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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 12 januari
18.30 uur Kerk – Eucharistieviering  - samenzang

Overleden ouders Martens -  Derboven (verj.)
Tot welzijn van de parochie

Zondag  13 januari – 1e Zondag door het jaar. Doop van de Heer. Aktie
Kerkbalans

10.00 uur Kerk – Eucharistieviering – Cantorij
Frans Martens
Nellie Sterken – van Ravenstijn
Maria van Dijk – van de Kerkhoff

Woensdag 16 januari
19.00 uur Kapel – Rozenkransgebed

Week van zaterdag 19 januari t/m vrijdag 25 januari

Zaterdag 19 januari
18.30 uur Kerk – Eucharistieviering - samenzang

Toon en Francien van de Bogaard - Verbakel
Tot welzijn van de parochie

Zondag  20 januari – 2e Zondag door het jaar
10.00 uur Kerk – Eucharistieviering –

presentatieviering 1e Communicanten/kinderviering
Overleden ouders Ermens – Schepers (j.get.)
Tonnie Scheepers – van Boxmeer (verj.)
Toos de Jong – van Berlo (verj.)

Woensdag 25 januari
19.00 uur Kapel – Rozenkransgebed

Overleden
Toon van Dijk, overleden in Keyserinnedaal, eerder wonende op De Peeldijk 13.
Hij was 91 jaar.
Hans van de Heuvel, Lijsterstraat 18. Hij was 55 jaar.
Marinus van de Heuvel, Opstal 8. Hij was 79 jaar.
Annemie Smulders, Sloe 2 te Deurne. Zij was 67 jaar.

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

Week van zaterdag 12 januari t/m vrijdag 18 januari
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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.

Doopvieringen
De eerstvolgende doopvoorbereidingsavond is op 24 januari van 20.00 tot 21.30 uur
in de pastorie van onze kerk, Heindertweg 1.
Deze avond is bedoeld als voorbereiding voor de gemeenschappelijke doopviering
van  17 februari a.s. Voor deze avond en voor de doop van uw kindje  kunt u zich
opgeven tijdens de spreekuren van de pastorie:tel. 381215.

Thema-middag

Missieklooster Heilig Bloed,
Kloosterdreef 7, Aarle-Rixtel.
Heb je ook wel eens het gevoel dat je
jezelf voorbijloopt?
Dat het leven voortraast zonder dat je de
betekenis ervan kunt doorgronden?
Zoek je een stuk bezinning om God weer
de plaats te geven die Hij in je leven wil
innemen, en zo een stuk innerlijke zeker-
heid te verkrijgen die je elders niet vindt?
De thema-middagen bieden je de moge-
lijkheid om in kloosterlijke sfeer tot rust
te komen en door een moment van
bezinning nieuwe energie en vreugde in
het geloof op te doen.
Thema: “Rustpauze”
Begin: 14.30 uur
Einde: 17.00 uur
Kosten: € 7,00 ( incl. koffie en materiaal)
Aanmelden uiterlijk 3 dagen vóór begin bij
Zr. Sarto Stürmer
Tel. 0492-461324
e-mai: zrsartostuermer@yahoo.com

Bericht van het parochiebestuur,

In verband met het schoonmaken en
restaureren van de Maria - Kapel aan de
Bosscheweg, zal deze gesloten zijn van
7 januari tot en met 31 maart 2013.
Na 31 maart zal de kapel wel open zijn
maar er zullen steigers geplaatst worden
om de buitenzijde op te knappen en waar
nodig te restaureren
De doopvieringen zullen vanaf 1 januari
tot en met 31 maart  2013 plaatsvinden in
de kerk, vanaf 7 april kunnen doop-
vieringen weer gedaan worden in de
Mariakapel.
Om de kosten die wij als parochie
moeten maken wat te verlichten, kunnen
vrijwilligers zich aan melden bij Henk van
Duppen telefoon 381232 of Tonnie
Gijsbers telefoon 382412.

Wij hopen u hiermee voldoende ingelicht
te hebben, en zien er naar uit Maria weer
te kunnen bezoeken in een kapel, die na
deze schoonmaak en restauratie als
nieuw zal zijn.
Dus:

de Mariakapel is voor publiek
gesloten van

1 januari tot en met
31 maart 2013.

Met vriendelijke groet,
Het parochiebestuur.
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D a n k b e t u i g i n g

Dank voor uw aanwezigheid en betrokkenheid bij het afscheid van

Bertus Verbakel

De vele bloemen, kaarten en hartelijke woorden waren voor ons een
grote steun.

Leentje Verbakel-Heesakkers, kinderen en kleinkinderen

Start basiscursus imkeren in
februari 2013
Nieuwe hobby?

Misschien is imkeren wel een nieuwe
uitdaging!
Is het niet eng? Kan ik dat wel? Kost het
niet te veel tijd? En hoe pak ik dat aan?
Imker zijn is fascinerend en lang niet zo
ingewikkeld als u denkt. Overal in het
land zijn imkerverenigingen waar u een
cursus kunt volgen. Zo komt u bovendien
gemakkelijk in contact met andere
imkers die u graag willen helpen.
Wat is er zo leuk aan?
De bijenwereld is een intrigerende wereld.
Elk bijenjaar zorgt weer voor nieuwe
verrassingen. Door met bijen bezig te
zijn, ziet u opeens veel meer in de natuur.
Het is een ontspannende bezigheid. En
niet te vergeten, u eet honing van uw
eigen bijenvolk.
Hoeveel tijd kost mij dat?
Een bijenvolk houden, hoeft niet zo heel
veel tijd te kosten. Zo‘n 25-40 uur per
jaar, maar in sommige perioden van het
jaar is het wel belangrijk om wekelijks de
bijenkast te controleren.
Is het niet eng?
Hoe langer u met bijen werkt, hoe beter u
de beestjes leert kennen. Ermee om-
gaan, wordt dan steeds gemakkelijker en
u beleeft er steeds meer plezier aan.

Natuurlijk kan het voorkomen dat u een
keer door een bij wordt gestoken, maar
daar zijn dan weer de handschoenen en
een imkerpak voor om dat te voorkomen.
Dus… zo pakt u het aan!
Volg een cursus met daarin theorie en
praktijk.
Leest u alvast in met een leuk boek
zoals “Zelf bijen houden“.
Start basiscursus imkeren
Imkersvereniging Helmond e.o. start in
2013 weer een opleiding tot beginnend
imker. De theoretische opleiding is op
dinsdagavond in de maanden februari t/m
april in de Bijenhal in het stadspark de
Warande. De praktische opleiding is in
de maanden april t/m september.
Voor verdere informatie en opgave: zie
www.imkersvereniginghelmond.nl
Ad van Grinsven
Lieshoutseweg 57, Aarle-Rixtel
Tel. 382914

Cursus schilderen:
Er start weer een cursus schilderen met
acrylverf voor beginners. De lessen zijn
om de veertien dagen op donderdagavond
van 19.00 tot 21.00 uur. Inlichtingen tel:
0492-525451 of zie
www.atelier-overhorst.nl

KKKKKlokje
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Reanimatie en AED.

St. Hart & Aa’s, werkgroep Laarbeek,
organiseert in 2013 als van ouds de
herhalingslessen reanimatie. St. Hart &
Aa’s organiseert al meer dan 25 jaar de
reanimatielessen in Laarbeek. De stich-
ting is lid van de Reanimatiepartners van
de Hartstichting en verzorgt alleen met
deskundig (verpleegkundigen die dage-
lijks daarmee te maken hebben) en
gecertifieerde instructeurs de cursussen.
De herhalingslessen staan gepland in het
Dorpshuis te Lieshout op donderdag 31
januari, dinsdag 5 en woensdag 6 februari
2013. In de Dreef te Aarle-Rixtel op
woensdag 30 januari 2013. In het
Ontmoetingscentrum in Beek en Donk
op donderdag 7 en dinsdag 19 februari
2013. De 1e herhalingsles begint om
18.30 uur. De 2e herhalingsles begint om
20.15 uur. U dient uw diploma van de
Hartstichting mee te brengen, zodat we
uw herhalingsles kunnen aantekenen.
Op donderdag 17 en 24 januari 2013
wordt er in de Dreef te Aarle-Rixtel een
nieuwe cursus (twee avonden) reanimatie
met AED gegeven. U ontvangt een
landelijk erkend diploma.
Aanmelden kan bij Ad Loos, tel:  0492-
382034 en via de mail:
adloos@hotmail.nl  of per post:
Kerkstraat 39, 5735 BW Aarle-Rixtel

MUZIKALE EN
RAWAZZI SAMEN
IN NIEUWJAARSCONCERT

Muziekvereniging Muzikale uit Aarle-
Rixtel en smartlappenkoor Rawazzi uit
Son zullen op zondag 13 januari 2013
samen een optreden verzorgen in Den
Bongerd, Asteroidenlaan 2, 5694 WJ
Breugel (Son en Breugel). Het concert
begint om 11.00 uur en zal duren tot
ongeveer 13.00 uur.
Twee keer treden Rawazzi en Muzikale
om beurten een half uur op. Rawazzi zal
eerst een aantal liederen uit haar
programma ten gehore brengen en
Muzikale zal daarna een half uur “vol”
blazen met verschillende nummers uit
haar repertoire. Het belooft een gezellige
boel te worden en wij nodigen U van harte
uit om dit muzikale festijn mee te
maken. De entree is gratis.
Het smartlappenkoor Rawazzi is in sep-
tember 2001 opgericht door een groepje
enthousiaste mensen uit Son en Breugel.
De naam Rawazzi komt uit het Brabant-
se dialect en betekent:  zootje onge-
regeld. In het begin deed het koor zijn
naam eer aan maar geleidelijk werd het
niveau van de optredens steeds beter.
Het koor staat onder leiding van Lidy Mak
en heeft een gevarieerd repertoire van
smartlappen en levensliederen. Rawazzi
treedt regelmatig met groot succes op
zowel in Son als daarbuiten.
Muzikale, muziek uit Ale, bestaat bijna 9
jaar en heeft intussen 30 muzikanten.
Het wordt sinds 1 april 2009 gedirigeerd
door Gert van Kraay die in de regio
bekend is omdat hij een aantal jaren
Harmonie Phileutonia uit Helmond gediri-
geerd heeft en op dit moment ook nog
dirigent is van Harmonie Amicitia in
Brouwhuis.
Het repertoire van Muzikale is de laatste

jaren behoorlijk uitgebreid met nieuwe
nummers. Het is zeer gevarieerd en biedt
voor elk wat wils: Licht klassiek,
harmonie- en fanfaremuziek, dans- en
musicalmuziek en swingende muziek
met dixieland- en big banduitstraling.
Muzikale treedt ook regelmatig op in
eigen dorp en daarbuiten.
Voor meer informatie: www.rawazzi.nl en
www.muzikale.nl
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Kerstmusical KiKo groot succes!
Op woensdag 12 en zondag 16 decem-
ber brachten de kinderen van KiKo de
kerstmusical “De Sneeuwkoningin” van
Hans Christian Andersen ten tonele. Met
twee keer een volle toneelzaal in De
Dreef kijken we terug op een zeer
geslaagde voorstelling.
De zoektocht naar Saar, die meegeno-
men was door de Sneeuwkoningin, was
een lange reis met vele ontmoetingen.
Zoals de pinguins Reyk en Javik, de
kraai, de bosheksen, sterrenkinderen,
het rozenvrouwtje en uiteindelijk de zus
van de Sneeuwkoningin, het Finnen-
vrouwtje met haar rendier Adelberta.
Gelukkig weet zij eindelijk waar het
paleis van de Sneeuwkoningin is en
wordt Saar gevonden en kunnen ze
allemaal samen weer naar huis om Kerst
te gaan vieren.
Het was een mooie humoristische voor-
stelling en met overtuiging en veel plezier
gezongen en gespeeld door de kinderen
van KiKo. En het publiek was razend
enthousiast!
Zou jij dat ook wel willen, zingen en
acteren in onze volgende voorstelling?
Kom dan op dinsdag naar de repetitie van
KiKo in De Dreef. Van 18.00 – 18.45 uur
voor kinderen van groep 3, 4 en 5 en van
18.45 – 19.45 uur voor kinderen vanaf
groep 6. Jongens en meisjes zijn welkom!
Kijk ook eens op onze website
www.kikolaarbeek.nl.

Presentatie/lezing
Heemkundekring op 14 januari:
“Wonderen in het zonlicht”.
Op maandag 14 januari om 20.00 uur zal
in zaal van Bracht een lezing/presentatie
gegeven worden door de heer Hans van
den Broek, radioloog in het Elkerliek-
ziekenhuis, Deze avond is voor iedereen
gratis toegankelijk. Het thema is “Won-
deren in het zonlicht”. De Deurnese
dokter Hans van den Broek houdt zich al
25 jaar bezig met de plaatselijke
geschiedenis der geneeskunde.
Een nieuwe ontwikkeling is zijn onder-
zoek naar wonderen. Hans heeft ruim
2500 beschrijvingen verzameld van
Nederlandstalige wonderen uit de periode
1330 tot 1780. We praten dan over
verhalen uit ’s-Hertogenbosch, Amers-
foort, Kevelaer, Scherpenheuvel, Maas-
tricht, Handel etc. Van die grote groep
heeft hij alle overeenkomende wonderen
bij elkaar gelegd en vergeleken.
Onverwacht rolden er de meest fraaie
medische vondsten uit. Luister naar de
verhalen over genezingen van krank-
zinnigen die door de duivel bezeten zijn,
over de meer dan honderd kinderen die
vanaf de geboorte lam zijn en toch weer
gaan lopen, over blinde kinderen die weer
gaan zien, mensen die hun eigen ont-
wrichtte heup weer in de kom zetten,
middeleeuwers die jaren later genezen
van een schot met een pijl, jongetjes met
grote liesbreuken die in de buik terug-
glijden. Dit onderzoek is een ware
goudmijn geweest voor de vondst en
verklaring van onbekende medische
verschijnselen. Daarbij krijgt U een goede
indruk van de gang van zaken rond een
bedevaart en de vele beloftes rond de
bedevaart gedaan werden. Hans zal U er
met veel plezier over vertellen. Dat leidt

tot zeer interessante inkijkjes in het
verleden.
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Dorpsfeesten 2013

De eerste ploegleidersvergadering van
2013 vindt plaats op woensdag 9
januari om 20:00 uur in MFC de Dreef.
De voorbereidingen voor Dorpsfeesten
2013 zijn inmiddels in volle gang. De
klankbordbijeenkomst op 22 november
was daar een onderdeel van. Diverse
genodigden hebben mee gepraat over de
toekomst van Dorpsfeesten in Aarle-
Rixtel. Met als belangrijkste vraag; Wat
is voor de Aarlese mensen belangrijk bij
Dorpsfeesten en hoe kunnen we het
evenement hierop aanpassen? Zodat het
een feest vòòr en dòòr Aarlese mensen
blijft!
Tijdens de eerste ploegleidersvergadering
zullen we nader toelichten wat deze
avond heeft opgeleverd voor Dorpsfeesten
2013. Alle ploegleiders zijn inmiddels
uitgenodigd. Bij deze nodigen we ook
iedereen uit die geïnteresseerd is in
Dorpsfeesten en wellicht een eigen ploeg
wil starten.
Graag tot ziens op de eerste ploeg-
leidersvergadering!
Namens Stichting Dorpsfeesten Aarle-
Rixtel

Voorschoolse educatie ook op
kinderdagverblijven in Laarbeek
Medewerkers van Spring
Kinderopvang en Fides
Kinderopvang behalen
VVE-certificaat

Dinsdag 11 december ontvingen 24 peda-
gogisch medewerkers van Spring Kinder-
opvang en Fides Kinderopvang hun VVE-
certificaat in het gemeentehuis van
Laarbeek. Het overgrote deel is mede-
werker op een van de kinderdagverblijven.
De peuterspeelzaalmedewerksters be-
haalden eerder al hun certificaat. Ook de
dagopvangmedewerksters zijn nu
bevoegd om te werken met een ‘Voor- en
Vroegschoolse Educatie’ methode.
Na een traject van twee jaar rondden de
pedagogisch medewerkers met succes
de VVE-methode Uk en Puk af. “Samen
met de gemeente Laarbeek hebben we
de pedagogisch medewerkers de
mogelijkheid kunnen bieden om een
VVE-certificaat te behalen. Niet alleen de
medewerkers van de peuterspeelzalen,
maar ook deze medewerkers van de
kinderdagverblijven zijn nu in het bezit van
een VVE-certificaat. Dat is zeker niet
vanzelfsprekend”, vertelt Brenda Berns,
manager bij Spring Kinderopvang. “In veel
gemeentes moeten een paar mede-
werkers op een locatie de VVE-methode
uitdragen. In Laarbeek zijn nu meerdere
medewerkers hierop ingespeeld, ook op
de kinderdagverblijven. Zo zorgen we
ervoor dat kinderen op het kinder-
dagverblijf, net als op de peuterspeelzaal,
goed worden voorbereid op de basis-
school.”
Ontwikkeling stimuleren
De Voor- en Vroegschoolse Educatie
houdt in dat kinderen op jonge leeftijd (0-
7 jaar) meedoen aan programma’s die
hun brede ontwikkeling bevorderen. “Als
een locatie met een VVE-programma
werkt, merk je dit als ouder vooral aan de

manier waarop pedagogisch mede-
werkers met de kinderen omgaan, de
aankleding en het gebruik van de ruimte.
VVE-methodes draaien om duidelijke
thema’s, waarmee de kinderen op ver-
schillende manieren kennis kunnen ma-
ken”, verklaart Ellen Nelissen, manager
bij Fides Kinderopvang. Uit verschillende
studies is gebleken dat het zeer effectief
is om kinderen, bijvoorbeeld die risico
lopen op onderwijsachterstand, deel te
laten nemen aan VVE. De methodes
ondersteunen de medewerkers om de
kinderen op diverse ontwikkelings-
gebieden te stimuleren.
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De bibliotheek deelt uit!
Prijzenfestijn in de bibliotheek

Bij de bibliotheek valt meer te halen dan
boeken. Dat bleek vorige week maar weer
eens. Toen maakte Bibliotheek De Lage
Beemden de prijswinnaars bekend van de
krasactie voor leden van de bibliotheek.
Maar liefst vier prijswinnaars kunnen vanaf
17 december een prijs ophalen in de
plaatselijke bibliotheek.
De krasactie was georganiseerd in het
kader van Nederland Leest 2012. Leden
van de bibliotheek kregen in november het
boek De donkere kamer van Damokles
van W.F. Hermans helemaal gratis. Met
de krasactie deden de Brabantse
bibliotheken daar nog een appetijtelijk
schepje bovenop. Via de website
voordeelmetjebiebpas.nl was een keur aan
mooie prijzen te winnen, zoals een
ballonvaart, culturele uitjes, sportieve
dagjes weg, culinaire workshops en
goedgevulde BiebBoxen.
Vaker voordeel met je biebpas?
voordeelmetjebiebpas.nl biedt inspiratie
voor voordelige uitjes. Met een Brabantse
bibliotheekpas kunnen leden met korting
naar theaters, dierenparken, musea,
pretparken, filmhuizen, lezingen,
sportactiviteiten en festivals in de
provincies Brabant, Gelderland, Noord- en
Zuid-Holland.

Een Blind Date in Bibliotheek De
Lage Beemden

Durft u een blind date aan met de
bibliotheek?
Laat u verrassen en leen van 21 december
2012 t/m 12 januari 2013 een Blind date
tas in zes vestigingen van Bibliotheek De

Lage Beemden. De tas bevat drie
boeken van een bepaald genre. U kunt
kiezen uit een waar gebeurde, roman-
tische of spannende date.
Voor meer informatie kijk op
www.bibliotheeklagebeemden.nl.
Laat u verrassen en leen een Blind date
tas!

Spaarpotten verzameling in de
bibliotheek.

In de bibliotheek van Aarle-Rixtel
gevestigd op Bosseweg 14a staat
momenteel een gedeelte van de
spaarpottenverzameling van Wim Ter
Burg uit Helmond.
Wim had in zijn jonge jaren (hij is
inmiddels 90 ) een agentschap van de
Centrale Volksbank waar gespaard kon
worden. Daaruit is zijn interesse voor
deze uit de hand gelopen hobby uit
ontstaan.
In de beide vitrines in de bibliotheek
staan er momenteel een dertigtal welke
beslist de moeite waard zijn om te
bekijken. Een en ander is mogelijk tot
half februari tijdens de openingsuren van
de bibliotheek.
Deze openingsuren zijn: dinsdag van
14.30uur tot 20.00uur en op woensdag
en vrijdag van 14.30uur tot 16.30uur.

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.

www.gemeenschapsblad.nl
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Goudkoorts!

Een echt Aarle-Rixtels elftal van onder-
nemers die de krant halen met een heel
ludieke actie. In het Gemeenschapsblad
van 17 december 2012 heeft u kunnen
lezen wie er allemaal aan meedoen. Wie
uit gaat eten in de Brabantse Kluis, De
Couwenbergh of bij Tante Pollewop,
aankopen doet bij de deelnemende
winkeliers, bakkerij van Brug, Slagerij
Hegeman, Van den Heuvel groente en
fruit, kapsalon Astrid, Bloom, tank Centre
Tamoil Bosscheweg, Verbakel Tweewie-
lers en café De Vrienden kan zomaar de
gelukkige winnaar worden van een
goudklompje van 5 gram. Want iedere
week worden er twee goudklompjes ver-
loot. Voor iedere aankoop van 7,50 euro
krijgt daarvoor een in te vullen lot. Uit de
ingeleverde loten worden wekelijks 2
winnaars getrokken. De verschillende
zaken zijn al goud gekleurd, etalages
worden in het goud gestoken. Op
zaterdag 16 maart 2013 is er een Gouwe
Ouwe avond bij de vrienden. Uw entree-
kaart kost 7,50 euro en is tevens uw lot

voor de verloting van de laatste 5
goudklompjes. Kaarten kunt u kopen voor
deze avond bij bakkerij van Brug, slagerij
Hegeman, Bloom, van den Heuvel Groen-
te en Fruit en café de Vrienden. Dat zal
best een heel leuke en gezellige avond
worden. De actie kost natuurlijk geld,
zo’n vier honderd euro per deelnemer.
Doel ervan is om je klanten te binden,
hen te trakteren op een extraatje. Ook
om te laten zien dat onze Aarle-Rixtelse
ondernemers een goede kwaliteit te
bieden hebben. Dat veel van hen jonge
ondernemers zijn. Vol energie om de
plaatselijke bevolking van dienst te zijn.
Ja, we horen altijd wanneer een winkelier
stopt. Gezien zijn of haar leeftijd de
normaalste zaak. Fijn is het wanneer een
zaak stopt, deze wordt voortgezet door
jonge ondernemers. Want neem van me
aan, op de ene plaats kost het geld, op
de andere dien je te betalen. Ik spreek uit
ervaring, bij onze Aarlese ondernemers
kun je terecht voor kwaliteit en een goede
garantie. Je hoeft echt niet naar de stad
voor je voordeel. Vandaar dat Frans van
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den Heuvel het initiatief nam om met een
ludieke actie de aandacht op de eigen
ondernemers te vestigen. Als ik woens-
dag de Helmondse krant opensla zie ik
Frans van den Heuvel op een grote goud-
klomp zitten. Het artikel spreekt voor
zich. Zelfs journalist Michiel Philippart
vond het de moeite waard om er een
artikel aan te weiden, hij stuurde zelfs de
fotograaf René Manders om de actie in
beeld weer te geven. Ik vroeg me af: wat
doe ik met zo’n plaatje goud? We
hebben toch een goud en edelsmid zitten
op de Kouwenberg. Johan weet er iets
moois van te maken. Laat er een ring,
een hanger of oorbelletjes van maken.
Crisis of niet, ik merkte er op
oudjaarsavond er weinig van. Er was
prachtig vuurwerk te aanschouwen. Veel
siervuurwerk zag ik boven de  Molen-
straat en op andere plaatsen. Echt de
moeite waard. En wij maar klagen dat het
zo slecht is, dat we moeten gaan be-
zuinigen. Dat we moeten inleveren. Als
we het geld wat we uitgaven aan
vuurwerk, eens bij elkaar leggen en aan
de voedselbanken geven. Dan hebben we
allemaal te eten, één jaar lang zelfs.
Maar niet getreurd, verbeter de wereld,
begin met je zelf. We beginnen met een
nieuw jaar, nieuwe verwachtingen, een
nieuwe wijk met prachtige woningen, het
mooiste stukje van Aarle. Reportad wenst
jullie allemaal een voorspoedig en
gezond jaar. De winkeliers veel klanten,
en de gelukkige winnaars een gouden
toekomst.
Reportad.

Nieuwjaarsgift aan
toneelverenigingen

Tijdens de nieuwjaarsreceptie van de
gemeente Laarbeek heeft burgemeester
Ubachs na het uitspreken van zijn
nieuwjaarstoespraak de drie Laarbeekse
toneelverenigingen in het zonnetje gezet.
De gemeente verzendt namelijk al enige
jaren geen kerstkaarten meer en in de
plaats daarvan wordt een gift aan een
bijzondere organisatie gedaan. Dit jaar is
gekozen voor deze toneelverenigingen.
Het betreft toneelvereniging Mariahout,
toneelvereniging ‘de Vriendenkring’ uit
Lieshout en toneelgezelschap ‘de
Lachfabriek’ uit Beek en Donk / Aarle-
Rixtel. Zij ontvingen ieder een cheque van
€ 333,-.

Prijswinnaars fotowedstrijd
gemeentegids

De prijswinnaars van de fotowedstrijd voor
de gemeentegids zijn gisteren bekend-
gemaakt door burgemeester Ubachs. In
september 2012 konden inwoners van
Laarbeek hun mooiste foto’s inzenden
voor plaatsing in de gemeentegids. De
drie beste inzendingen zijn beloond met
een geldbedrag (€ 75, € 50 en € 25) en
een afdruk van hun foto op canvas. De
winnende foto staat bovendien op de
voorzijde van de nieuwe gemeentegids
die in januari uitkomt. De drie beste
foto’s kwamen dit jaar van
- 1e prijs: Michel Verhoeven, Aarle-

Rixtel
- 2e prijs: Henk Beniers, Aarle-Rixtel
- 3e prijs: Harrie van den Eijnde, Beek

en Donk



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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www.twanvanhout.nl
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De Meikever

We zijn begonnen aan een nieuwe
telling, het jaar 1 na Maya. Nog 364
dagen verzuchtte iemand op afgelopen
nieuwjaarsdag. Te diep en te lang oude-
jaar gevierd, kan gebeuren. De nieuwe
carnavals hit is al klaar, Maya hi, Maya
hoe, Maya ha.ha.ha. Volgens onofficiële
bronnen durven ze geen nieuwe kalender
meer te maken. Ik kan ook wel
voorspellen dat de wereld bijna zeker zal
vergaan op 01.01.01, 2101 wel te
verstaan. Nog 88 jaar te gaan, dat is te
overzien. Of we zelf nog zo lang vliegen is
twijfelachtig. Mocht de wereld vergaan
dat zal dat trouwens niet op een dag zijn,
maar tenminste twee dagen want niet
overal op de wereldbol hanteren we
dezelfde tijd. En op de Mayakalender
stond niet welke helft van de bol het eerst
aan de beurt was om te vergaan. Een
beetje slordig van die mannen, want zo
kun je je moeilijk voorbereiden. Vol
verwachting kijken we uit naar het
komende jaar, naar alle nieuwe dingen,
zoals de buurtbus. Hermeslijn 461 van
Mariahout naar Helmond via de Marialaan
in Aarle-Rixtel. Meteen dacht ik aan DE
nieuwe weg, maar die beslissing is nog
niet gevallen. Vergissing dus van de
Eindejaarkrant op vrijdag 28 december.
Dat krijg je als er ene van Bosmans wat
schrijft vanuit Gemert. Gelukkig weten we

dat het Mariastraat moet zijn en dat is
wel in Aarle-Rixtel. 461 is trouwens het
artikel verboden toegang in ons wetboek.
Dat is de buurtbus zeker niet, met z’n
allen erin en buurten maar. Ik zou in
Helmond niet uitstappen, niet om
principiële redenen, dat zou je misschien
van mij verwachten. Blijven zitten en
lekker terugbuurten tot in Aarle-Rixtel,
met ouderentarief kost dat bijna niks.
Zoals U wellicht weet is Hermes is de
God van het reizenden, dus zitten we
onder de goede paraplu. Met bewon-
dering heb ik staan kijken naar het Witte
Huis  op de Kouwenberg. Een aanwinst
voor het centrum is het gerenoveerde
pand van Martien en Paula Heijl. Mis-
schien iets te modern, vergeleken bij de
andere panden rondom de kiosk, maar in
ieder geval een flinke verbetering.Ik weet
nog niet wanneer het café ernaast open
gaat. Een nieuw café Im Weissen Rössl,
in het Nederlands: Het Witte Paard zou
wel toepasselijk zijn. Ik moet nog even
terug naar het oude jaar want kerstavond
floot de merel bij de buren in de noten-
boom. Ik vond dat heel bijzonder en dat
zal Johan Verschuuren met mij eens zijn.
Een fluitende merel met de Kerst, dan
regent het dat het ‘berst’ en dat deed het
nog dagen lang. Het begon op de
zondvloed te lijken en dan zouden de
Maya’s toch gelijk hebben gehad. Zaten
ze toch bijna goed met hun voorspelling,
Wat nog meer bijzonder was en dat
vonden de deskundigen met mij.
zoemende en nectarzoekende bijen
onder mijn afdak daags na Kerstmis. Ik
kan zo vlug geen Johanspreuk meer
verzinnen en het zoemen was ook wat
overdreven want de helft lag op de grond
te zieltogen. Er stonden twee uitbundig
bloeiende helleborissen(kerstrozen) en
daar was kennelijk wat te halen. Ik weet
niet waar ze vandaan zijn gekomen maar
volgens imker Bert Lemmens gaan ze
pas vliegen boven de 10 graden Celsius.
Volgens hem is er wel een koningin met
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Spelen en bewegen helpt
kinderen in hun ontwikkeling!

Hoppr!  is een initiatief van therapeuten
Lenette Raaijmakers en Babs Verwij-
meren, het geeft kinderen een kans om
positieve ervaringen op te doen met
bewegen én plezier te ervaren in het
contact met andere kinderen in een
kleine groep. Zo’n stimulans maakt een
sprong in ontwikkeling mogelijk.
De Skippy-cursus was in Laarbeek en
omgeving wel bekend. Deze oorspronke-
lijk op motoriek gerichte cursus vanuit de
kinderoefentherapie Cesar heeft in het
afgelopen jaar een nieuwe naam
gekregen: Hoppr! De naamsverandering
gaat samen met het vernieuwde en
bredere concept, zoals Lenette Raaij-
makers (speltherapeut) en Babs
Verwijmeren (Cesartherapeut) dat in ruim
tien jaar in de praktijk hebben ontwik-
keld.
Spelen en bewegen is voor kinderen
meestal vanzelfsprekend en plezierig.
Tegelijkertijd is het belangrijk en stimu-
lerend. Door te spelen en te bewegen
ontwikkelen kinderen zich op alle
gebieden: fysiek, emotioneel, cognitief en
sociaal. Helaas is bewegen en spelen
niet voor alle kinderen gemakkelijk of
leuk. In de Hoppr Training is er speciale
aandacht voor kinderen die moeite
hebben op motorisch gebied (bijvoorbeeld
een fysieke beperking of achterstand,

onhandigheid, weinig initiatief in bewe-
gen), op sociaal vlak (bijvoorbeeld moeite
om contact te maken of niet voor zichzelf
durven opkomen), of emotioneel (bijvoor-
beeld onzekerheid, faalangst, weinig
weerbaar, of psychosomatische klach-
ten). De Hoppr Training bestaat uit 10
groepsbijeenkomsten. Er wordt thema-
tisch gewerkt. Er is ruimte voor bewe-
gingsmomenten, stimulerende opdrach-
ten en het vrije spel. Doel is een
omgeving te bieden waarin ieder kind zijn
of haar eigen mogelijkheden kan ont-
dekken, grenzen kan verleggen en
zelfvertrouwen opbouwt.
In februari 2013 starten de nieuwe Hoppr
groepen. Aanmelden kan tot 14 januari
a.s.. Voor meer informatie zie:
www.hoppr.nl of bel/mail:
Babs Verwijmeren,
telefoon: 06-54758052,
e-mail: babs@hoppr.nl
of Lenette Raaijmakers,
telefoon: 06-47952226,
e-mail: lenette@speltherapie.nl.

Liedjesfestival

Op 3 februari 2013 wordt in het Buurthuis
in Mariahout het negende Laarbeeks
liedjesfestival gehouden.
Dit is een festival waaraan Laarbeekse
groepen de strijd aangaan voor de
carnavalskraker van Laarbeek 2013.
Kaarten zijn vanaf nu voor vier euro te
koop en verkrijgbaar bij de volgende
voorverkoopadressen:
Drogisterij Ceelen in Beek en Donk,
Bloom in Aarle-Rixtel, Top 1 toys Lies-
hout, Jumbo in Mariahout en in de studio
van Radio Kontakt.  De aanvang is om
13.00 uur en het evenement zal van start
gaan om 14.00 uur.

broed, want anders gaan ze niet op
nectar uit. Hij voorspelde wel dat ze een
echte winter niet zullen overleven.
Jammer want de bijenvolken in Nederland
hebben het al moeilijk door verschillende
oorzaken. Ik vond het toch een beetje
zielig dat ze zo roemloos aan hun einde
kwamen. Voor hen kwam de voorspelling
van de Maya’s wel uit.
De meikever.



Pagina 24

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

Ook cadeaubonnen verkrijgbaar

schoonheidsspecialisme

Oosthoek
F I N A N C I E E L  A D V I E S

 hypotheken

 pensioenen

 verzekeringen

 sparen

bekend terre in . . .

info@oosthoekfi nancieeladvies.nl

www.oosthoekfi nancieeladvies.nl



NOG ENKELE
KAARTEN VOOR DE
GANZEKWEKAVONDEN

Na de voorverkoop van zondag 30
december jl zijn er nog enkele kaarten te
koop voor de Ganzekwekavonden, welke
op 12 januari en 26 januari 2013
gehouden worden in multifunctioneel
centrum de Dreef in Aarle Rixtel.
De kaarten zijn verkrijgbaar bij edelsmid
Johan van Bakel aan de Kouwenbergh in
Aarle-Rixtel  en kosten  €12,50 per stuk.
Gelieve deze kaarten contant te betalen.
Wees er echter snel bij want OP=OP.
Zorg dat u een  kaartje bemachtigd, het
programma  biedt als vanouds volop klets
en amusement met nieuwe namen die op
diverse brabantse podia successen
geboekt hebben.
Met carnavalistische groet,
Zaalcommissie stichting Organisatie
Carnaval Ganzegat.
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Dorpsstraat 1, 5735 EA Aarle-Rixtel, 0492-386051, 

www.couwenbergh.info, info@couwenbergh.info

Conferentiecentrum de Couwenbergh

Een plek waar inspanning en ontspanning 

samengaan

Conferenties 

Vergaderingen

Trouwplechtigheden

Feesten en recepties

Diners

Catering

Condoleances
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Als u dit leest hopen we dat we drie
belangrijke onderdelen van ons winter-
programma succesvol hebben afgerond,
maar aangezien onze veldtoertocht op 6
januari was, kunnen we daar uiteraard
nog niet over berichten. Op die andere
twee kunnen we tevreden terugkijken.
Aan de Kerstspeurtocht namen 136
personen deel, de groep van Leo
Royackers kon de meeste foto’s vinden
en was ook het beste in het beant-
woorden van vragen, waarvan enkelen
onderweg te vinden waren. Tweede werd
de fam. Bijlsma met twee punten minder.
Na afloop kreeg iedereen een prijsje mee
naar huis.
Op de laatste zondag van 2012 waren de
lopers en fietsers actief bij de
koppelcross, welke wij samen met de
Runnersclub Lieshout organiseerden. Op
de zware parkoersen bleef het tot op het
laatst spannend en uiteindelijk ging de
overwinning naar de oudste loper Gerard
Vorstenbosch, die door loting aan Piet
Rooijakkers gekoppeld was. Tweede
werden Hans Janssen en Leon Rooij-
akkers en derde Chris Korten en Lud
Antonie.
Op 8 januari is onze 4e rik- en jokeravond
om 20.00 uur in de Couwenberg en op
zondag 13 januari rijden wij onze 3e

cross van onze crosskompetitie.

Ondanks voorspellingen van de Maja’s,
zijn we steeds op deze wereld.
Velen kondigen een somber 2013 aan,
waarin we inleveren met z’n allen,
op 1 januari was daar niets van te
merken,
want voor 70 miljoen ging men knallen.
Dat sombere proberen wij te vermijden,
dus beginnen we positief.
Begin januari,
Ellen en Ties verdwenen,
Jan en Marc verschenen
en runnen nu de zaak in de Klokstraat.
Ging het maar altijd zo florissant,
met het overdragen van een pand.
De Buurtbus is vandaag (7-1) gestart,
Aarle wordt dus beter bereikbaar,
op werkdagen elk uur heen en terug
van Beek naar het Elkerliek,
via Mariahout en Lieshout,
makkelijk ook al ben je niet ziek.
RD

Opgeven
Ganzegatseoptocht

Op de site www.ganzegat.nl kunt u zich
inschrijven als deelnemer aan de
Ganzegatse optocht. Mocht u na enkele
minuten na aanmelding nog geen
bevestigingsmail hebben ontvangen neem
dan aub contact op met
Theo de Jong 06-20444601

Inleveren kopij

Artikelen, Advertenties, dankbetuigingen
en klokjes (duidelijk leesbaar) tot
uiterlijk dinsdagavond voor het
verschijnen van het volgende nummer op
adres: Kerkstraat 39, Aarle-Rixtel.
Of
gemeenschapsblad@hotmail.com



BIJ AANKOOP MONTUUR + GLAZEN
10 % KORTING

OP HET TOTALE BEDRAG
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Groeten uit
Aarle-Rixtel
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Frans van der Meyden
verschieting > De Eendracht  -
Aarle-Rixtel
Op zaterdag 22 december hebben wij bij
handboog vereniging De Eendracht uit
Aarle-Rixtel onze jaarlijkse Frans van der
Meyden verschieting geschoten. Tradi-
tioneel de laatste wedstrijd van het jaar.
Bij deze wedstrijd is het de bedoeling dat
de schutters zo veel mogelijk boven zijn
eigen gemiddelde schieten. De schutter

met de meeste punten boven zijn
gemiddelde is de winnaar van de vd
Meyden troffee.
Arno Donkers was een van de deel-
nemers en ook de grote favoriet om met
de beker naar huis te gaan.  Hij schiet nu
ruim 1 jaar en sinds enkele maanden
zijn, zijn scores behoorlijk gestegen.  Dat
zien we ook tijdens de onderlinge
competitie waar je ook op je eigen
gemiddelde moet schieten, hier heeft
Arno tot op heden ook nog al zijn
wedstrijden gewonnen.  Zo ook tijdens
deze wedstrijd had hij veruit de meeste
plus punten van allemaal.  Goed gedaan
Arno ga zo door.
De uitslag is als volgt: ( gemiddelde ,
geschoten punten , aantal plus punten )
1) Arno Donkers 162 199 +37
2) Hans vd Westerlo 82 100 +18
3) G v Ganzenwinkel 191 203 +12
4) Toon van Hoof  227 225  -2
5) Walter Jansen 213 210  -3
6) Frank Schepers 211  206  -5
7) Erwin Wijnhoven 216  206  -10
8) Machiel van Roij  192  180  -12
9) Harry Moors  97  83  -14
10) Frans Soontiens  125  107  -28
11) Michiel Verbakel  168  127  -41
12) Gerrie van Hoof  114  73  -41

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



Aannemingsbedrijf - Machineverhuur
Sloop & Grondwerken

Handelsonderneming & Recycling
Groene woudseweg 2   -   Beek en Donk   -   Tel. 0492 - 46 59 42
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Fouten in
Ganzegatter 2013

In de Ganzegatter 2013 zijn een paar
vervelende fouten gekomen, op de poster
op de middenpagina staat als naam van
de jeugdprins Jelle dit moet echter
Jeugdprins Jesse zijn. De commissie van
de Ganzegatter heeft daarom bij het
aanbieden van het eerste exemplaar haar
welgemeende excuses aangeboden.
Er zullen nieuwe poster op A2 formaat
gedrukt worden die u binnenkort oa bij
Edelsmid Johan van Bakel kunt afhalen.
Ook de route van de optocht is anders
als voorgaande jaren het einde van de
optocht is bij MFC De Dreef en zal
daarom niet door te Mariastraat trekken.
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2 januari Bouvier gevonden
De Rijkspolitie van Aarle-Rixtel heeft
gisteren middag een van kou en honger
rillende bouvier onder haar hoede
genomen. Het dier, dat ongeveer zestig
centimeter hoog is en bij de politie-
mannen kwam aanlopen, was kennelijk
zijn eigenaar kwijt, die zich bij de
Rijkspolitie kan melden.

2 januari Parochieoverzicht
In de Nieuwjaarsrede, die pastoor v.d.
Berk op Nieuwjaarsdag hield, deelde hij
mede dat er in onze parochie in het
afgelopen jaar 88 kinderen gedoopt
werden; 19 volwassenen en 2 kinderen
overleden er en 26 huwelijken werden er
gesloten. Heel voornaam vond hij het, dat
in 1962 de Parochieraad definitief tot
stand kwam, waardoor het mogelijk is
geworden dat de leek zich voortaan meer
gaat bemoeien met kerkelijke aange-
legenheden en deze niet meer, zoals
vroeger, uitsluitend aan pastoor en kerk-
bestuur worden over gelaten.

8 januari Jan v. Duppen uit Aarle-
Rixtel met Goud onderscheiden
De directie van de schroevenfabriek P. F.
G. v. Thiel nv te Beek en Donk heeft
gisteren middag, tijdens een feestelijke
bijeenkomst van het personeel, een
grootse hulde gebracht aan de heer J.
van Duppen uit Aarle-Rixtel, die op deze
dag zijn veertig jarig dienstverband bij
deze nv herdacht. Het is voor de
jubilerende chef-inkoper een onverge-
telijke dag geworden, waartoe, behalve
de officiële ontvangst, vooral ook de, door
burgemeester Janssens uit Aarle-Rixtel
persoonlijk uitgereikte gouden ere
medaille verbonden aan de orde van
Oranje Nassau, ongetwijfeld het meest
heeft bijgedragen.

10 januari Jaarvergadering NCB

Hedenavond zal de plaatselijke NCB om
acht uur in café van Bracht aan de
Kerkstraat haar jaarvergadering houden.
Het bestuurslid de heer F. Raymakers is
aftredend, maar stelt zich herkiesbaar. De
heer J. v.d. Ven zal een causerie houden
over bodemonderzoek en gebrekziekten
bij vee, e.e.a. toegelicht met kleurendia’s.

10 januari Jaarvergadering R.K.J.B.
Gisteren avond hield de R.K.J.B. haar
jaarvergadering in café van Bracht. De
voorzitter, de heer F. van Asten, heette
allen welkom, speciaal de geestelijk
adviseur, kapelaan v.d. Ven, en de
afgevaardigde van de NCB, de heer H.
Peters. Secretaris J. v. Dommelen bracht
vervolgens het jaarverslag uit. Vervolgens
hield de geestelijke adviseur een toe-
spraak. Bij de bestuursverkiezingen
waren aftredend: de heer v. Stiphout en
Th. Beijers, waarvan de heer Beijers werd
herkozen. In plaats van de heer v.
Stiphout nam de heer Fr. Verschuuren
Pzn. Achter de bestuurstafel plaats.

10 januari Gezamenlijk  concert van
Harmonie en Gemengd Koor
Zaterdag avond om acht uur zullen het
gemengd koor “De Klokkengieters van
1660” en de harmonie “De Goede Hoop”
in het ontspanningsgebouw een geza-
menlijk concert geven. Gezien de sterk
verminderde belangstelling, die er de
laatste tijd voor de uitvoeringen van
harmonie en koor bestond, heeft men het
plan opgevat gezamenlijk concerten te
organiseren, teneinde op deze wijze de
belangstelling van de muziek- en
zangliefhebbers te wekken. Bij wijze van
proef zullen enkele werken gezamenlijk
worden gebracht. Er is ijverig gerepe-
teerd, verwacht mag daarom worden dat
het programma in de smaak zal vallen.
Donateurs en begunstigers hebben gratis
toegang.
HELMONDSE COURANT januari 1963






