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Inleveren kopij
Tot uiterlijk dinsdagavond voor het
verschijnen van het volgende nummer.
E-mail:
gemeenschapsblad@hotmail.com
Advertenties, dankbetuigingen en klokjes
(duidelijk leesbaar)
Adres
Kerkstraat 39, 5735 BW,  Aarle-Rixtel.
Fax 0492 - 842639
Klokjes en dankbetuigingen
tegen contante betaling aanleveren op
adres Kerkstraat 39, Aarle-Rixtel

Klachten t.a.v. Gemeenschapsblad:
Maria Hagelaar - van Griensven
Past. vd Heuvelstraat 15
Tel 0492 - 383293

De Stichting Gemeenschapsblad kan
geen enkele aansprakelijkheid
aanvaarden voor schade van welke
aard dan ook, ontstaan door het niet,
niet tijdig of onjuist plaatsen.

Kosten van de advertenties

Exclusief BTW 21 %
1/1 pagina: € 50,=
1/2 pagina: € 26,50
1/3 pagina: € 19,=
Klokjes inclusief BTW: v.a. € 4,=
Dankbetuigingen inclusief BTW: € 9,=
Bijkomende kosten, zoals verkleinen
van advertentie e.d. zullen worden
doorberekend.

Bank: Rabobank 10.14.95.048
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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, Churchil-

laan 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

Landelijk Politienummer 0900 - 8844 voor niet spoedeisende hulp
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Zaterdag 22 december
18.30 uur Kerk – Eucharistieviering   met samenzang

Overleden ouders Vlamings - Klomp (verj.)
Harrie en Betsie v. d. Sanden – v. Kaathoven (sterfdag vader)

Zondag 23 december
10.00 uur Kerk – Eucharistieviering  met samenzang

Overleden familie Nooijen – Theunissen (fund.)
Miet Verhoeven
Marinus en Anneke van Doren – Schepers
Pierre Stals (par.)
Bijzondere intentie (fam. van Boh.)

12.00 uur Kapel – Doopviering
Timo van Waardenburg en Rive Dekkers

13.00 uur Kapel – Doopviering
Fenne, Diese en Loene van Leeuwen

18.00 uur Concert – Gemengd Koor de Klokkengieters
Maandag   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

19.30 uur Kerk – Samenzang van kerstliederen, afgewisseld met orgelmuziek
en mooie kerstgedachten.

20.00 uur Kerk – Plechtige hoogmis - Nachtmis m.m.v. Dames - en Herenkoor
Jet Verschuren – van den Elsen (par.)
Guus Luyben (par.)
Bertus Verbakel (par.)
Nellie Sterken – van Ravensteijn
Piet en Lien van der Heijden
Henk Despinois
Cor van Teeffelen
Rietje van den Heuvel-van Schijndel

Dinsdag 25 december -  GEBOORTE VAN JEZUS. – KERSTMIS
08.30 uur Kerk – Peuter- en Kleuterviering
10.00 uur Kerk – Plechtige Hoogmis – Gemengd koor de Klokkengieters

Overleden ouders Reniers – Franken
Overleden  ouders  Beekmans - v. d. Berg (fund.)
Miet van Boxmeer – van Duijnhoven
Martien Verbeeten
Overleden ouders van Boxmeer – Vlemmings
Harrie van Boxmeer
Jan Hendrix
Kevin van de Ven
Adriaan Loomans

Week van zaterdag 22 december
t/m vrijdag  28 december 2012.
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Antoine van Bommel en vader Christ
Frans Prinsen (par.)
Jan Romme
Overleden ouders Romme - Lamm
Overleden ouders Smits – ten Holder
Irene Muskens - Smits
Familie van Brug – Wigmans
Frans Verschuuren
Isidoor en Bertha  Nooijen – v. d. Aa
Truus Verbakel – van der Heijden (kaartclub)
Overleden ouders Verschure – Cornelissen en Hennie Derks – Verschure
Gonnie Roijackers – Honig (par.)
Overleden ouders Gijsbers - Keulers
Overleden ouders van den Broek - Baggermans
Eduard Bekx
Frans van den Boom
Overleden ouders Migchels-Nooijen
Maarten Wouters
Overleden ouders Piet en Ria v. d. Elsen
Frans van Leuken
Tonnie Scheepers-van Boxmeer

de Kerk is van 09.30-17.00 uur geopend zodat iedereen de gelegenheid heeft
om de kerststal te bezoeken.
Woensdag 26 december - H. STEPHANUS - Tweede Kerstdag
10.00 uur Kerk – Eucharistieviering – Samenzang

Overleden ouders Raaijmakers – Bekx
Ben Loomans

14.30 - 15.45 uur Kerk – “Muziek rond de Kerststal”.
De Kerk is van 09.30 -16.00 uur geopend zodat iedereen de gelegenheid heeft om
de kerststal te bezoeken.

Week van zaterdag 29 december 2012 t/m vrijdag  4 januari 2013.

Zaterdag 29 december
18.30 uur Kerk – Eucharistieviering met samenzang

Overleden ouders Ermens – Schepers (verj.)
Zondag 30 december – HEILIGE Familie Jezus, Maria en Jozef
10.00 uur Kerk – Eucharistieviering  met samenzang
Maandag 31 december - Oudjaar
18.30 uur Kerk -  Eucharistieviering   m.m.v. “de Ouwe Hap”.

Overleden ouders van Rixtel, Bertus en Frits (fund.)
Frans Vogels (1e sterfdag)
Frans Prinsen (par./sterfdag)
Theo van Vijfeijken
Overleden ouders van Heeswijck en Mieke
Overleden leden van de Ouwe Hap

Dinsdag 1 januari – Nieuwjaarsdag
10.00 uur Kerk – Eucharistieviering  m.m.v. de Cantorij
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Overleden ouders van Rixtel-Janssen en Mariet
Woensdag 2 januari
19.00 uur Kapel - Rozenkransgebed

Week van zaterdag 5 januari t/m vrijdag 12 januari

Zaterdag 5 januari
18.30 uur Kerk – Eucharistieviering –  Dameskoor

Ben Loomans
Zondag 6 januari – Hoogfeest: OPENBARING DES HEREN (DRIEKONINGEN)
10.00 uur Kerk – Eucharistieviering –  samenzang

Christ van Bommel en zoon Antoine (sterfdag)
Overleden begunstigers van het Onze lieve Vrouwe Gilde
Hanneke van Berlo (fund.)
Jan Hendrix (j.get.)
Overleden ouders Vereijken-Verhagen (j.get.)
Guus Luijben (par.)
Sien Nooijen (fund.)
Doortje van Roij (verj.)
Overleden ouders Wim en Bertha van Dijk - Swinkels

Woensdag 9 januari
19.00 uur Kapel - Rozenkransgebed

Spreekuren Pastorie Wilt U een persoonlijk gesprek met pastor Engels, dan kunt u
daarvoor bellen naar tel.nummer  462497. Op dinsdag-, donderdag- en vrijdag-
ochtend   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 mis-
intenties. 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.

ATTENTIE: In verband met de komende feestdagen zullen  de medewerksters
afwezig zijn van 24 december t/m 1 januari. Voor dringende gevallen kunt u altijd bellen
naar de pastorie.

Opgeven Misintenties. Zoals gewoonlijk kunt u alvast de misintenties voor het
nieuwe jaar komen opgeven op de pastorie en wel op dinsdagmorgen 8 januari
en vrijdagmorgen 11 januari 2013 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 doop data worden t.z.t. gepubliceerd in het volgende gemeenschapsblad.
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Ik zend een dierbare groet,
Aan allen die ik heb ontmoet.

Dank voor de belangstelling bij het overlijden van onze dierbare, bijzondere broer,
zwager en oom,

Jac. Swinkels
Wij hebben het fijn gevonden dit afscheid samen met u te mogen vieren.

Harrie Swinkels
Nelly Swinkels – Jeurgens

en kinderen

Concert Zondag 23 december is er om 18.00 uur in onze Kerk een Kerstconcert: “Op
weg naar Kerstmis”.  Het concert zal worden uitgevoerd door het Gemengd  Koor “de
Klokkengieters”. U bent van harte welkom!

Parochianen die niet meer mobiel zijn: Eerste Kerstdag. Beste Parochianen die
niet meer mobiel zijn. Ook u hoort erbij! We hebben daarom het initiatief genomen om
als u dat wenst, u ook op de eerste Kerstdag na de  H. Mis de H. Communie thuis te
brengen. Vanaf 11.00 uur kunt u ons dan verwachten. U kunt zich telefonisch
aanmelden op tel. nr. 381215 of via een briefje in de brievenbus van de pastorie aan de
Heindertweg 1. Het kan ook via de mail  olvpres1@onsmail.nl Een paar vrijwilligers zijn
graag bereid om u deze dienst te bewijzen.               De Communie groep.

Muziek rond de kerststal Op Woensdag 26 december, tweede kerstdag, zal er van
14.30 tot 15.45 uur live muziek gemaakt worden rond de kerststal in onze kerk. De
kerk is op beide Kerstdagen na de vieringen geopend: 1e Kerstdag  tot 17.00 en op de
2e Kerstdag tot16.00 uur.  Iedereen is van harte welkom.

Hallo dames

Woensdag 19 december kerstviering.
We beginnen deze avond met een
gebedsdienst in de kapel.
Na deze viering gaan we naar de
Couwenbergh waar we onze avond voort-
zetten met een feestelijk kerstdiner.
Wij wensen jullie allen fijne feestdagen
en een voorspoedig 2013.

Bestuur
K.V.O.

AED-netwerk.

Deze week is een begin gemaakt met
het plaatsen van de AED’s. Half januari
2013 hopen we daarmee Aarle-Rixtel
AED Allert proof te hebben.
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Computer cursus

Het is alweer bijna 2013, het nieuwe jaar
staat voor de deur, maar ook een cursus
seizoen. Straks starten we weer met een
nieuwe computercursus en hierin leert u
hoe u een brief moet maken of een mooie
uitnodiging voor een feestje, maar ook e-
mailen en zoeken op internet.
In het jaar 2003 zijn we hiermee gestart
en dus kunnen al velen van u met de
computer omgaan.
Hoe is het met u?
Staat uw computer nog steeds werkloos
in de kamer en u durft hem niet aan te
raken. Kom, trek uw stoute schoenen
aan, geef die computer een plaatsje waar
u rustig kunt werken en meldt u aan voor
de cursus die op woensdag 9 januari
2013 van start gaat. Negen personen in
de voormiddag van 9.30 uur tot 12.00 uur
en negen s-avonds van 19.00 tot 21.30
uur, in onze nieuwe  computerkamer in
het Multifunctioneel Centrum “De Dreef”
Duivenakker 76  te Aarle-Rixtel
Als u nog geen computer hebt krijgt u er
kosteloos een in bruikleen tijdens de
duur van de cursus.
Aanmelden op onderstaand telefoonnum-
mer. Cor Verschuuren, De Vinken 15, tel.
0492-382151.

SENIORENVERENIGING/KBO
AARLE-RIXTEL Kerstmarkt

Basisschool de Heindert

Op dinsdagavond 18 december van 18.30
- 19.30 zal de jaarlijkse kerstmarkt in
Basisschool de Heindert gehouden
worden. Deze gezellige markt is zeker
een bezoekje waard. Zoekt u nog een
origineel kerstkado? Dan kunt u kiezen
uit de vele knutselwerkjes die de
kinderen gemaakt hebben en welke hier
te koop zullen zijn. Of wilt u alleen alvast
in de kerststemming komen? Dan bent u
hiervoor ook aan het juiste adres voor een
warm drankje, kerstmuziek en een warm
haardvuur. Tot ziens op onze kerstmarkt!

Dag Aarle-Rixtel,

Graag willen wij iedereen bedanken voor
de inzet en het enthousiasme waarmee
we onthaald zijn. We hebben genoten
van alle blije gezichten bij de intocht en
op de scholen.
Natuurlijk was de avond uittocht op mijn
verjaardag een geweldig hartverwarmend
afscheid voor mijn vertrek naar Spanje.
Eerlijkheid gebied mij te zeggen dat
Sinterklaas een gelukstraantje heeft weg
gepinkt. Natuurlijk komen wij volgende
jaar weer met veel plezier naar Aarle-
Rixtel. Sinterklaas wil dan ook iedereen
bedanken voor zijn of haar inzet.
Bedankt!!!
Rabobank ,Hevu ,taxi van heijst ,De dreef
,A.G.F.van de Heuvel ,slagerij Hegeman,
Bakkerij van Brug ,Aarle onderneemt ,Het
Fotoatelier ,Gemeente Laarbeek, Dela
cultuurfonds ,Harleyclub liberator  ,
cendra ,de scouting , de brandweer , de
politie ,Platform Aarle-Rixtel, sponsoren.
Alle collectanten en vrijwilligers.

Sinterklaas en zijn Pieten.

MUZIEKVERENIGING
”DE OUWE HAP” NODIGT u UIT

“De Ouwe Hap”nodig U uit voor de
Oudjaars viering in onze parochiekerk op
Maandag 31 december. Half zeven.
Het orkest verzorgt de muzikale omlijs-
ting van deze laatste viering van het jaar.
U bent van harte uitgenodigd om met ons
samen het jaar sfeervol af te sluiten.
Graag tot ziens in deze mooie viering.
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Het doet ons genoegen u te mogen
uitnodigen voor ons jaarlijks concert Op
weg naar Kerstmis, op zondag 23
december a.s. in de Parochiekerk van
Onze Lieve Vrouw Presentatie te Aarle –
Rixtel.
Aanvang: 18.00 uur. Gratis entree.
Medewerking wordt verleend door:
Arjan Mooij, orgel en Margot Pagels,
sopraan.
Het geheel staat onder leiding van Rob
Rassaerts.
Programmagegevens vindt u hieronder.
Tevens nodigen wij u uit voor de hoogmis
op eerste kerstdag in Aarle-Rixtel, die
ook verzorgd zal worden door Gemengd
Koor De Klokkengieters. Aanvang: 10.00
uur.
Wij stellen het op prijs u op deze dagen
te mogen begroeten en wij maken tevens
van deze gelegenheid gebruik u een fijn
en sfeervol  kerstfeest toe te wensen en
een gelukkig en gezond 2013.

Met vriendelijke groeten,
Bestuur, dirigent en leden van Gemengd
Koor De Klokkengieters,

1. Hoor, de eng’len. Felix Mendelssohn
(1809-1847) samenzang
2. Alma redemptoris mater. Giovanni  P. da
Palestrina (1525-1594)
3. O divine redeemer. Charles Gounod
(1818-1893)
4. Jubilate Deo. Wolfgang  A. Mozart
(1756-1791)
5. Auf Gott allein. Mendelssohn
6. Ave Maria. Edward Elgar (1875-1934)
7. Sopraansolo
8. Overweging
9 Orgelsolo
10. Er is een roos ontsprongen

samenzang

11. O divin Enfançon. Anonymus
12. Psallite Deo. Douglas Mews (1918-
1993)
13. Ich steh’ an deiner Krippe. Johann
S. Bach (1685-1750)
14. There’s a wideness. Maurice Bevan
(1921-2006)
15. Stille nacht
samenzang
16. Torches. John Joubert  (*1927)

Kerstmis

Geweldig het vieren van t Kerstfeest
nietwaar!!  Dat doet U toch ook denk ik,
of heb ik het mis?? Ja, dat zou zo maar
kunnen. Ik hoef echter niet voor U te
denken nietwaar. Een ieder vult dat op
zijn of haar manier in. Het lijkt me echter
wel leuk, tenminste dat denk ik, om het
te vieren. Geloof je wel of niet in de
geboorte van Christus, maakt dat wat uit.
Ja dat denk ik wel, of liggen de geloven
zo dicht bij elkaar dat het tijd wordt om
over de verschillen die we in stand
houden eens met elkaar te overwinnen!!
Persoonlijk ben ik daar een voorstander
van. We geloven allen in een god, Allah of
hoe het ook heten mag. De geboorte van
een nieuweling op deze aard brengt ons,
direct betrokkenen, in vervoering niet-
waar!!.Graag willen we dat vieren en
uitdragen. Geweldig toch een nieuw leven
die, naar wij verwachten, ons gedachte-
gang uit zal gaan dragen. Gezondheid,
geluk en voorspoed dat wensen we allen,
wie of wat we ook zijn. Geloof, hoop en
vertrouwen  vinden we terug in wat voor
geloof we ook belijden, Vertrouw in elkaar
en we zullen een gezonde en eerlijke
wereld met elkaar opbouwen, waar het
voor eenieder goed toeven is!!
Nobis
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Brabantse Kerstviering
op 21 december en
Herdertjestocht op 27 december

Op vrijdag 21 december vindt in het
Kouwenbergs kerkje weer de traditionele
Brabantse kerstviering plaats. Vooraf-
gaand aan deze kerstviering vindt op de
kiosk het traditionele midwinterhoorn-
blazen plaats door Folkloregroep Dikke-
mik  Hierna start het programma in het
kerkje met o. a. samenzang van oude
kerstliedjes , Brabantse kerstverhalen
enz . Uiteraard zal ook nu weer het
kerstbrood en de glüwein niet  ontbreken.
Deze avond is in principe gratis.  Hiervoor
in de plaats gaat het collectezakje rond
voor een vrijwillige bijdrage. Het
programma start om 20.00 uur.

Herdertjestocht
Op donderdag 27 december gaat vanaf
18.30 uur de herdertjestocht weer van
start en wel vanaf de heemkamer aan de
Bosscheweg. Het is de bedoeling dat de
kinderen allemaal een lampje meedra-
gen.
Via Strijp gaan we naar de Schaapskooi
van de familie Kamp waar de
chocolademelk en de glüwein klaar staat
Onderwijl wordt er kerstmuziek gemaakt
en samen kerstliedjes gezongen.

Kerstmarkt gaat
vooralsnog niet door
De Kerstmarkt vindt dit jaar nog geen
doorgang. Aanvankelijk was het de
bedoeling om dit jaar, op 22 december,
met een kerstmarkt te starten.  In ver-
band met de kerstdrukte rond  deze
datum bij een groot aantal Aarlese
standhouders is besloten om pas
volgend jaar met de kerstmarkt te starten
en dan  op een eerdere datum.

Kouwenbergs kerkje: premiére
van “DE BRUURS” Vrijdagavond
28 december , 20.00 uur

Gerie en Theo van Gerwen vormen
samen “de Bruurs”.
Ze zijn beiden al jaren actief in de mu-
ziekwereld en in de presentatie en
cabaretwereld. Gerie heeft zijn muzikale
talenten meer ontwikkeld en Theo heeft
zich meer toegelegd op presenteren.
De humor speelt in deze presentaties
vaak een belangrijke rol. Ze hebben
besloten om de talenten samen te voe-
gen en een klein programma te maken
voor het couwenbergs Kerkje. In dit
programma zal Theo een of meerdere
gasten ontvangen waarmee hij een
openhartig gesprek aangaat.
Gerie zal gasten ontvangen waarmee hij
mooie muziek gaat maken. Kort en goed
is dat het eigenlijke format van het
programma. Het is de bedoeling om
gasten uit te nodigen die echt iets te
vertellen hebben en voor Gerie gasten die
echt goed muziek kunnen maken.
Deze gasten kunnen uit Aale-Rixtel ko-
men, maar dit is niet per se noodzakelijk
Een van de eerste gasten die de Bruurs
gaan ontvangen is Robert van Beurden.
Robert is een veelzijdig iemand, naast
kunstschilder is hij ook muzikant,
globetrotter en vooral een interessant
mens. In het programma van 28 decem-
ber zullen we Robert dus van alle kanten
leren kennen. In het muzikale gedeelte
zal Anneke van Boxtel aansluiten bij
Gerie en bij Robert.
Het belooft een mooie avond te worden,
zonder al te veel pretenties maar wel van
een hoog niveau.
De entree bedraagt € 5,- Kaarten kunnen
worden gereserveerd via 0492-382943



Openingstijden showroom
wo-do-vrij  :13.30-18.00 uur

za: 09.00-16.00 uur
Of volgens afspraak

Torenakkerweg 3a
5735 BG  Aarle-Rixtel
Tel 0492-381383
mobiel 06-51162419Voor tegels en sanitair bezoek

onze vernieuwde showroom
of kijk op onze website:
www.vanrooydasmooi.nl
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Ook even genoeg van al de familie verplichtingen?? 
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Zaal open vanaf 21:00 uur!! 

Gratis entree.. 

Fijne feestdagen 
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Op vrijdag 25 januari organiseert Wine and Whisky voor
het eerste maal een wijnproeverij in Aarle-Rixtel. U en
uw medeproevers krijgen uitleg waar u op kunt letten
tijdens het proeven. Vanaf de kleur, neus(geur) tot en
met afdronk ervaart u op een gezellige wijze dat wijn
drinken genieten is. In een logische volgorde proeft u een tiental heerlijke
wijnen die qua smaak en stijl veel diversi-teit bieden. De wijnen zullen worden
begeleid met zowel achtergrond-informatie als bijpassende hapjes.
Geïnteresseerden kunnen zich inschrij-ven door een mail te sturen naar
info@wineandwhisky.nl. Deelname aan deze avondvullende en informatieve
proeverij kost € 24,50 per persoon.
Datum: Vrijdag 25 januari 2013
Ontvangst: vanaf 19.00 uur
Aanvang: 19.30 uur
Plaats: Café de Vrienden, Dorpsstraat 18 te Aarle-Rixtel
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START BUURTBUS
LAARBEEK OP 7 JANUARI

Al bijna twee jaren zijn de dorpsraden van
Laarbeek, waaronder Dorpsplatform
Aarle-Rixtel, bezig om te kijken of het
haalbaar is dat er door onze vier kernen
een buurtbus gaat rijden. In juli 2012
kregen we groen licht en binnen een
korte tijd meldden zich spontaan bijna 40
vrijwilligers aan, die het 8-persoons busje
van de Hermes-groep willen gaan beman-
nen.  Na de nodige voorbereidingen en
nadat de chauffeurs een keuring hebben
gehad, zijn we nu zover dat we op werk-
dagen kunnen gaan rijden. Maandag 7
januari 2013 staan de eerste ritten
gepland. Elke morgen om 07.45 uur
vertrekt het busje (lijn 461) om 07.45 uur
vanaf het Gemeentehuis in Beek en
Donk, via Mariahout, Lieshout en Aarle-
Rixtel naar het Elkerliek Ziekenhuis in
Helmond. Vanaf het ziekenhuis rijdt men
dezelfde route terug, zodat men in één
uur retour is. In Aarle-Rixtel zijn er
halteplaatsen aan de Lieshoutseweg, de
Kouwenberg en de Mariastraat. Middels
handopsteken kan men ook op andere
plaatsen langs de route instappen. Als
alles volgens plan verloopt, rijdt het busje
om 08.05 uur voor het eerst vanaf de
Mariastraat richting Helmond en om
08.18 uur kan men dan naar Lieshout,
Mariahout en Beek en Donk. Op de
andere haltes zijn ze dan iets eerder of
later en dat elk uur. De laatste heenreis is
om 17.45 uur en de laatste terugreis om
18.18 uur, maar die gaat dan maar tot
Mariahout, waar de garage is.
De tarieven zijn gelijk aan de tarieven van
het busvervoer in deze regio. Er zijn losse
kaartjes verkrijgbaar, maar het is stukken
voordeliger om een O.V.-kaart te hebben
of aan te schaffen.  Bij het W.M.O.
steunpunt of op de site van de buurtbus
kunt u daarover alle informatie krijgen.
Alle verdere informatie is na te lezen op

www.buurtbuslaarbeek.nl, daar kunnen
bedrijven die reclame op het busje willen
zetten, ook terecht, want een busje dat
5x24 keer per week door de vier kernen
rijdt valt natuurlijk op.
Op zaterdag 5 januari zal lijn 461 feeste-
lijk geopend worden, meer informatie
daarover volgt in de Laarbeeker.

Ganzekwek-
avonden 2013

Op 12 en 26 januari 2013 vinden in MFC
de Dreef weer de traditionele Ganze-
kwekavonden plaats, 2 avonden boordevol
plezier voor iedereen.
Dat deze avonden in Ganzegat een
succes zijn, blijkt wel uit het feit dat de
avonden bijna altijd geheel uitverkocht
worden.
Ook dit jaar is de zaalcommissie er weer
in geslaagd om een mooi programma te
presenteren.
De eerste avond treden voor u op:
Hers en Dwers, Marco van Leuken. Gans
Anders, Frans Bevers, Thea en Peter, Ivo
van Rossum en Hum Hum.
De tweede avond treden voor u op:
De Two Petjes, Job van Rooy, Dik vur
Mekaar, Wiljan van Kimenade, De Velt
Op, Alex Wintermans en Dubbel trubbel.
Natuurlijk zetten de dansmariekes op
beide avonden hun beste beentje voor en
zal de hofkapel de avonden muzikaal
ondersteunen.
Voorverkoop.
De voorverkoop vindt plaats op zondag 30
december 2012 vanaf 11.00 uur in MFC
de Dreef.
De Dreef gaat om 10.00 uur open.
De kaarten kosten €12,50 per stuk en u
kunt per persoon maximaal 2 kaarten per
persoon per avond kopen.
Wees er snel bij, want op-op
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Van Lierop Woningstoffering
voortgezet door
Van Roij Interieurs.

Al enige tijd is bekend dat Ties en Ellen
van Lierop wilde stoppen met hun zaak
aan de Klokstraat. Ties heeft door zijn
goede service en kwaliteit een grote
klantenkring in Aarle-Rixtel en verre
omgeving opgebouwd. Ties en Ellen
vertellen dat de werkzaamheden, als je
ouder wordt, steeds meer van je vragen.
Je wilt toch kwaliteit blijven leveren. Dan
komt er een tijd dat je een beslissing
dient te nemen. En dat hebben we
gedaan. Onze twee kinderen Dorrie en
Bart hebben hun bestemming gevonden.
Dorrie heeft twee dochters en Bart heeft
een dochter en zoontje. Dorrie woont in
Helmond, dus dichtbij, maar Bart woont
in Apeldoorn. We willen wat meer tijd
nemen voor onze kinderen en klein-
kinderen. Met een zaak is dat niet te
doen. Je bent het hele jaar gebonden aan
de openingstijden. Je komt op een
leeftijd dat je keuzes dient te maken. En
dat hebben we gedaan, zeggen Ties en
Ellen van Lierop. Bijzonder fijn is het dat
onze zaak voortgezet wordt door twee
bekenden uit Aarle-Rixtel. Jan en Marc
van Roij hebben aan de Kouwenberg “Van
Roij Interieurs”. Zij richten winkels, maar
ook bij particulieren, het interieur in. Marc
keert terug naar zijn oude vak. Marc
heeft de middelbare detailhandelsschool
doorlopen en bij Jan Rooijakkers in Beek
en Donk het vak geleerd. Zijn moeder
werkte daar vroeger ook als verkoopster
en maakte de gordijnen. Het was dan
ook logisch dat hij daar stage kon lopen.
Nadien is Marc daar gaan werken. In
1997 is hij in de zaak van Van Roij
Interieurs gekomen om samen met zijn
oudere broer Jan deze verder uit te
bouwen. De contacten met Rooijakkers
zijn er nog steeds, nog regelmatig dat ze
voor elkaar werken. Ik heb er met plezier

gewerkt. Marc vertelt dat hij en ook Jan
er zin in hebben. Naast het interieur te
verzorgen, kunnen zij nu een volledig
pakket aanbieden. Ja, zegt Marc, we
kunnen zelfs ervoor zorgen dat we de
directie voeren, zodat alle werkzaam-
heden direct op elkaar aansluiten. Dat
heeft als voordeel dat de (her)inrichting in
korte tijd gerealiseerd kan worden. Marc
vertelt ook dat een inrichting van een huis,
winkel, kantoor een speciaal vak is. Kleur
en smaak verschillen, vandaar ook dat je
moet weten te combineren. Je klant ook
meerdere creaties laten zien zonder
afbreuk aan de smaak van de klant te
doen. Ellen vertelt dat zij 3 jaar naar
school is geweest om het vak te leren.
Ellen was 1 van de 2 vrouwen in de op-
leiding. Het was in die tijd een mannen-
beroep. Woninginrichting is een vak,
klanten dien je goed te helpen, je koopt
iets waar je vele jaren plezier van dient te
hebben. En tevreden klanten brengen
nieuwe aan. Ties en Ellen hebben een
groot klantenbestand. Zij vinden het
prettig dat Jan en Marc van Roij hun zaak
voortzetten. Dat jonge ondernemers in
Aarle-Rixtel de trend voortzetten om
uitdagingen aan te gaan. Want in enkele
jaren tijd zijn verschillende zaken in
Aarle-Rixtel voortgezet door jonge
ondernemers. Reportad vraagt aan Ties of
hij al weet wat hij met zijn vrije tijd gaat
doen? Ties antwoord dat het wel wennen
zal zijn. Het sjouwwerk zal ik niet mis-
sen. Maar het klantencontact zal ik zeker
gaan missen. Maar we fietsen allebei
graag. In onze vakanties deden we dat
veelvuldig. Maar we zullen ook meer bij
onze kinderen op bezoek gaan, in de
omgeving waar ze wonen gaan fietsen. In
het verleden hebben we daar weinig kans
toe gezien. We hebben al jaren een
vakantiehuisje. We komen er alleen om
het regelmatig schoon te maken, maar er
zelf gebruik ervan maken, kwam er
gewoon niet van. Reportad vraagt aan
Ties: “Van Lierop Woningstoffering sluit
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Beste Dorpsgenoten,

Per 1 januari 2013 stoppen wij met onze werkzaamheden. Het is fijn om mede te
delen dat deze worden voortgezet door Mark en Jan van Roij.
Het adres blijft: Klokstraat 1, telefoonnummer 382518.
Wijzelf gaan genieten van wat extra vrije tijd. Onze klanten willen wij heel hartelijk
bedanken voor het in ons gestelde vertrouwen. Het gaat u goed!
Verder willen wij iedereen hele fijne feestdagen toewensen en een goed en gezond
2013.
Ties en Ellen van Lierop.

Aan het einde van een jaar,
blikt men meestal terug,
maar dat wou ik toch niet doen.
Want wat je wel had verwacht,
viel toch anders uit dan gedacht.
Dacht je,
dat kan bij ons toch zeker niet,
dan is het al gebeurd
of ligt het nog in ‘t verschiet.
‘t Kumt zoals ‘t kumt,
ook in 2013 is dat het geval.
Met een frisse blik,
vanuit de Kerkstraat
naar de Dorpsstraat,
gaan we het nieuwe jaar in.
Alle goeds daarvoor,
blijf optimistisch,
al moet de broekriem strak,
we zullen ze wel hebben
en gaan gewoon minder van plak.
RD

per 1 januari 2013 haar deuren.” Als ik nu
als klant een bestelling doe die geleverd
dient te worden in januari, februari 2013.
Kan dat dan? Natuurlijk zegt Ties en
Ellen, de zaak wordt voortgezet door Van
Roij Interieurs, alles wordt afgeleverd en
aangekleed zoals u van ons gewend
bent. Ook nu kunt rekenen op een
uitstekende service. We kunnen zelfs
meer dan voorheen. We hebben een
grote timmerwinkel waar allerlei interieurs
gebouwd worden. Als er iets aangepast
moet worden in de woning, is dat snel
geregeld. Reportad is ditmaal bij van
Lierop Stoffering in de winkel samen met
Marc van Roij. Samen vertellen ze hun
verhaal, Ties had niet gedacht dat de
opvolger zo dicht in de buurt woonde.
Ties en Ellen zijn vooral blij dat hun zaak
wordt voortgezet en dat op de Kouwen-
berg enkele andere winkels erbij komen.
Er is daar voldoende parkeer-gelegenheid
voorhanden. Reportad dankt Ties en
Ellen voor de koffie. Hij wenst de gebroe-
ders van Roij succes toe met de
uitbreiding van hun assortiment. Marc
vindt het fijn om zijn oude vak weer op te

kunnen pakken. Hij heeft het altijd met
veel plezier gedaan. Hij heeft er alle
vertrouwen in.
Reportad.
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We zijn er bijna!
Beste lezers van dit mooie Alese blaadje,
Het is weer een poosje stil geweest
omtrent OJA. In ons gemeenschaps-
blaadje bedoel ik dan, want wij hebben in
2012 echt niet stil gezeten.  2012 is voor
OJA wederom een zeer bewogen jaar
geweest en dat zal de meesten dan ook
niet ontgaan zijn.  Een jaar waarin we
onze toekomst nog steeds niet zeker zijn
en we er alles aan doen om het voort-
bestaan van OJA veilig te stellen. Ook
een jaar met vele positieve dingen die er
in doen geloven dat wij niet zomaar een
groep jeugdigen zijn die zomaar even al
32 jaar op eigen hachje een jongeren-
centrum exploiteren. Speciale dank hier-
voor gaat uit naar de Aarlese parochie die
sinds jaar en dag haar grond ter beschik-
king heeft gesteld en er voor zorg heeft
gedragen dat wij tot op de dag van
vandaag nog steeds zijn wie we zijn en
ook willen zijn.
Plan: Onze parochie heeft destijds aan-
gegeven de grond te willen verkopen.
Inmiddels is de grond al een tijd geleden
aangeboden aan de gemeente Laarbeek
en is het dus aan hen om te bepalen of
zij de grond voor OJA willen kopen zodat
wij door kunnen gaan op de wijze zoals
we dat nu ook doen. De kerk heeft
nadrukkelijk hun belang voor het behoud
van OJA uitgesproken aan de gemeente.
“eerst de jeugd “hebben ze gezegd!
Hierop heeft de gemeente aan ons aan-
gegeven dat wij met een goed plan
moesten komen dat meer duidelijkheid
zou geven over zaken zoals onderhoud,
renovatie, financiën, toekomst, maat-
schappelijk belang, buurtbewoners en
vele anderen zaken.  OJA zou OJA niet
zijn als we dit niet met beide handen aan
zouden pakken en vol goede moed
wederom een nieuw plan te gaan
schrijven. Dit plan is inmiddels klaar en

begin oktober overhandigd aan de
gemeente. Onlangs is dit plan ook door
de commissie behandeld waar wij zelf
ook nog spreektijd hebben aangevraagd
om de extra aandachtspunten nog eens
te onderbouwen. Erg goede reacties
hebben we van elke politieke partij ont-
vangen en complimenten voor ons goede
plan en complimenten voor onze inzet en
vastberadenheid. “ Hierbij wil ik hen allen
danken voor de mooie woorden”.  Maar
we zijn er nog niet is ons ook verteld. Er
rest ons nog wat huiswerk voordat de
gemeente een uitspraak wil doen omtrent
overname van de grond. Ook hier zijn we
al volop mee bezig en hopen ook de
laatste twijfels en noodzaken weg te
werken zodat de jeugd in Aarle-Rixtel
maar zeker ook daarbuiten weer een
toekomst heeft in dat mooie boerderijtje
aan de Schoolstraat.  We hopen ergens
rond maart/april 2013 meer duidelijkheid
te krijgen en hopen van harte op een
positieve uitslag. Bijna mijn halve leven is
er inmiddels mee verweven en dat maakt
deze tijd extra moeilijk maar geeft ook
extra kracht om niet op te geven en elke
keer vol goede moed met mijn team er
weer tegenaan te gaan.
Buurt: OJA zou niet kunnen blijven
bestaan zonder goede contacten met
haar omwonenden. Wij zijn nu eenmaal
32 jaar terug gestationeerd middenin een
wijk. Dit is dan ook niet altijd even
makkelijk gebleken en er zullen ook
altijd wel op zijn tijd wrijvingen ontstaan.
Echter hechten wij zeer veel waarde aan
onze omwonenden en proberen dan ook
altijd op klachten in te springen en naar
antwoorden en oplossingen te zoeken
indien mogelijk. Het moge duidelijk zijn
dat ook wij met alle maatschappelijke
problemen te maken krijgen zoals elke
anderen ontmoetingsplek voor jongeren of
andere horeca gelegenheden deze
problemen ook ondervinden .  Hierin zijn
wij niet anders en zijn bepaalde dingen
zoals overlast op straat op drukke



Bij de Zorgboog staan we klaar voor alle generaties. Iedereen, ongeacht welke leeftijd, kan bij ons terecht voor 
een breed pakket aan diensten in wonen, welzijn en zorg. Van zwangerschapsbegeleiding, kraamzorg en jeugd-
gezondheidszorg 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. 

Bekijk Fijn!
Het digitale magazine van de Zorgboog

Zorg voor alle generaties!

Vragen over zorg? Bel de Zorgcentrale 0900 - 899 8636 
(€ 0,01 per minuut) of kijk op www.zorgboog.nl
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BRIDGECLUB DE DREEF
Vanwege het wegvallen van enkele leden
is er met directe ingang
weer plaats voor nieuwe leden.
Wij spelen in De Dreef elke donderdag-
middag van ca 13.30 to 16.30.
Voor inlichtingen: G.Peeters 381961

avonden dan ook onoverkoombaar.  Wel
proberen we hierin te sturen en het
belang dat onze straat op tijd leeg en stil
moet zijn, over te brengen naar al onze
bezoekers. Dit is maar slechts één punt
van wat we doen aan preventie om het
onze omwonenden zo dragelijk mogelijk
te maken.  Ook nu willen we onze buurt
weer op de hoogte brengen van onze
nieuwe plannen en gesprekken met de
gemeente. Onze direct omwonenden
hebben reeds een brief ontvangen voor
een info avond woensdag 19 december
a.s. om 20.00h.Wij staan hen dan ook
graag te woord op deze avond en hopen
dat wij weer wat duidelijkheid kunnen
scheppen omtrent OJA en haar
toekomst.
Vrijwilligers: In 2012 hebben we weer
een flink aantal nieuwe enthousiaste
vrijwilligers mogen ontvangen en hen
meteen hebben ingeleid middels een
cursus IVA (Instructie Verantwoord
Alcoholgebruik).  Zij zijn nu middels dit
certificaat opgeleid tot vakbekwame bar-
vrijwilliger en weten naar behoren te
handelen. Zeer trots zijn wij dan ook als
bestuur dat we weer extra krachten aan
onze zijde hebben en graag met hen wil-
len werken in dit mooie vrijwilligers vak.
Agenda:
Wat wel dit jaar nog regelmatig te vinden
was in dit blaadje is de OJA agenda.
Ook nu weer een kleine update over de
activiteiten van de maand december en
een stukje januari 2013.
Vrijdag 21 dec. Doomsday party: Het
einde van de wereld mag best gevierd
worden.
Zaterdag 22 dec. Tafelvoetbaltoer-
nooi: Als de wereld nog bestaat gaan we
tafelvoetballen. Inschrijven per team ( 5
euro)vanaf 13.00h, start:15.00h.
25 en 26 dec. Kertsfeest: Super swing
party met muziek van alle jaren.
Helemaal los!
Maandag 31 dec. Oud en nieuw 2013:
om 01.00 ’s nachts tellen we opnieuw af

met een dikke vuurwerkshow en knallen
we daarna de ochtend in met de beste
dj’s van het huis en de vetste muziek.
Zaterdag 12 Jan. Nieuwjaarsborrel:
We heffen het glas op een mooie
toekomst voor OJA. Aanvang 20.00h.
Dan rest mij niks anders dan u namens
het hele vrijwilligers leger van OJA prettige
dagen te wensen en een voorspoedig
2013. Misschien zien we u nog wel met
deze dagen dus wie weet tot snel……..
TOT OJA!!!  Mvg,
Het OJA bestuur    Leroy Keunen

Sluiting Vrijwilliger Hulpdienst/
steunpunt Mantelzorg.
In verband met de komende feestdagen
is de VRIJWILLIGE HULPDIENST /
STEUNPUNT MANTELZORG gesloten
van  24 december t/m 2 januari.
Vrijdag 21 december is de laatste dag in
2012 dat u nog een aanvraag in kunt
dienen voor vervoer of een klusje.
Het structurele vervoer gaat in deze
periode  wel gewoon door.
De contactpersonen wensen iedereen
fijne feestdagen en een goed 2013.
Op 4 januari 2013 staan wij weer voor u
klaar.

KKKKKlokje

Verloren
Wit leren hoesje van mijn mobiele
telefoon (12-12-‘12) omgeving Laag Strijp
– Janssenstraat - Broekelingstraat.
Indien gevonden dan hoor ik het graag,
tel. 06 26736504.



BIJ AANKOOP MONTUUR + GLAZEN
10 % KORTING

OP HET TOTALE BEDRAG
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Groeten uit
Aarle-Rixtel
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Lodewijk van Gorp-Simone
Pormes Quintet bij Wim Beeren
Jazz Society op 27 december
Nu eens niet op een woensdag, maar op
donderdag 27 december vindt bij Wim
Beeren Jazz Society het laatste concert
van 2012 plaats in Café Van Bracht aan
de Kerkstraat in Aarle-Rixtel.
Traditioneel is de avond tussen Kerst en
Nieuwjaar een van de hoogtepunten van
het jaar van de Society.
Met trots kondigen wij dan ook weer een
topformatie aan: Het Lodewijk van Gorp-
Simone Pormes Quintet. Deze twee
vocalisten zijn in Nederland vooral
bekend als backingvocals bij talloze
nationale en internationale artiesten,
maar staan zeer zeker ook hun

“mannetje” in de frontlinie van hun eigen
band. Ook hun begeleiders behoren in
Nederland tot het neusje van de zalm:
pianist Karel Boehlee, bassist Theo de
Jong en percussionist/slagwerker Eddie
Conard.
Met een breed repertoire dat reikt van
jazzy popsongs tot warme Braziliaanse
klanken, wordt het weer feest in Café van
Bracht.
De websites www.simonepormes.com en
www.theprincessproject.nl geven een
indruk van deze veelzijdige muzikanten.
Kom op tijd, dan verzekert u zich van een
goede plaats.
Aanvang 20.30 uur, toegang 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

KKKKKlokje

Taxatierapport:
U wilt een taxatierapport van uw woning
en daar echt niet te veel voor betalen?
Bel Gerard Roefs Taxaties tel: 383566,
ook buiten kantoortijden.
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Aannemingsbedrijf - Machineverhuur
Sloop & Grondwerken

Handelsonderneming & Recycling
Groene woudseweg 2   -   Beek en Donk   -   Tel. 0492 - 46 59 42
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Ook zo opgewonden geraakt van
12.12.12. Nou, ikke niet. Toegegeven, het
is een bijzondere dag als je de datum op
zich bekijkt en je kunt je geliefde de
hand vragen of zelfs met haar trouwen,
mocht je bang zijn dat je in de toekomst
de trouwdatum vergeet. Ik heb ook geen
herinneringen meer aan 11.11.11 of
10.10.10 want het is verleden tijd en de
wereld verging weer eens niet op deze
bijzondere dagen, hoewel ze het wel
voorspeld hadden. Over luttele dagen
schudden we het oude jaar van ons af en
stappen we 2013 binnen. We laten het
geluk en de zooi van 2012 achter ons. Je
moest het ouwejaar eens flink in de wind
kunnen hangen zodat het kon uitwaaien
en wij weer fris konden beginnen aan een
nieuw jaar, maar veel trubbel moeten we
meenemen het nieuwe jaar in. Gelukkig
ook het geluk dat we mogen koesteren.
Het nieuwe jaar zal onherroepelijk fijne
dagen kennen. Ik zou ze flink omarmen
want het nieuwe jaar zal in het teken
staan van recessie, werken en nog langer
werken en natuurlijk ook niet werken.
Allemaal zaken die de mens eigenlijk
niet wil. Financieel zit het voor de
meesten nog wel snor. De babyboom-
generaties van na de 2e wereldoorlog
hebben hun arbeidzame leven afgesloten
en zijn aan het genieten. Ik behoor zelf
ook tot die categorie, dus spreek ik uit
ervaring. We zitten er redelijk warmpjes
bij, daarvoor zijn de meesten van die
generaties ook zo’n  40 jaar of meer aan
de slag geweest. Geen rampen of
oorlogen meegemaakt, aardig kunnen
verdienen bij de baas en een beetje bezit
kunnen opbouwen. Dan kun je het voor-
lopig wel uitzingen. Toegegeven, er is wat
zand in de welvaartmachine gekomen en
extra olie schijnt voorlopig nog niet te
werken. Het kabinet heeft de handrem
flink aangetrokken en dat laat langzamer-
hand zijn sporen achter in de maatschap-
pij. Het potverteren uit het verleden hangt
als een loodzware molensteen om onze
nek. Investeren kan niet meer en

bezuinigen lijkt juist averechts te werken.
Het gedonder in de eurolanden is
voorlopig ook nog niet de baan en
iedereen schijnt uit onze ruif te willen
eten. Dat zijn er volgens mijn visie een
paar miljoen te veel en zo groot is onze
ruif niet meer. Los het maar even op in
2013, veel wijsheid toegewenst. De
Aarlese problemen lijken me dan nog
redelijk te overzien. Samen met Helmond
de kanaalzone ontwikkelen, een uit-
daging voor het gemeentebestuur. Daar
moet iets moois uit kunnen rollen. Het lot
van de kapel bezegelen, want een
bestemming vinden voor dit bouwwerk
lijkt een utopie. Ik dacht nog even aan
een variant op het Helmonds speelhuis
maar dan moet het Kouwenbergs kerkje
weer dicht. Willen we dat. En Beeren’s
jazz-corner heeft al een vaste stek in
café van Bracht. Ook geen oplossing. Je
kunt van Jan Franken ook niet verlangen
dat die kasteel Croij verlaat en zich in het
centrum gaat vestigen. Hij heeft de
mogelijkheden misschien wel maar ik
zou die vesting ook niet verlaten als ik in
zijn schoenen stond. We zullen het lot
van de kapel moeten accepteren. Er
gingen geruchten dat de WEG er niet
zou komen, want er moet flink bezuinigd
worden. De handjes de lucht in bij het
comité NIKS WEG en de natuurvrienden,
de handen in het haar van de plan-
nenmakers en de aannemers die weer
een stuk werkgelegenheid in rook zien
opgaan. Zoveel tegenstrijdige belangen,
zoveel moeilijke afwegingen, zoveel
teleurstellingen. Och, ja het waren
geruchten, nog even afwachten. Ik ga de
vogeltjes voeren want ik wil vrienden
maken in de vogelwereld. Ze belonen mij
nu door hun aanwezigheid in mijn tuin,
hun drukte, hun kleine strubbelingen om
het dagelijkse voer.Ik kan er uren naar
kijken. Straks belonen ze ons weer met
prachtige zang in het jaargetijde dat al
over drie maanden begint, de lente. Even
nog genieten van sneeuw en ijs en alle
winterpret die je maar kunt bedenken. Op
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De komende weken bieden wij voor
iedereen ontspanning- of inspanning
activiteiten. Allereerst is er op 2e Kerst-
dag de traditionele Kerstspeurtocht voor
het hele gezin, waarvan de route  4,7 km.
lang is en de vragen een heel stuk
gemakkelijker zijn dan vorig jaar. Een
gedeelte daarvan kan men, evenals de
foto’s, langs de route vinden en de andere
vragen kunnen ook zonder computer
opgelost worden. Inschrijven en vertrek-
ken kan men tussen 13.00 en 13.30 uur
vanaf de Vrienden tegenover de kerk. Het
inschrijfgeld bedraagt € 1,00 per persoon,
leden van ADW en kinderen jonger dan
16 kunnen gratis meedoen. Omstreeks
16.00 uur zullen de winnaars bekend zijn
en is er voor iedereen die meegedaan
heeft een prijs(je).
Op 30 december staat dit keer de
Koppelcross gepland, dit altijd gezellig
en sportief festijn organiseren wij samen
met de Runnersclub Lieshout. Middels
loting worden lopers en fietsers aan
elkaar gekoppeld. Loting vindt plaats om
10.00 uur en de start van de wedstrijd om
10.30 uur. Meteen na afloop is de
prijsuitreiking nabij d’n Duvelsberg, in de
Lieshoutse bossen. Voor degenen die
graag eens te voet daar naar toe willen,
bestaat de mogelijkheid om mee te
wandelen. Het vertrek vanaf het kerkplein
is om 09.30 uur. Na afloop, omstreeks
11.15 uur, krijgt men een drankje en een
versnapering aangeboden en loopt men
via een andere route huiswaarts.
Op de eerste zondag van 2013, 6 januari,
kan men weer genieten van een mooie

veldtoertocht. Er is keuze uit de
afstanden 32 en 45 km. Inschrijven en
vertrekken is mogelijk tussen 09.00 en
10.00 uur vanaf de kantine van A.S.V.’33
aan de Bakelseweg. Het inschrijfgeld
bedraagt voor leden van NTFU, KNWU en
de Vlaamse wielrijdersbond € 3,00,
anderen betalen € 4,00, leden van ADW
krijgen aanzienlijke korting en jeugd tot
16 jaar mag gratis meedoen. Ruim over
de helft van de uitgepijlde routes is er een
pauzepunt bij de Duivenclub in Stiphout,
daar kan men gratis soep, warme drank
en een versnapering krijgen.  Bij terug-
komst kan men in de kantine kijken of
men een van de 10 prijzen gewonnen
heeft en ook bestaat de mogelijkheid om
de fiets af te spuiten en te douchen.
Meer informatie is te vinden op
www.aandewielen.nl.

31 december vliegt de meikever 2013
binnen. Ik wens U veel kerstvrede en heel
veel geluk en leesplezier in het nieuwe
jaar.
De meikever.

ZWARTE-FANFARE
HOUDT
OUDEJAARSCONCERT.

Blaaskapel de Zwarte-Fanfare houdt op
zondagmiddag 30 december 2012 haar
jaarlijkse oudejaarsconcert. Op deze
laatste zondag van het jaar willen we het
jaar afsluiten met vrolijke klanken van de
Tsjechische en andere blaasmuziek.
Deze keer wordt de muziekmiddag
gehouden bij café-zaal van Bracht in de
Kerkstraat. De zaal is open vanaf 13.30
uur en de kapel speelt van 14.00 tot
ongeveer 17.00 uur. Tevens kunnen wij
vermelden dat ons jaarlijkse Rundje
Bloasmuziek wordt gehouden op 10
maart 2013. Onze gasten zijn dan de
Vlierlander muzikanten uit Vlierden  en
liedertafel Het Akkoordje uit Helmond.
Maar eerst willen wij U fijne feestdagen
toewensen en hopen U te mogen ont-
moeten op 30 december bij van Bracht.
Voor de laatste informatie kijk op
www.zwarte-fanfare.nl
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Voor uw schilderwerk, binnen en buiten

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

ADVISERING

S E R V I C E

ONDERHOUD

De kaaskoning
“kaas met een
vorstelijke smaak”

Iedere donderdag van
7:30 tot 13:00 uur

op het marktterrein.
www.dekaaskoning.nl

Laverdonk 4
Heeswijk-Dinther
tel. 0413-291850
fax 0413-293799

Niet de eerste.
Maar wel de beste !!

Voor de liefhebbers van echt.
Niet van namaak.
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Uitslag van de 1e wedstrijd, meetellend
voor het van het van Ganzenwinkel
Toernooi 2013 tegen Handboogvereniging
Sint Willibrord uit Milheeze, verschoten
op zaterdag 1 december jl.
Deze ingelaste en vooruitgeschoven
wedstrijd tegen Handboogvereniging St
Willibrord uit Milheeze gaat meetellen
voor het van Ganzewinkel toernooi 2013.
Uit  Milheeze hadden 6 schutters de weg
naar onze doel gevonden. De  Eendracht
zelf was met slechts 5 schutters
aanwezig. Niet iedereen was op de
hoogte van deze extra wedstrijd. Onder
de eerste winterse omstandigheden van
dit jaar werd de wedstrijd verschoten.
Aangezien onze doel nog (steeds) niet
overdekt is had de  natte sneeuw veel
invloed op de resultaten. Hoewel? Toon

BBBBBericht van: Pagina 43

van Hoof wist zijn Persoonlijk Record aan
te scherpen tot 235 punten
Onze tegenstander uit Milheeze gaf
vooraf aan dat ze 1233 punten zouden
gaan schieten. Het werden er 1181 wat
een negatief resultaat van - 52 opleverde.
Dat is gemiddeld per schutter – 8,67.
Hoogste schutter van St. Willibrord werd
P. van Loon met 217 punten.
Hoogste schutter van de Eendracht en
ook hoogste schutter van de avond werd
Toon van Hoof met 235 punten, zoals
gezegd met een nieuw persoonlijk
record.   Uitslag van de Eendracht:
1. Toon van Hoof 235 nieuw PR
2. Erwin Wijnhoven 219
3. Gerrie van Hoof 171
4. Wim van Mol 165
5. Martien van de Graef 159
De laatste wedstrijd van dit jaar zal de
Frans v.d. Meijden verschieting zijn.
Deze is op zaterdag 22 december.
U bent van harte welkom op onze doel.
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Harmonie De Goede Hoop

Nieuwjaarsconcert
harmonie De Goede Hoop.

Het harmonieorkest van harmonie De
Goede Hoop, o.l.v. Gerrit de Weerd, zal
op zondag 6 januari a.s. om 14.30 uur
haar traditionele nieuwjaarsconcert geven
in multifunctioneel centrum De Dreef.
Er wordt een zeer gevarieerd programma
aangeboden met medewerking  van de
slagwerkgroep van harmonie de Goede
Hoop, de sopraan Valérie Vervoort-
Lawson en de bariton Máté Fülep.
De Belgische sopraan Valérie Vervoort-
Lawson studeerde klassieke zang aan
het Koninklijk Conservatorium van Ant-
werpen, het Brooklyn Conservatorium in
New York en de Operastudio in Gent. Ze
heeft een groot aantal gastrollen vervuld
in talrijke opera’s.
Máté Fülep (bariton) is in 1986 geboren
in Hongarije. Vanaf 2005 zong hij als
solist oratoria en liederen bij het
Csokonai Theater in Debrecen. In 2009
maakte hij de overstap naar de opera.
Hij zong onder andere rollen als Figaro en
Don Giovanni in de opera’s van Mozart.
Het concert wordt geopend door de slag-
werkgroep o.l.v. Anthony Vogels waarbij
het melodisch slagwerk de nodige aan-
dacht krijgt.
Het orkest van harmonie De Goede Hoop
begint haar concert met Riverdance
(opzwepende Ierse muziek) van de
componist Bill Whelan. Hieruit worden
drie delen gespeeld, waarbij in deel twee
alleen de slagwerkgroep te horen zal zijn.
De solisten zullen voor de pauze op-
treden met muziek van Mozart uit Le
nozze di Figaro (sopraan),
Die Zauberflöte (bariton) en Don Giovanni
(duet). Zij worden begeleid door het
harmonieorkest.
Het harmonieorkest besluit het deel voor

de pauze met de Armeense dansen van
Alfred Reed.
Na de pauze zal muziek van Gershwin
(The Symphonic Gershwin) ten gehore
gebracht worden. Verder begeleidt het
orkest de solisten in Summertime (so-
praan), I got plenty of nothin’ (bariton) en
Bess,  you is my woman (duet).
In het laatste deel van het programma zal
het orkestlid Thijs Derks op altsax en
sopraansax soleren. Hij speelt, samen
met het orkest, Saxpack van Otto
Schwarz. Thijs Derks komt uit een zeer
muzikale familie en is al jaren een vaste
waarde in het harmonieorkest. Hij
beheerst meerdere instrumenten en laat
u in dit optreden genieten van zijn vaar-
digheden op de altsax en sopraansax.
Het concert wordt afgesloten met muziek
van Benny Goodman.
Toegangskaarten voor dit concert zijn
vanaf 21 december verkrijgbaar bij de
Boerenbond in Aarle-Rixtel en op 6
januari aan de zaal. Kinderen tot 12 jaar
hebben gratis entree.
Misschien een leuke kadotip voor de
feestdagen?

KERSTCONCERT GEMEND
KOOR EUPHONIA.

Omdat er geen mogelijkheid meer was in
de kerk van Aarle-Rixtel  een kerstviering
te verzorgen en ook niet in Mariëngaarde
gaan we nu naar het MISSIEKLOOSTER
HEILIGBLOED te Aarle-Rixtel op zondag
6 januari 2013 aanvang 15,00 uur..
Wij hopen dan samen met alle aan-
wezigen een sfeervolle middag te vieren.
Gem. Koor Euphonia wenst iedereen
PRETTIGE KERSTDAGEN en een
GELUKKIG NIEUWJAAR.
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8 december Raad van Aarle-Rixtel
handhaaft de bezwaren tegen de
annexatie
De gemeenteraad van Aarle-Rixtel heeft
zich gisteravond en bloc uitgesproken
tegen de grenswijzigingen rond Helmond.
Dat was wel het belangrijkste agendapunt
van deze vergadering, die nog meer tijd in
beslag nam, als wij gewend zijn en dat is
toch heel wat. Voor de bouw van vier
“Terlingen” woningen stelde de raad een
gemeentelijke bijdrage van maximaal f
1600 per woning beschikbaar. Anderhalf
uur kostte de bespreking inzake het
verlenen van subsidies aan allerlei
instellingen en verenigingen, met als
resultaat dat alles overeenkomstig het
voorstel werd toegekend of afgewezen.
De zeventig subsidieposten gingen één
voor één met een uitgebreide toelichting
onder de hamer door. Iedereen was het
zichtbaar beu en v.d. Heuvel praatte voort
van “gezanik” . Bij een groot aantal
posten, waarmee meer dan f 42.000
gulden gemoeid was, leek het erop of
Sint Nicolaas op zijn terugreis naar
Spanje nog even Aarle-Rixtel aandeed.

13 december Welpen en Verkenners
De welpen en verkenners van de St.
Tarcisius groep zullen in de loop van
deze week huis aan huis fruitmesjes te
koop aanbieden. De opbrengst hiervan is
bestemd voor de herstellingswerkzaam-
heden van hun blokhut.

15 december Verkenners
Evenals andere jaren zullen ook dit jaar
de verkenners uit onze gemeente kerst-
bomen gaan verkopen. De opbrengst is
voor “het kamp” in augustus. Bij de
volgende personen bestaat de gelegen-
heid om een kerstboom te bestellen: H.
de Jong, Klokkengietersstraat; Th. De
Jong, Bosscheweg en A. v. Griensven,
Biermansstraat.

15 december Bond van Bejaarden

De leden van de Bond van Bejaarden
worden uitgenodigd bij de begrafenis van
de heer v. Staveren a.s. maandag om 10
uur.

15 december Ganzenbal
Morgen, zondagavond, zullen prins
Adrianus II en zijn raad van Elf een groot
bal houden in het ontspanningsgebouw.
Zij verwachten jong en oud om, met
muzikale medewerking van het orkest
“The Speldor Boys” , al vast een voor-
proefje te krijgen van de komende
carnavals viering. Aanvang 8 uur.

27 december Toneeluitvoering
Voor een geheel bezette zaal gaf zondag
avond de toneelvereniging van de
Boerenjeugd in het ontspanningsgebouw
een uitvoering. Opgevoerd werd het
blijspel in drie bedrijven “Papa mag het
niet weten” van B. Peets. Het stuk kreeg,
onder regie van de heer Brok, een
uitstekende vertolking. Zonder één van de
spelers te kort te doen, mogen wij
zeggen, dat J. Molenaar op sublieme
wijze zijn rol vertolkte. De uitvoerenden
kregen na afloop een hartelijk applaus.

.

Stichting Gemeenschapsblad
wenst U allen een zalig

Kerstfeest en een gelukkig
Nieuwjaar






