft Spring
Kinderopvang vijf peuterspeelzalen, twee
kinderdagverblijven en vier locaties voor
buitenschoolse opvang.

schoonheidsspecialisme

Ook cadeaubonnen verkrijgbaar

Beau Schoonheidssalon (Kitty van de Kerkhof-Linders) Laarweg 18, 5735 BR Aarle-Rixtel, [T] 0492 383 103

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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Bij deze de oproep aan instrumentalisten
en vocalisten om te komen jammen met
het swingende trio van pianist John ter
Haar en bassist Huub Graat.
Toegang 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

Jamsession bij Wim Beeren Jazz
Society op 12 december
Op woensdag 12 december wordt het
podium van Wim Beeren Jazz Society
vrijgemaakt voor een avondvullende
jamsession.
Plaats van handeling is zoals altijd het
inmiddels bekende podium in café Van
Bracht aan de Kerkstraat in Aarle-Rixtel.
Vanaf 20.30 uur zijn muzikanten en
publiek welkom om de hele avond te genieten van verrassende combinaties die
zich voor het voetlicht zullen presenteren.

Het Klavier onder de pannen,
volgens starters,
zullen ze eind maart 2013,
de woningen gaan bemannen.
Al eerder zorgt Savant in Zonnetij,
dat lege ruimtes worden ingericht,
eindelijk is er garen op de klos
en komt er een gezellige onderkomen,
waar activiteiten worden ondernomen.
Wellicht dat deze slogan helpt,
met Vierbindens hulp,
komen meer mensen uit hun schulp.
Krijgen ze dat voor elkaar,
dan zou het een mooi begin zijn,
van het nieuwe jaar.
RD

www.twanvanhout.nl

ReportAd:

Sinterklaas comité Aarle-Rixtel.
Reportad is in gesprek met John Bevers
en Regina van den Boogaard over de
werkzaamheden van het Sinterklaas
comité in Aarle-Rixtel. Hij is benieuwd
naar de werkzaamheden van het comité.
Wie zitten er in? Dat zijn Bart Kersten,
Johan van Bakel, Paul Geenen, Mariëlle
Wilbers (secretaris/penningmeester),
Ruud Martens, Regina van den Boogaard
en John Bevers (voorzitter). John vertelt
dat er nogal wat te regelen valt voordat de
Sint ingehaald kan worden. Welke
zondag vindt de intocht plaats. Je dient
toch rekening te houden met andere
activiteiten, denk maar aan de prinsenreceptie van de carnavalsvereniging. Maar
de afstemming onder elkaar is prima. Om
alles te bekostigen heb je sponsors nodig
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naast de jaarlijkse collecte. Dankzij de
sponsors kan je nieuwe pakken voor
de Zwarte Pieten aanschaffen. Ook
hebben we Sinterklaas van een
nieuwe outfit kunnen voorzien. Dit zijn
echt dure uitgaven. Ook het bezoek
aan de twee basisscholen kost de
nodige inzet van veel mensen. Je
begint al in januari met het aanvragen
van de nodige vergunning. Ook in de
agenda van de burgemeester dien je
op tijd in te laten vullen. In april / mei
gaan we praten over het programma.
Vier personen, (Paul, Hans, Johan en
Bart) stellen het programma vast. Wie
treden erop? Cialfo gym, Dédé dansgroep en wat voor optreden hebben
ze. De Pieten dienen daar ook op af te
stemmen. Paul en John regelen de
Pieten, is een vrij vaste groep. Maar
jaarlijks komen er toch weer nieuwe
bij. Maar ook de harmonie “De Goede
Hoop”, de gilde broeders van het
O.L.Vrouwe Gilde en Margaretha
gilden begeleiden de intocht vanaf de
haven naar multifunctioneel gebouw de
Dreef. Leo Swinkels van het Peterhof
rijdt de koets met Sinterklaas. Sinterklaas wordt in de haven binnengevaren op
de Helmondse rondvaartboot de Blauwe
Engel. Deze is door een groep vrijwilligers onder leiding van Mariëlle en Sylvia
helemaal omgebouwd tot een mooie
stoomboot. Met rook en al. Daar heb je
nogal wat materiaal voor nodig. Inderdaad
zegt John en Regina. Dat is in de loop
der jaren allemaal gemaakt. Jaarlijks
wordt er toch weer iets nieuws en anders
gemaakt. We moeten ook zorgen dat er
dranghekken staan, dat de politie toezicht houdt en de wegafzetting ook
daadwerkelijk effect heeft. Wij kunnen
chauffeurs die doorrijden niet verbaliseren, zij wel. Ja, zegt John, je hebt er
die zich nergens iets van aantrekken en
de gevaarlijkste situatie ontstaan dan. Je
moet er niet aan denken dat er iets
ernstig voorvalt. We zorgen ook dat de

EHBO mensen aanwezig zijn. Gelukkig
zorgt Mariëlle voor de administratieve
afwerking. De Dreef wordt helemaal
gebruikers klaar gemaakt. Ruud zorgt
met zijn mensen ervoor dat de zaal in
orde wordt gemaakt en nadien weer
opgeruimd. Licht en geluid worden aangelegd. De Smink groep, Michelle, Helmi,
Astrid, Martine en Gemma, zorgen ervoor
dat alle Pieten er goed uitzien. Regina
zorgt ervoor dat iedereen er netjes uitziet.
De eindcontrole ligt bij haar. John vertelt
dat ze voortaan portofoons gebruiken.
Dat is werkelijk een uitkomst. Nu kun je
gemakkelijk bijsturen. Is er iets niet in
orde, je kunt dan vlug de desbetreffende
persoon bereiken. De zaal hebben we dit
jaar met nieuwe Banners en spandoeken
aangekleed. Dat alles kost toch behoorlijk wat geld, denk maar eens aan de
snoepzakken. Femke van de Kemenade
zorgt ervoor dat de ouderen deze vullen.
Gelukkig sponsort de Rabobank ons.
Maar ook slager Flavio Hegeman, bakkerij van Brug en groenteman Frans van
den Heuvel zorgen ervoor dat alle vrijwilligers belegde broodjes hebben met
een gezond stuk fruit. Met hoeveel
vrijwilligers zijn jullie? Buiten de harmonie
en de gildebroeders zijn we al gauw met
zo’n honderd mensen. Dan zijn jullie wel
blij dat alles naar wens is verlopen.
Reportad vraagt wat erop 6 december
2012 te doen is. Tot op heden is Sinterklaas op 6 december ineens vertrokken.
Veel kinderen zitten met de vraag: waar
is hij gebleven? Vandaar dat we het idee
hebben opgepakt om hem op die dag uit
te zwaaien. We verzamelen op 6 december om 18.30 uur op de Kouwenberg en
vandaar brengen we de Sint en de Pieten
in een lampionnen optocht terug naar de
boot en zwaaien we hen uit. We worden
begeleid door de Harleyclub, zij zijn ook
de verkeersregelaars. Een buurtorkest
verzorgt de muziek, de brandweer van
Aarle en Lieshout zorgt voor het licht bij
de haven. De kinderen dienen wel zelf
voor de lampionnen te zorgen. We hopen
dat het droog weer is, dan zullen er zeker
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veel kinderen zijn. We vermoeden dat er
veel belangstelling voor zal bestaan.
Reportad dankt John en Regina voor het
gesprek, John en Silvia bedankt voor de
koffie en succes met de verdere
voorbereiding van het uitzwaaien.
Reportad.

KiKo-musical
‘De Sneeuwkoningin’
zondag 16 december, 15.00 uur,
de Dreef
Op zondag 16 december voeren de
kinderen van KiKo de kerstmusical ‘de
Sneeuwkoningin’ op. De musical, gebaseerd op een sprookje van Hans
Christian Andersen, vertelt het verhaal
van Saar die een splinter in haar oog
krijgt van een magische spiegel. Ineens
is ze geen vriendelijk meisje meer. Ze
wordt meegenomen door de Sneeuwkoningin naar haar ijspaleis.
Dan begint de lange zoektocht naar Saar.
Zullen zij haar nog ooit vinden?
Wil je weten hoe dit verhaal verder gaat
en houd je van zang, dans en spel, kom
dan op zondag 16 december om 15.00
naar de Dreef. Toegang is gratis (maar
een vrijwillige bijdrage is natuurlijk altijd
fijn.
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Speciale vergadering van ‘De
Zonnebloem’ Aarle-Rixtel i.v.m.
het 35 jarig bestaan.
Afgelopen donderdag 22 november 2012
rond tien uur ’s-morgens werden onze
vrijwilliger(s)ters hartelijk ontvangen in een
van zalen van M.F. De Dreef. De voorzitter heette eenieder hartelijk welkom op
deze speciale vergadering. Een terugblik
op het 35 jarig bestaan van de Zonnebloem Aarle-Rixtel zou de rode draad zijn
deze morgen. Meerdere vrijwilliger(s)ters
zouden worden gefêteerd i.v.m. hun
jarenlange inzet voor de Zonnebloem
afdeling Aarle-Rixtel. Uiteraard werd eerst
de regulaire vergadering afgewerkt. Deze
levendige vergadering verliep vlot en
voorspoedig. Ook werd er in de pauze
veel ‘bijgepraat’. Wat zou het speciale
karakter van deze vergadering zijn?? Men
was heel nieuwsgierig daar er meerdere
vrijwilliger(s) ters in het zonnetje zou
worden gezet. Altijd een mooi moment
voor degene die het treft. De voorzitter
nodigde eerst de vrijwilligsters die 10 jaar
of meer aan de Aarlese Zonnebloem
afdeling verbonden waren aan te treden
op een voor hen ‘denkbare visuele
podium, aan te treden. De voorzitter
memoreerde daarbij dat de afdeling
Zonnebloem Aarle-Rixtel voor sommige
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van hen in gebreke was gebleven omtrent
het tijdvak van 10 jaar!! Een excuus die
door de desbetreffende individu gerespecteerd werd. Geëerd werden; Mw. Paula
Biemans; Mw. Fridy Maas; Mw. Mien
Cardinaal; Mw. Els Kivits, Mw. Jeanne
Loos, dhr. Ad Loos en dhr. Ben Sibon. Zij
verkregen allen de zilveren speld met
oorkonde. En uiteraard een prachtig
bloemstuk mocht niet ontbreken.
Dit was nog maar het begin van het corps
jubilarissen. Direct daarna sprak de
voorzitter Mw. Francine Janssen en Mw.
Paula Sibon toe in verband met hun 25
jarige inzet voor de Zonnebloem AarleRixtel. Ook zij werden in de bloementjes
gezet. Zij verkregen de gouden Zonnebloemspeld met de daarbij behorende
oorkonde. Als klap op het gehele beuren
werden hierna de dames Mw. Tiny Oude
Wolbers en Mw. Hanny Schooneveld
gefêteerd in verband met hun 35 jarige
vrijwilligers inzet voor de Zonnebloem
afdeling Aarle-Rixtel. Deze twee dames
hebben gestaan aan de wieg van de
Zonnebloem Aarle-Rixtel, door hun inzet
en toewijding is de afdeling uitgegroeid
naar hetgeen wat er nu is. Hen viel een
hartelijk en dankbaar applaus toe. Zij
werden gehonoreerd met een prachtig
beeldje voorstellend “De ontmoeting”.
Het middagmaal wat we gezamenlijk
mochten nuttigen viel in goede aarde. Het
smaakte ons goed en er kon behoorlijk
worden bij gepraat. Na de goede maal
werd de middag voortgezet met het
vervaardigen van een prachtige hoed, voor
gezeten door Maria Hagelaar en Jeanne
Loos. Eenieder was zeer enthousiast wat
zij lieten blijken door een spontaan
applaus voor de organisatoren van deze
‘doe het zelf’ middag. Het bestuur, de
vrijwilliger(s)ters van de afdeling Zonnebloem Aarle-Rixtel kunnen terugzien op
een mooie dag.
P.s. dank aan Hanny Schooneveld voor
de lekkere botervlaai.
Ben Sibon

Voor tegels en sanitair bezoek
onze vernieuwde showroom
of kijk op onze website:

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

www.vanrooydasmooi.nl
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Openingstijden showroom
wo-do-vrij :13.30-18.00 uur
za: 09.00-16.00 uur
Of volgens afspraak
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Aarlese Cristel Kuypers met
‘aerial silks’ act in
KerstROLLERshow
Rolschaatsvereniging De Oude Molen
presenteert zaterdag 15 en zondag 16
december haar jaarlijkse KerstROLLERshow. Dit jaar staat de wervelende show
geheel in het teken van een superdeluxe
cruise. Cristel Kuypers heeft speciaal
voor deze show een bijzondere act
voorbereid met haar kunst van Aerial silks
of tissue.
Na een succesvolle turncarrière is Cristel
zich helemaal gaan toespitsen op de
kunst met de doeken. Hoog in de lucht
hangend aan twee zijden doeken jezelf in
en weer uitpakken is een zeer bijzondere
tak van sport. Vorig jaar beleefde ze bij de
KerstROLLERshow van RC De Oude
Molen haar debuutoptreden voor een
groot publiek. Dat gastoptreden is haar
goed bevallen. “Het enthousiasme, de
gezellige sfeer en de fijne ambiance bij
de rollerclub maakten van mijn debuut
iets unieks” verteld Cristel. “De profes-
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sionele aanpak en opbouw van een fantastisch theater maken er een schitterende Show van. Het was fantastisch om
daar een onderdeel van te zijn. Het
smaakte zeker naar meer”.
De rollerclub schotelt haar publiek graag
een meer dan complete show voor. Er
wordt een jaar lang hard gewerkt om van
ieder onderdeel iets aparts te maken. De
artistiek leiders trekken daarvoor graag
alles uit de kast. Samenwerken met een
bijzonder Laarbeeks talent vindt men een
dankbare aanvulling op het totaal. “Dit
jaar gaan we nog een stapje verder in de
samenwerking met Cristel” was al snel
de mening van Yvonne van Zutven, een
van de hoofdtrainers. “Met dans, beweging, kleding en muziek een verhaal
vertellen maakt theater. Het verhaal laten
vertellen door rolschaatsers in combinatie met een Aerial silks artieste maakt
het nog bijzonderder”.
Hoe een en ander eruit komt te zien, en
wat het aandeel van de Aarles ‘gordijnenkoninging’ Cristel is. Dat kunt u zelf
komen beoordelen bij de KerstROLLERshow van RC De Oude Molen. Zaterdag
15 december is er een voorstelling om
19.00 uur. En op zondag kunt u kiezen
voor de show van 11.00 en 16.00 uur.
Plaats van handeling is sporthal D’n
Ekker aan de wijnkelderweg in Beek en
Donk. Tickets zijn in Aarle Rixtel te koop
bij primera in MCD. Ook zijn ze zeer
makkelijk te bestellen via de vernieuwde
website van de vereniging:
www.rcdeoudemolen.nl Alle deelnemers
wensen u alvast een onvergetelijke
voorstelling.

K lokje
Gevonden:
Gouden trouwring in de omgeving van
Kempenstraat / Brabantlaan. Als u weet
wat erin is gegrafeerd kunt u bellen met
tel: 383344.
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Verslag van de prijsuitreiking van het van
Ganzewinkel Toernooi 2012 bij
HBV de Eendracht op zondag 25 november.
Op zondag 25 september j.l. heeft de prijsuitreiking plaatsgevonden van het van
Ganzewinkel Toernooi 2012 bij HBV de Eendracht.
Voorafgaand werd, door de diverse leden (20) van de verenigingen welke hadden
deelgenomen aan het toernooi, een onderlinge wedstrijd verschoten over 15 pijlen.
Vooraf waren er eerst nog 2 proefpijlen. Per te verschieten pijl werd vooraf bepaald hoe
men een prijsje kon winnen. Bijvoorbeeld moest er een 9 en/of 7 geschoten worden om
prijs te hebben.
De stormachtige wind op onze buitenbaan maakte het voor diverse schutters nog best
moeilijk. Het valt echt niet mee om een vooraf opgegeven punt te schieten. Het leverde
wel het nodige commentaar en veel plezier onderling op en uiteindelijk had elke
schutter wel een of meer prijsjes in de wacht gesleept.
Het bestuur van de Eendracht had gezorgd voor een groot aantal prijzen in de vorm
van levensmiddelen welke gretig aftrek vonden. Aan het eind van de wedstrijd werd
een klassement opgemaakt en kreeg elke deelnemer ook hier nog een extra prijsje
voor.
Aansluitend aan deze wedstrijd vond de prijsuitreiking plaats van het van Ganzewinkel
Toernooi. Deze werd gedaan door onze Beschermvrouwe mevrouw G. van
Ganzewinkel welke hiervoor speciaal op onze doel aanwezig was. Samen met de
voorzitter overhandigde zij de bekers aan de winnende verenigingen en medailles aan
de diverse individuele winnaars.
Terugkijkend is het weer een mooi toernooi geweest waaraan 16 verenigingen hebben
deelgenomen. In 2013 wordt weer een aanvang gemaakt met het volgende toernooi.
Uitslag van het van Ganzewinkel toernooi 2012:
Vereniging
Verschil Opmerking
1.
2.
3.
4.
5.

Recht door Zee, Helmond
Rozenjacht, Vlierden
Krijgsman Soranus, Lieshout
Haagse Rozenknop, Helmond
De Batavieren, de Rips

-4
-7
-9
- 15
+ 16

"IJ BIJ
AANKOOP
GLAZEN
AANKOOPMONTUUR
MONTUUR + GLAZEN
10 %KORTING
KORTING


OPHET
HET TOTALE
TOTALE BEDRAG
OP
BEDRAG

0IERRE VD 6ORST /PTIEK
$ORPSSTRAAT $ 3TIPHOUT \ 4EL     \ ³S MAANDAGS GESLOTEN
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6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Oude Roem Handhaven, Someren
Vredelust, Deurne
Houts Welvaren, Mierlo Hout
Kunst en Vriendschap, Liessel
Neerlandia, Bakel
De Vriendschap, Mierlo
Strijd in Vrede, Beek en Donk
Concordia Welvaren, Erp
Ontspanning, St Oedenrode
Prins Bernhard, Mierlo
De Haas Stropen Zij Ons Doel, Someren
St. Willibrordus, Milheeze
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+ 18
+ 27
- 30
+ 35
- 42
+ 52
- 55
- 55
- 64
- 80
- 60

11 schutters
7 schutters
5 schutters
Geen deelname

Winnaars van de diverse klassen:
Hoogste Keizer: A. Sauve
O.R.H. Someren
238 punten
Hoogste Koning: J. v.d. Kruijs
Krijsman Soranus, Lieshout
236 punten
Hoogste Heer: T. v.d. Kruijs
Krijsman Soranus, Lieshout
240 punten
Hoogste Dame: R. Segers
Strijd in Vrede, Beek en Donk 215 punten
Hoogste Veteraan: T. de Jong
Strijd in Vrede, Beek en Donk 236
punten
Groeten
uit
Hoogste Jeugd: S. Molust
Vredelust, Deurne
222 punten
Onze eerst volgende wedstrijd zal zijn op donderdag 6 decemberAarle-Rixtel
a.s. bij de doel van
HBV Concordia Welvaren in Erp. Daar zullen we deelnemen aan het Zulttoernooi,
aanvang 20.00 uur.
Na enkele hectische maanden zijn wij eindelijk zover dat we tijd hebben om
een teken van leven te geven en iedereen te bedanken voor alle leuke woorden
en attenties bij het afscheid op 29 september, Paula’s Shop, en 30 september
2012 van HAR Automaterialen. We waren overrompeld door de geweldige
belangstelling van onze klanten vanuit Aarle-Rixtel en heel Laarbeek, zelfs
daarom heen. Het heeft ons diep geraakt! Daar zijn we jullie dankbaar voor, uit
de grond van ons hart. Zoals iedereen kan zien zijn we midden in een
verbouwing terecht gekomen. We zitten op het moment te kamperen in eigen
huis. Zitten geheel ingepakt!! Dus de nodige schoonmaak hebben we nog
tegoed. We willen iedereen fijne feestdagen en een geweldig 2013 toewensen.
We weten dat we niet per telefoon bereikbaar zijn. De zakelijke telefoons zijn
per 1 oktober opgezegd. Het privé nummer staat al 2 jaar niet vermeld in de
telefoongids. Helaas! Sorry voor het ongemak. Daarom willen we even melden
dat we wonen op Kouwenberg 1 met het telefoonnummer 382851. Wilt u
eventueel ergens info over hebben kunt u gerust bellen of binnenlopen.
Beste klanten, vrienden, heel hartelijk dank voor de mooie jaren die we met
jullie hebben gehad. We missen jullie nu al!!
Veel groeten van Martien en Paula Heijl-Sterken.
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Collecterooster december 2012

Avondopenstelling op 6 ipv 5
december
In verband met Sinterklaasavond is het
gemeentehuis op woensdag 5 december
‘s avonds gesloten. Woensdagmiddag is
het gemeentehuis van 14.00 tot 17.00 uur
gewoon geopend. In plaats van woensdag is er op donderdag 6 december een
extra avondopenstelling van 18.00 tot
19.30 uur.

1 tot en met 8 december
O.L.V. Gilde (Aarle-Rixtel)
10 tot en met 15 december
Bartiméus Sonneheerdt Collecte
(voorheen Nationale Oogcollecte)
17 tot en met 31 december
O.L.V. Gilde (Aarle-Rixtel)

NL-Alert ook op uw telefoon!
NL-Alert is een nieuw aanvullend
alarmmiddel voor mobiele telefoons. Met
NL-Alert kan de overheid mensen in de
directe omgeving van een noodsituatie
met een tekstbericht informeren. In het
bericht staat specifiek wat er aan de
hand is en wat u op dat moment het
beste kunt doen. Op dit moment werkt
NL-Alert al op meer dan de helft van alle
mobiele telefoons in Nederland. Kijk op
de instelhulp of uw mobiel al geschikt is.
Hoe werkt NL-Alert?
De overheid zendt een tekstbericht naar
de mobiele telefoons in de directe omgeving van een (dreigende) noodsituatie.
NL-Alert is gratis en anoniem. De berichten worden uitgezonden in het gebied
waar de noodsituatie zich voordoet, dit
werkt óók als het netwerk overbelast is.
Zo wordt het ingezet bij levens- of
gezondheidsbedreigende situaties, zoals
een grote brand waarbij giftige rook
vrijkomt of explosiegevaar.
Meer informatie?
Wilt u meer informatie over NL-Alert of
wilt u weten of uw telefoon geschikt is
voor
ontvangst?
Ga
naar
www.nederlandveilig.nl/nl-alert. U kunt
ook bellen naar 1400 op werkdagen van
8.00 tot 20.00 uur (lokaal tarief).

Groots kerstfeest bij Cendra!!
Op woensdag 19 december 2012 is er bij
Cendra weer de jaarlijkse kerst-inn.
Vanaf 14.00u t/m 23.00u zijn wij
geopend.
Deze gezellig dag is ook bedoeld voor
iedereen, ouders en burgers die kennis
willen maken met Cendra onder het
genot van een hapje en een drankje.
We zien jullie allemaal graag op deze
dag.
Jeugd en jongerencentrum Cendra

Aannemingsbedrijf - Machineverhuur
Sloop & Grondwerken
Handelsonderneming & Recycling
Groene woudseweg 2 - Beek en Donk - Tel. 0492 - 46 59 42
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Bericht van:

De Meikever
De oude speeltuin voor de katten op d’n
Heikant is niet meer .Ongemerkt voor de
meesten onder ons vertrok het dierentehuis afgelopen tijd richting Almere. De
rust in de buurt en het gemeentehuis is
teruggekeerd. Een hoofdpijndossier is
gesloten, nou die andere nog. Gelukkig
dat de katten er zelf niets van gemerkt
hebben, ik bedoel het juridische steekspel dat jarenlang werd opgevoerd. De
verhuizing zal hun niet in de koude
kleren zijn gaan zitten, maar ik begreep
van een medewerkster dat ze in Almere
een prima onderkomen hebben gekregen. En dat gunnen wij ze ook, dacht ik.
En nou ben ik natuurlijk nieuwsgierig wat
er met de “speeltuin “ gaat gebeuren.
Misschien kan ik er met mijn achterkleinkinderen nog eens echt gaan “speulen”,
zoals in vroeger jaren menigeen in Aarle
heeft gedaan. Op weg naar d’n Heikant
passeer ik onze brug en meteen dacht
ik: Daar was onlangs weer wat over
te doen. Nu sluis 7 bijna klaar is,
beginnen ze in Helmond wakker te
worden. Ik meende dat ik burgemeester Elly een tijd geleden
duidelijk had gemaakt hoe wij er hier
over denken. De brug blijft dicht, alleen
de Sint heeft vrije doorgang, ook maar
een keer per jaar voor de duidelijkheid.
Voor vrachtschepen hoeven we niet meer

Pagina 35
bang te zijn, alleen de pleziervaart zou
nog een claim kunnen doen. Voor plezier
naar Helmond waren hield ik jaren
geleden voor onmogelijk. Goed ik geef
toe, er is veel verbeterd. Ik moet zelfs
toegeven dat ik er zelf ook regelmatig
kom, bijvoorbeeld op de fiets. Dat is
trouwens een prima route via het
koeienpad door de Bundertjes of door de
oude maatschappij langs de omleiding
Zuid-Willemsvaart. Vergeet niet te stoppen bij de paaiplaatsen en visstekjes,
geweldige natuur. Dus adviseer ik elke
pleziervaarder om hier aan te meren en
per fiets de tocht te vervolgen Er is zelfs
een gratis fietsstalling in Helmond.
Geweldig idee, vind ik zelf. Gewoon doen.
Wij letten wel zolang op de bootjes. En ik
had ze nog wel zo gewaarschuwd. Kijk
uit met oversteken. En wat zie ik afgelopen weken op de Dorpsstraat. Niet een,
maar zelfs twee gesneuvelde pluimstaarten. Weer een paar eekhoorns minder in
onze ecologische verbindingszone.
Jammer, maar ik zie niet zo snel een
veilige oplossing voor overstekende
eekhoorns. Het zou over een x=aantal
jaren wel kunnen als de boomkruinen aan
weerszijden van de weg bijna in elkaar
zijn gegroeid. Dan hoeven ze maar over
te wippen. Toekomstmuziek dus. De
herfst nadert zijn einde en koning winter
staat voor de deur. Wat een voorrecht om
telkens de wisseling van de seizoenen
mee te maken. In de vogelwereld zijn de
zomergasten vertrokken, de trekvogels
gepasseerd en de wintergasten bijna
allemaal gearriveerd. Aarle ligt niet aan de
grote trekroutes maar er passeert hier
toch nog wel het een ander, meestal
zonder dat we het merken. Je moet ze
wel willen zien, natuurlijk. Als je niet de
gelegenheid neemt, dan mis je de
bewegingen der natuur. Vorige week was
zo’n bijzondere dag. Al in de vroege
ochtenduren sprak de weerman op de
radio over toenemende kou. Als bij
toverslag verschenen in de late middag

MELL
MELL in Aarle Rixtel is op zoek naar een flexibele en gemotiveerde
chauffeur m/v om met onze auto,s scootmobielen weg te brengen en op
te halen , en dit voornamelijk in België en Nederland.
Werktijden liggen tussen 06.30 uur en 19.00 uur. Aantal werkuren in
overleg.
MELL is gevestigd aan de : TORENAKKERWEG 8a 5735 BG Aarle Rixtel
Sollicitaties via de mail of per brief.
MELL partner in bewegen.
www.mell.nl
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Bericht van:
hele vluchten wilde ganzen. De hele
avond en nacht vlogen ze en dat leverde
prachtige beelden op, in de bekende Vvorm tegen een kraakheldere hemel met
een bijna volle maan en windstil. Hun
karakteristieke roepen maakt bij mij altijd
nog wat los. Ik ken mensen die de lange
avonden vervloeken en sterk verlangen
naar het voorjaar. Ik wil ze adviseren een
avondwandeling te maken, doe gewoon
een rondje Croij. Alleen in deze tijd ligt
het kasteel er zo sprookjesachtig bij.
Een kennis stuurde mij deze week een
avondfoto. Werkelijk een plaatje. De vorst
zit in de lucht en de nieuwe prins van
Ganzegat haalt eruit wat er in zit. Ik denk
dat weer een mooie winter zal worden.
De meikever.

K lokje
Te koop:
sfeervolle kerstdecoraties gemaakt van
natuurlijke materialen. Openingstijden 14,
15, 21 en 22 december van 11.00-16.00
uur. Dorien van Dinter-Pulles, Clovishof
30, 5735 PN Aarle-Rixtel. Tel: 0492
382762
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Op 11 december organiseren wij onze 3e
rik- en jokeravond en vijftien dagen later
op 2e Kerstdag onze traditionele
Kerstspeurtocht waaraan iedereen kan
deelnemen. Op 30-12 staat dit keer onze
Koppelcross gepland, welke wij wederom
organiseren in samenwerking met de
Runnersclub Lieshout. In de laatste
uitgave van 2012 van het Gemeenschapsblad krijgt u van beide activiteiten
uitvoerige informatie.
Afd. publ

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.
Wie is hem kwijt?
Er hangt in de huisartsenpraktijk al 4
weken een donkerblauwe kinder /
jongensjas van Riverwoods.

Bericht van: 50 jaar geleden
1 december Parochieraad
Gisteravond kwam voor de eerste maal
de voorlopige parochieraad van de
parochie O. L. Vrouw Presentatie om het
parochiehuis in vergadering bijeen. Nadat
voorzitter dr. Tersmette het overlijden van
prinses Wilhelmina had herdacht, stelde
hij als eerste agenda punt de definitieve
oprichting van de parochieraad. Voorgesteld werd en besloten om deze
parochieraad te doen bestaan uit de
volgende heren: dr. Tersmette, voorzitter;
vice voorzitter dr. Wijnker;Th. Sprengers
secretaris; Th. v.d. Heuvel, penningmeester; J. Slaats; pastoor v.d. Berk en
namens het kerkbestuur de heren: J.
Gijsbers en J. Prinsen sr. Verder werden
als leden nog toegevoegd de heren: C.
v.d. Berk, P. Brox, L.J. v.d. Graaf, H.
Fritsen en P. Kuijken. Na ampele
besprekingen werd aan dit college
goedkeuring gehecht.
1 december Bond van Bejaarden
Gisteravond kwamen de leden van de
bejaardenbond in het ontspanningsgebouw bijeen ter viering van het Sint
Nicolaas feest. De heer Gijsbers, sprekend namens de stand organisaties, die
deze avond mogelijk maakten, opende
de avond. Vijftien leden konden wegens
ziekte niet aanwezig zijn. Bestuurslid P.
v. Deursen had deze leden echter in de
loop van de dag reeds bezocht en hen,
namens de vergadering, bedacht met
een heerlijke fruitmand. De heer v.d. Bos
uit Tilburg fungeerde deze avond als
conferencier en, vooral met zijn Brabantse humor, wist hij de aanwezigen best te
vermaken. De dames Smulders en v.d.
Bogaard vrolijkten de avond op door het
zingen van liedjes bij de gitaar en
iedereen werd gul getrakteerd. Het
orkest van harmonie “De Goede Hoop”
blies bij tijd en wijle de stemming er nog
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eens extra in. De besturen van KAB,
NCB en Middenstand waren alle aanwezig, terwijl ook burgemeester Janssens en wethouder v. Stiphout van hun
belangstelling blijk gaven. De voorzitter
W. van Dijk, dankte, aan het slot allen,
die aan deze avond hadden meegewerkt.
Vooral de heren P. v. Deursen en J.
Gijsbers kregen lof toe gezwaaid voor de
wijze waarop zij, ook dit jaar, dit feest
hadden georganiseerd.
1 december Serenade
Maandag 3 december komen harmonie
“De Goede Hoop” en het “Gemengd Koor”
om half acht ’s avonds in het clubgebouw,
café v.d. Heuvel, bijeen, waarna gezamenlijk een serenade wordt gebracht aan
kapelaan v.d. Ven, die op die dag zijn 12
½ jarig priester jubileum viert. Na de
serenade zal het “Gemengd Koor” St.
Nicolaasfeest vieren. Naast kapelaan v.d.
Ven zal ook rector v. Loosdrecht van
Pensionaat Mariëngaarde maandag zijn
12 ½ jarig priester jubileum vieren.
4 december Sint Nicolaas feest
In het ontspanningsgebouw heeft de Sint
zondagmiddag de kinderen van de leden
van de KAB bezocht. Hij werd verwelkomt
door de heer Joh. Gijsbers. Voordat de
Sint aankwam, konden de kinderen
genieten van een poppenspel en hierna
zongen zij uit volle borst de bekendste
Sinterklaasliedjes, waarbij de heren C.
van Deursen en P. Meulendijks optraden
als begeleiders.
4 december Glazenactie
Carnavalsorganisatie
Zondag middag bood de Raad van Elf de
inwoners bierglazen te koop aan. Deze
actie, die gevoerd werd ten behoeve van
de carnavalsvereniging, slaagde zeer
goed. Het kleine restant, dat niet werd
verkocht, is vanaf heden nog verkrijgbaar
bij J. Otten en J. v. Gameren.
HELMONDSE COURANT december 1962

