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Stichting
Gemeenschapsblad 
Aarle-Rixtel

STICHTINGSBESTUUR:
Jan den Mulder,   Lieshoutseweg 26                         382067
Cisca Verschuuren - Nooijen,  Molenstraat 70H   382�00
Maria Hagelaar - van Griensven Het klavier 4    383293
Ad Loos,    Kerkstraat 39.    382034
Theo Schepers,   Lijsterstraat 7.    38�733

Huisartsen:   T. Engels en F. Titulaer   38�253
Huisartsenpost Elkerliek:        0900 886�
Tandartsen:  C. Martin en P. Kolkman     38�790
  P. Colen      382727
Apotheek:    Laarhoeve      386000
Ziekenhuis:   Elkerliekziekenhuis Helmond  595555
Spreekuur pastorie:   zie kerkberichten Heindertweg �         38�2�5

Kosten van de advertenties

Exclusief BTW 2� %
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 door-
berekend.
Bank: Rabobank �0.�4.95.048

Inleveren kopij
  
Tot uiterlijk dinsdagavond voor het ver-
schijnen van het volgende nummer. 
E-mail: 
gemeenschapsblad@hotmail.com
Advertenties, dankbetuigingen en 
klokjes (duidelijk leesbaar) 
Adres
Kerkstraat 39, 5735 BW,  Aarle-Rixtel. 
Klokjes en dankbetuigingen 
tegen contante betaling aanleveren of 
via de mail en overmaking op
Rabo �0 �4 95 048.

Klachten t.a.v. Gemeenschapsblad:
Maria Hagelaar - van Griensven 
Het klavier 4   
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.

Verschijningsdata:   23-�2  /  �3-0�  /  27-�  /  �0-2  /  24-2  /  �7-3  /  3�-3  /  �4-4  /  28-4
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Oplage    2500
Jaargang     43

www.gemeenschapsblad.nl
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POLITIEBUREAU Beek en Donk, openingstijden ma  t/m vr 09.30-�2.30 u, 
 wo �8:00-�9:30u tel. 0900 - 8844.
BRANDWEER 112 Niet spoedeisend in kantoortijd: 0492469890. Overige : 0402332�55. 
GEMEENTEHUIS Beek en Donk, Koppelstr. 37 tel. 469700 
 Open: Ma t/m Vr 9.00 tot �2.30 uur  Wo van �4.00 t/m �7.00 uur. (burgerzaken)
  Wo �8.00 �9.30 uur (burgerzaken en Bouwen en Wonen) 
DORPSPLATFORM Aarle-Rixtel Secretariaat Kannelustweg �� 5735 EJ Aarle-Rixtel 
 Tel. 38�696. E-mail: info@dorpsplatform. Website: www.dorpsplatform.nl
M.F. DE DREEF De Duivenakker 76, tel. 382�49
STORINGSNUMMERS Storingsnr. gas en stroom 0800-9009 
 Waterleiding: 073-6838900. UPC 0900-�580
WONINGSTICHTING LAARBEEK: Heuvel �, Lieshout, tel. 0499-423370. 
 Open: Ma. t/m do van 8.30 - �6.30 u.  vr 8.30-�2.30 uur 
SCHULDHULPVERLENING LAARBEEK voor hulp bij schulden: Budgetwinkel, Churchil-
 laan �09, Helmond, aanvraagformulier opvragen tel. 0492-587878.
BLOEDAFNAME ELKERLIEK ZIEKENHUIS maandag en woensdag van 08.�5 – 08.45 in 
 Zonnetij (appartement 2�) aan de Heindertweg.
VERLOSKUNDIGEN Praktijk Natal Gemert-Bakel en Aarle-Rixtel. 
 Kouwenberg �3 Aarle-Rixtel. Afspr. , ma t/m vr van 9.00 u tot �2:00 u. 0492-367703
 Dienstdoende verloskundige: 0492 — 367703
FYSIOTHERAPEUTEN  Fysiotherapie en Manuele Therapie. P. J. Groenendaal en 
 Mw. J. Strijbosch. Koude Maas �6, tel. 382�56.
 Fysio&Zo Aarle-Rixtel Kouwenberg �3 38�288 www.fysioenzoaarlerixtel.nl
PARAMEDISCH CENTRUM:Fysiotherapie-training Kemps-Rijf Tel:382�20. 
 Podotherapie Tel: 465647. Ergotherapie Van der Muuren Tel: 06-�97�8264. 
 Logopediepraktijk Aarle-Rixtel Tel: 38�524. 
 Molenstraat 9a/b Aarle-Rixtel   www.paramedischcentrumlaarbeek.nl
DE ZORGBOOG KRUISWERK:   en Gezondheidsservice. Info kantooruren 0900-8998636   
Thuiszorgwinkel Helmond verpl.huis Keyserinnedael, Kanaaldijk NO �8, 
 tel 0492-348782   ma t/m vr �0.00-�7.00u za �2.00-�6.00
VIERBINDEN: Otterweg 27, Beek en Donk, tel. 328800 ma. t/m vr. 09.00-�2.00 uur.
OUDERENADVISEUR Voor vragen over zorg, wonen en welzijn ouderen tel. 06 - 5�207270
Dorpsservicepunt: Heindertweg 87 , tel.0647333735.ma  t/m  do 9.30-��.00u. 
 email dsp-ar@vierbinden.nl
LEVgroep Leven en Verbinden:
 Penningstr 57, Helmond.tel. 0492-598989. Open ma t/m vr 9.00 tot �7.30 u 
 mail: info@levgroep.nl  www.levgroep.nl  www.facebook.com/LEVgroep
 In de weekeinden bereikbaar tel: 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 �4:00 tot 20:00 uur
SOS Telefonische Hulpdienst  Noord-Brabant: 0900-0767 dag en nacht bereikbaar.
POSTAGENTSCHAP MCD supermarkt Kerkstraat
RABOBANK:  Dorpsstraat �0, tel. 39�9�9. Open ma t/m vr �3.30-�7.00u.  
RADIO KONTAKT: Otterweg 25 in Beek en Donk, tel 0492 463624. �06.8 Mhz Kabel 94.4
BIBLIOTHEEK: Di �4.30-20.00u, Wo en Vr �4.30-�7.30 u. Bosscheweg �4a, tel. 382�2�.
HEEMKAMER ´BARTHOLD VAN HEESSEL: Bosscheweg �4a, tel. 383553 of 382763
 Open: di 20 tot 22 uur en �e zondag van de maand van �4 tot �7 u of volgens afspraak.
DIERENOPVANG vd Voorste Grootel Grotelseheide �� Bakel melden zwerfdieren 384750.
VRIJWILLIGE HULPDIENST AARLE-RIXTEL  Tel 0492-464289.  Spreekuur: ma-wo-vr 
9.00 tot �0.30 u. Otterweg 27, 574� BC in Beek en Donk
Zorgcoöperatie Tot uw Dienst De Klumper 4 LieshoutTel: 06 30640�2�

Landelijk Politienummer 0900 - 8844 voor niet spoedeisende hulp

Centraal alarmnummer  1 1 2
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Parochie O.L. Vrouw Presentatie

Zaterdag  �4 december 
�8.30 uur Kerk – Eucharistieviering – Samenzang
  Frans van de Pas   (verj.) 
  Toon van Dijk    (buurt)
  Mies en Cor van Bakel – de Jong (verjvader)
  Overleden ouders Martens – Derboven
  Overleden ouders Nossin-van Zundert  
�9.�5 uur Kerk - Aktie Solidaridad door de medewerkers van de Wereldwinkel
  Verkoop van artikelen  uit de derde wereld achter in de kerk
Zondag   �5 december - 3e Zondag van de Advent
�0.00 uur Kerk – Eucharistieviering – Dames- en Herenkoor
  Truus van Dijk – de Vries  (j.get.) 
  Maria en Piet Coolen – Martens
  Francien van de Kerkhof – Rooijakkers en haar 
  kleinkind Kim Prick
  Overleden ouders Verhoeven - Vlemmix
  Martien van der Linden
  Bijzondere intentie   (fam.v.Boh.)
��.00 uur Kerk - Aktie Solidaridad door de medewerkers van de Wereldwinkel
  Verkoop van artikelen  uit de derde wereld achter in de kerk
�5.00 uur Kerk – Kerstconcert door het koor  Korale
Dinsdag �7 december - Boeteviering
�9.00 uur  Kapel - Samenzang
Woensdag �8 december 
�8.00 uur  Kapel – KVO Kerstviering- Gebedsviering
�9.00 uur Kapel - Rozenkransgebed

Week van zaterdag 21 december t/m vrijdag 27 december

Zaterdag  2� december 
�8.30 uur Kerk – Eucharistieviering – Dameskoor
  Overleden ouders Vlamings – Klomp (verj.)
  Harrie van de Sanden   (sterfdag)
  Marinus van den Heuvel   (�e sterfdag)
  Martien Dekkers   (par.)
Zondag   22 december - 4e Zondag van de Advent
�0.00 uur Kerk – Eucharistieviering – Cantorij
  Overleden familie Nooijen – Theunissen (fund.)
  Hans van den Heuvel   (buurt)
�8.00 uur Kerk – Kerstconcert  
  Gemengd koor De Klokkengieters : “Op weg naar Kerstmis”

Week van zaterdag 14 december t/m vrijdag 20 december
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Parochie O.L. Vrouw Presentatie
Dinsdag   24 december – VIGILIE van KERSTMIS, kerstavond 
�7.00 uur Kerk – Herdertjesviering – Gezinsviering  m.m.v. opleidingsorkest 
van de    Harmonie - Samenzang.
�9.30 uur Kerk – Samenzang van kerstliederen, afgewisseld met orgelmuziek
  en mooie kerstgedachten.
20.00 uur Kerk –Plechtige Eucharistieviering  m.m.v. Dames-en Herenkoor
  Marinus van den Heuvel
  Toon Geerts     (par.)
  Riny van de Ven    (par.)
Woensdag 25 december-  GEBOORTE VAN JEZUS. – KERSTMIS
08.30 uur Kerk – Peuter- en Kleuterviering
�0.00 uur Kerk – Eucharistieviering m.m.v. Gemengd koor De Klokkengieters
  Kevin van de Ven
  Overleden ouders van Boxmeer – Vlemmings
  Harrie van Boxmeer
  Miet van Boxmeer – van Duijnhoven
  Martien Verbeeten
  Marinus van den Heuvel
  Hennie Derks – Verschure
  Overleden ouders Verschure – Cornelissen
  Overleden ouders Willy en Martina Aarts 
  Adriaan Loomans
  Jes van Roij 
  Jan Romme
  Overleden ouders Romme - Lamm
  Overleden ouders Smits – ten Holder
  Irene Muskens - Smits
  Jan Willem Smits
  Familie van Brug – Wigmans
  Zuster Marij Verbeeck    (par.)
  Antoon van den Heuvel    (par.)
  Overleden ouders Beekmans – van de Berg (fund.)
  Frans Verschuuren
  Overleden ouders Nooijen-van der Aa
  Tonny Scheepers-van Boxmeer
  Jan en Marc van Stiphout
  Overleden leden van gemengd koor De Klokkengieters
Donderdag 26 december – H. Stephanus, Tweede Kerstdag  
�0.00 uur Kerk – Eucharistieviering – Samenzang
  Overleden ouders Raaijmakers – Bekx
  Ben Loomans
  Wim van Dommelen    (par.)
�4.30 – �5.45 uur Kerk Muziek rond de Kerststal De Kerk blijft na de vieringen op 
beide Kerstdagen open tot �6.00 uur.  U kunt dan de kerststal bezoeken.

Overleden
Jan de Rijk, Kerkstraat 6�, 8� jaar.
Jan van Dijk, Lijsterstraat 26, 92 jaar
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Aannemingsbedrijf - Machineverhuur
Sloop & Grondwerken

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



9

Gemeenschapsblad Aarle-RixtelBericht van:
Spreekuren Pastorie 
Op dinsdag-, donderdag- en vrijdagochtend van 9 tot �2 uur is er een medewerk-
ster aanwezig op de pastorie, tel 38�2�5.  U kunt dan terecht met vragen over: 
dopen, huwelijken, jubilea en misintenties. Voor dringende gevallen zoals uitvaart 
of ziekenzalving,  kunt u altijd naar de pastorie bellen, tel.:38�2�5. Voor vragen of 
een persoonlijk gesprek met waarnemend pastoor Verbraeken kunt u terecht bij het 
parochiecentrum in Beek en Donk tel. 0492 46�2�6

Doopvieringen
Voor de  voorbereidingsavond en voor de doop van uw kindje  kunt u zich 
tijdens de spreekuren op de pastorie opgeven: tel. 38�2�5.

Adventsaktie van het M.O.V. 
In verband met de Adventsactie  Solidaridad  houdt de werkgroep van het MOV op 
�4 en �5 december na de mis een verkoop in onze kerk van artikelen uit de wereld-
winkel. Na de mis kunt u achter in de kerk kadootjes of levensmiddelen kopen die 
uit de derde wereldlanden komen. Hiermee steunt u onze medemensen in de derde 
wereld die het minder hebben dan wij en die ondanks alles proberen om een zelf-
standig bestaan op te bouwen. Zij rekenen op uw steun!
 
Concert
Zondag 22 december is er om �8.00 uur in onze kerk een Kerstconcert: “Op weg 
naar Kerstmis”. Het zal worden uitgevoerd door gemengd  koor De Klokkengieters.
U bent van harte welkom!

Muziek rond de kerststal
De kerk blijft na de vieringen met Kerst geopend tot �6.00 uur.
Op donderdag, tweede kerstdag, zal er weer van �4.30 uur tot �5.45 uur live muziek 
gemaakt worden rond de kerststal in onze kerk. Iedereen is van harte welkom. 

Vieringen Missieklooster H. Bloed te Aarle-Rixtel
Kloosterdreef 7

Eucharistevieringen;
09.30 uur op zaterdag en zondagen
�7.30 uur maandag t/m vrijdag
Uitstelling van het Allerheiligste
�5.30 uur - �7.00 uur maandag en vrijdag
�0.00 uur - �2.00 uur woensdag
�0.30 uur - �2.00 uur zaterdag en zondag
�6.00 uur - �8.00 uur zondag
Over het algemeen zijn de missen op dinsdagen, donderdagen, zaterdagen en zon-
dagen in het Nederlands en op maandagen, woensdagen en vrijdagen in het Duits.
Op �e en 2e Kerstdag en Nieuwjaarsdag is de mis als op zondag dus om 09.30 uur 

Allen hartelijk welkom!
Voor wijzigingen raadpleeg de website:
www.missieklooster.nl
telefoon: 0492-46�324
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www.autoschadeverbakel.nl

De uitvaart in vertrouwde handen
Ook wanneer u elders verzekerd bent

Inloopuurtje
voor al uw vragen:
Donderdag 14:30-15:30 uur 
in Deurne & Beek en Donk

Oranjelaan 54 ............... Beek en Donk
Derpsestraat 1d ................................ Deurne
Gasthuisstraat 53 .................... Helmond
T 0492 319533  of  0493 320027de
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Gemeenschapsblad Aarle-RixtelBericht van:
Muziek rond de kersstal (Tweede Kerstdag)
Net zoals vorig jaar zal er op de tweede kerstdag, vrijdag 26 december van �5.00 tot 
�6.�5 uur, live muziek gemaakt worden rond de kerststal in onze parochiekerk. 
U bent van harte uitgenodigd.

Herdertjesviering op kerstavond 24 
december om 17.00 uur.

De herdertjesviering is een gezinsvie-
ring voor kinderen vanaf ongeveer 6 jaar. 
We nodigen alle kinderen uit om gekleed 
als engel, ster, herder, schapen, Jozef 
of Maria naar de kerk te komen, zodat 
we het verhaal niet alleen maar kunnen 
horen maar ook kunnen zien. 
Met een mooie witte doek om of met vleu-
geltjes ben je een engel, een papieren 
kroon met een ster, of een ster op een 
stokje maakt je tot een stralende ster, 
met een hoedje of een stok ben je een 
herder, met een knuffelschaapje ben je 
een schaap, met een bruine doek om ben 
je Jozef, met een blauwe doek of sjaal 
Maria.
Aan het begin van de viering komen de 
kinderen in al hun verschillende rollen 
samen naar voren, waarna we samen de 
lichtjes van de adventskrans en de paas-
kaars ontsteken. 
Vind je het leuk om mee te helpen tijdens 
de viering door voor te lezen, 
bel of mail dan even naar Annemiek 
Kamp, tel.384004, annemiek@schok.net.

Peuter- en Kleuterviering op 1e 
kerstdag om 8.30 uur
Voor de kleinste kinderen tot ongeveer 
6 jaar is er een speciale viering rond de 
kerststal op kerstochtend. Wat zial er deze 
keer in de doos zitten? We gaan samen 
naar het kerstverhaal over de geboorte 
van Jezus luisteren, versieren de kerst-
boom en zingen kerstliedjes. Na een half 
uurtje gaan we allemaal weer naar huis 
om het kerstfeest daar verder te vieren. 
Kom jij ook? Je bent van 
harte welkom, samen met 
papa en mama of opa en 
oma en natuurlijk je broer-
tjes en zusjes.
Tot ziens in de kerk!

Gemengd koor Euphonia

Gemengd koor Euphonia verzorgt in de 
Advents en Kersttijd diverse optredens 
in onze regio. Op zondag 8 december 
treden wij op in Gemert in de St.Janskerk 
aanvang is �5.00 uur.
Woensdag �8 december geven wij een 
kerstconcert in het restaurant van verzor-
gingshuis De Regt te Beek en Donk, aan-
vang is �9.30 uur.
Zondag 22december geven we een kerst-
concert in de zaal van Zonnetijd te Aarle-
Rixtel aanvang �4.00 uur.
En als afsluiting op zondag 5 januari zijn 
we te gast bij de zusters van het Heilig 
Bloed aanvang van dit concert is �4.30 
uur.
Met vriendelijke groet
Theo van Beek
Voorzitter Gemengd koor Euphonia
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Gemeenschapsblad Aarle-RixtelBericht van:

Advent: solidaridad, 
MOV Aarle-Rixtel. 
Levensmiddelen 

verkoop in de kerk. 

December is de adventmaand en een ca-
deaumaand, het is fijn wanneer we oog 
hebben voor onze medemensen. 
Mensen die geen mogelijkheid hebben 
om cadeau`s te kopen en vooral bezig 
zijn om zelfstandig in hun eerste levens-
behoefte te voorzien. 
Hierbij krijgen ze een beetje hulp vanuit or-
ganisaties, waaronder de wereldwinkel. 
Wilt u hieraan denken bij het doen van uw 
kerstinkopen of relatiegeschenken. 
We willen dit voor u gemakkelijk maken, 
daarom staat de MOV werkgroep in de 
kerk met een kraam op:  zaterdag �4 de-
cember om �8.30 uur en zondag �5 de-
cember om �0.00 uur. 
Denk aan de producten die uit een ander 
werelddeel komen. Zoals: 
Koffie, thee, chocolade, wijn, koeken, 
rijst. 
Drink een kopje koffie of thee en neem er 
iets lekkers bij; zoals koek of chocolade 
en denk aan de boeren in de ander we-
relddelen die het minder hebben als wij.
De verkoop is voor en na de kerkdienst. 
Loop gerust even binnen en kijk wat  Uw 

CONCERT OP WEG NAAR 
KERSTMIS VAN GEMENGD 

KOOR DE KLOKKENGIETERS 
AARLE-RIXTEL.

Op zondag 22 december a.s. zal Ge-
mengd Koor De Klokkengieters haar jaar-
lijks kerstconcert geven in de Parochie-
kerk van Onze Lieve Vrouw Presentatie, 
Dorpsstraat, Aarle-Rixtel. Aanvang van 
het concert �8.00 uur. Gratis entree. Het 
concert zal ongeveer � uur duren. 
Medewerking zal worden verleend door 
Margot Pagels, sopraan en Arjan Mooij, 
orgel. Het geheel staat onder leiding van 
Rob Rassaerts. U bent van harte uitge-
nodigd.
Een week eerder, op zondag �5 december  
zijn wij te gast in de kloosterkapel van de 
Zusters Franciscanessen, Deken van 
Miertstraat 8 in Veghel. Wij zullen hier het-
zelfde programma brengen als in Aarle-
Rixtel. Aanvang van dit concert is �5.00 
uur. Ook hier bent u van harte welkom.
Tevens nodigen wij u uit voor de hoogmis 
op eerste kerstdag in de Parochiekerk in 
Aarle-Rixtel die ook door Gemengd Koor 
De Klokkengieters verzorgd zal worden. 
Aanvang �0.00 uur.
Wij stellen het op prijs u op een van deze 
dagen te mogen begroeten en maken te-
vens van de gelegenheid gebruik u sfeer-
volle kerstdagen en een goed 20�4 te 
wensen.
Bestuur, dirigent en leden van Gemengd 
Koor De Klokkengieters Aarle-Rixtel.

Beste dames

Dinsdagavond �7 december �9.30 uur 
en donderdagmiddag �9 december �3.30 
uur. Kerststukjes maken Clovishof 30.
U heeft zich hiervoor opgegeven.
Woensdag �8 december
Kerstviering �8.00 uur kapel Bosscheweg.
Na de viering gaan we naar de Couwen-
bergh voor een heerlijk kerstdiner.

Bestuur KVO

symbool voor de wereld is. 
MOV werkgroep Aarle-Rixtel.   Dec 20�3
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Op zoek naar een bijzonder cadeau voor de feestdagen? 
Verwen iemand met een 
 

Een moment van rust en ontspanning in deze drukke tijd.  

Wieneke Prinsen, Elshorst 15 
5735 JC   Aarle-Rixtel, tel: 06 – 46 16 54 00 
Voor meer info kijk op www.puurgenietenmassages.nl 

Massage-cadeaubon 

De cadeaubonnen zijn al verkrijgbaar vanaf  € 25,00. 
 
Voor ontspannings-, zwangerschaps- en kindermassages.  
Ook voor voetreflextherapie. 
 

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@oosthoek� nancieeladvies.nl

www.oosthoek� nancieeladvies.nl
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Opbrengst 

collecte 
Multiple Sclerose

Tijdens de collecteweek van het Nationaal 
MS Fonds is het mooie bedrag van € 884 
in Aarle-Rixtel, met �3 collectanten opge-
haald. Met dit geld blijft het Nationaal MS 
Fonds  zich inzetten voor onderzoek naar 
MS en een betere kwaliteit van leven. Dat 
doet zij echter niet alleen, maar samen 
met patiënten, onderzoekers, artsen, do-
nateurs en vrijwilligers. 
We bedanken alle gevers en collectanten, 
die ook dit jaar weer door weer en wind 
op pad zijn gegaan, hartelijk voor hun bij-
drage. Hebt u de collectant gemist, dan 
kunt u uw bijdrage overmaken op giro 
5057 te Maassluis!
Wilt u ons bij de collecte van volgend 

Reanimatie en AED.

St. Hart & Aa’s, werkgroep Laarbeek, lid 
van de reanimatieraad van de Hartstich-
ting, organiseert in 20�4 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 
dagelijks daarmee te maken hebben) 
en gecertifieerde NRR instructeurs de 
cursussen. De herhalingslessen staan 
gepland in het Dorpshuis te Lieshout op 
dinsdag 28 januari, donderdag 30 januari, 
woensdag 5 februari 20�4. In de Dreef 
te Aarle-Rixtel op donderdag 23 januari 
20�4. In het Ontmoetingscentrum in Beek 
en Donk op dinsdag 4 en woensdag �2 
februari 20�4. De �e herhalingsles begint 
om �8.30 uur. De 2e herhalingsles begint 
om 20.�5 uur. U dient uw diploma van de 
Hartstichting mee te brengen, zodat we 
uw herhalingsles kunnen aantekenen. 
Op donderdag 6 en �3 februari 20�4 wordt 
er in het Ontmoetingcentrum in Beek en 
Donk een nieuwe cursus (twee avonden) 
reanimatie met AED gegeven van �9.00 
tot 2�.00 uur. U ontvangt een landelijk er-
kend diploma van de Nederlandse Hart-
stichting.
Aanmelden kan bij Ad Loos, tel:  0492-
382034 en via de mail: adloos@hotmail.
nl  of per post: Kerkstraat 39, 5735 BW 
Aarle-Rixtel

jaar ondersteunen als collectant? Neem 
contact op met Pamela Zaat, tel. 0�0-
59�9839 of via www.nationaalmsfonds.nl
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DE GOEDE HOOP
o.l.v. Gerrit de Weerd

o.l.v. Anthony Vogels

DE GOEDE HOOP

zondag
5 januari 
2014
14.30 uur

Toegangskaarten à € 8,00 verkrijgbaar bij Boerenbond Aarle-Rixtel
Kinderen t/m 12 jaar gratis

m.m.v.

zang

H A R M O N I E

NIEUWNIEUW
JAARS

CONCERT

S L A G W E R K G R O E P

JAARS
CONCERT

Cursus ‘overgang’ 
‘EEN SLIMME MEID IS OP DE 
OVERGANG VOORBEREID’!

Tijdens thema avonden en workshops 
blijkt de enorme behoefte van vrouwen 
aan uitleg over de overgang, delen van 
ervaringen én weten hoe je stromend 
door de overgang kunt gaan! 
Om aan die behoefte te voldoen, werd de 
cursus ‘Een slimme meid is op de over-
gang voorbereid’ (vijf lesavonden) ontwik-
keld. Hierin worden de ‘ins en outs’ van 
de overgang besproken, de speciale ‘op-
vliegertransformatie methode’ uitgelegd, 
beoefend en ‘eigen’ gemaakt én zijn er 
tal van oefeningen, gericht op een stro-
mende overgang. De cursus bied je als 
vrouw de kans om in je kracht te komen 
en te blijven. Je kunt worden wie je wer-
kelijk bent: JEZELF!
De cursus vindt o.a. plaats in Aarle-Rixtel. 
Afhankelijk van de behoefte wordt een 
extra avond gepland voor partners, zodat 
ook zij inzicht en begrip krijgen voor het 
ingrijpende hormonale proces en de ver-
anderingen die van invloed zijn op relaties 
en gezinsleven.
Locatie Dorpsstraat �7, Aarle-Rixtel: don-
derdag 23, 30 januari, 6, �3 en 20 februari 
van 20.00 tot 22.00uur. Maximum aantal 
deelnemers: �2. 
Voor informatie en aanmelding: Marijke 

Brouwers, psychodynamisch thera-
peut, specialisme ‘de overgang’: www.
intoflow.nl te�: 0492 386�09 (telefonisch 
bereikbaar maandag t/m vrijdag 08.00-
09.00uur). 

Klokje                                               
Jong – LEREN 
Naast individuele begeleiding is huiswerk 
maken in kleine groepjes mogelijk op 
maandag- dinsdag- woensdag en don-
derdagmiddag. Louise de Jong, Lieshout-
seweg 83, A-R, 0492 382668. www.jong-
leren.com Louise@jong-leren.com

Digitaliseren van oude super 8, dubbel 
8 films, video VHS, Video 8, Video HI 8, 
DV bandjes, direct op DVD. Alles tegen 
een redelijke vergoeding. Info: Jacques 
tel 0492-539280
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Han van Dijk benoemd tot 
ERELID van 

Kerkkoor De Cantorij.
Op het gezamenlijke Ceciliafeest op 24 
november van het parochiële Dameskoor 
en herenkoor De Cantorij is Han van Dijk 
benoemd tot erelid van De Cantorij.
De voorzitter Ad Sterken bedankte hem 
voor zijn positieve inbreng gedurende zijn 
62-jarig lidmaatschap van het herenkoor 
tijdens de repetities en optredens. Ook na 
de repetities bleef Han graag nog gezellig 
nakaarten en biljarten met zijn zang-
vrienden.
Als waardering hiervoor werd Han  be-
noemd tot ERELID en werd hem de 
daarbij behorende OORKONDE overhan-
digd door de voorzitter.
Han is reeds 62 jaar lid van het kerkkoor 
van de Parochie van Onze Lieve Vrouw 
Presentatie in Aarle-Rixtel. Voordat hij 
lid mocht worden van het kerkkoor had 
hij, zoals destijds verlangd werd, al een 
2-jarige opleiding tot koorzanger achter 
de rug bij het Theo Driessen Instituut in 
Helmond. 
Hij toonde zich met zijn mooie tenorstem 
een trouw en enthousiast lid van het kerk-
koor Cantate Domine. 
Het koor werd in 20�0 omgedoopt tot De 
Cantorij.
Dit kwam omdat het pure Gregoriaanse 
repertoire verlaten werd en ook 2-stem-
mige liederen en Nederlandse volkszang 

ten uitvoer werd gebracht.
RK. Kerkkoor Herenkoor 

De Cantorij
is op zoek naar zangers.

Parochieel Herenkoor De Cantorij uit 
Aarle-Rixtel bestaat momenteel uit �4 
zangers. Onder de inspirerende leiding 
van dirigent Rob Rassaerts verzorgt 
De Cantorij één keer per maand de ge-
zangen in de zondagse hoogmis. Hier-
naast worden op verzoek andere kerk-
diensten verzorgd, al of niet samen met 
het Dameskoor.
Wij streven ernaar om  zoveel mogelijk 
samen met de aanwezige kerkgangers, 
de kerkdiensten muzikaal te omlijsten. 
Het repertoire bestaat uit Gregoriaanse 
en Latijnse gezangen en liederen uit de 
GVL bundel.
Bovendien brengen wij, aangepast aan 
de gelegenheid, overige één- en twee-
stemmige muziek ten gehore.
Het enthousiasme druipt nog van ons 
koor af maar we ontkomen er niet aan, 
ook wij worden ouder.
Daarom zijn wij op zoek naar nieuwe 
leden.
Voelt u zich nog jong, houdt u van zingen 
en hebt u enige binding met de kerk.
Neem dan contact met ons op.
Wilt u een indruk hebben van ons koor, 
kom dan eens naar ons luisteren in een 
door ons verzorgde dienst of kom naar 
onze repetitie in de pastorie op donder-
dagochtend om 9.30 uur.
RK. Kerkkoor Herenkoor De Cantorij
Secr: Bert van Zutphen
Tel: 0492 382234
E-mail: bvzutphen@hetnet.nl

Klokje                                               
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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Catering geïnspireerd op invloeden uit heel de wereld. Met 
als basis de beste ingrediënten van lokale leveranciers. 
Bereid, met veel plezier, lol en liefde voor eten.  

Kijk op onze vernieuwde website voor 
de mooiste buffetten, de lekkerste 
hapjes en fantastische invullingen voor 
elke gelegenheid die u maar kunt 
bedenken.  

Content Totaalcatering 
www.contenttotaalcatering.nl 
info@contenttotaalcatering.nl 
Jelle de Jongh: 06-46165500 

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

Ook cadeaubonnen verkrijgbaar

schoonheidsspecialisme
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Prestatie jeugdvendeliers Gilde 
Sint Margaretha Aarle-Rixtel.

Op zondag 24 november jl. namen 3 
van onze jeugdvendeliers deel aan het 
jaarlijkse Jeugd Indoor Vendeltoernooi. 
Dit jaar georganiseerd door het St. Jo-
risgilde te Goirle. In de sporthal welke 
was omgetoverd tot een wedstrijdarena 
streden de 44 jeugdvendeliers uit heel 
Brabant met elkaar om de felbegeerde 
zilveren schildjes. In de klasse t/m �0 jaar 
met 8 deelnemers behaalde Niels van 
Stiphout(rechts op de foto) een mooie 
5e plaats. Dit is een geweldige prestatie, 
gezien Niels nog maar 2 maanden aan 
het vendelen is. Bij de klasse jeugd van 
�4 t/m�6 jaar met �7 deelnemers wist 
Jeroen Smulders (links op de foto) ook 
een 5e plaats af te dwingen, wat op zich 
heel goed is gezien de concurrentie die 
in deze klasse zeer groot is. In de klasse 
jeugd �� t/m �3 jaar met �9 deelnemers 
werd door Pieter Smulders(in het midden 
op de foto) een prachtige prestatie neer-
gezet door van iedereen in zijn klasse te 
winnen. Hiervoor mocht hij een �e prijs 
in de vorm van een mooi zilveren schild 
in ontvangst  nemen. Al met al een hele 
geweldige prestatie van deze jeugdven-
deliers mede door de verdiensten van de 
vendelinstructeur Gerard Leenders, waar 
het bestuur en alle leden trots op zijn. Alle 
deelnemers kregen voor hun deelname 
een mooie oorkonde en een zilveren 
speldje.

Studio Purana naar 
de Dorpstraat

Adem therapie Studio Purana gaat per � 
januari 20�4 haar werkzaamheden ver-
richten in de Dorpstraat in Aarle-Rixtel. Ei-
genares Anne-marie Smits is samen met 
Erik van Tilburg erg blij met deze ruime, 
centraal en veel beter gelegen locatie met 
de mogelijkheid tot samenwerking met Ele-
ment speltherapeute Lenette Raaijmakers. 
Door de Open Praktijk-route van afge-
lopen jaar zijn er binnen Aarle-Rixtel 
een aantal positieve en kansrijke sa-
menwerkingsverbanden ontstaan. Ver-
schillende praktijken vullen elkaar prima 
aan en door de openheid en helderheid 
die de route heeft gegeven weten nu 
ook de therapeuten en behandelaars 
elkaar goed te vinden. Doorverwijzing 
in belang van de client is hierbij een be-
langrijk uitgangspunt. Een manier van 
samenwerken die de kwaliteit van hulp-
aanbod in de gemeenschap verhoogd.
Voor Ademsessies, Sati-en Kinder Yoga, 
Ontspanning massages, en meditatie zit-
tingen zien we je graag voortaan in de 
Dorpstraat. De nieuwe adem trainings 
groep van 8 weken start weer op dinsdag 
7 januari. Woensdag 4 December kun 
je tijdens de info avond weer ervaren 
wat ademwerk voor je kan betekenen.
Voor meer info en de agenda kijk op 
onze web-site: www.studiopurana.nl 

Galleryberkendijkje: Heb je wat nodig 
voor de feestdagen of surprise op school 
of thuis, kan kun je bij Gallery Berken-
dijkje terecht voor hele leuke en betaal-
bare sieraden of cadeautjes al vanaf � 
euro. Je kunt bij ons terecht vrijdag en 
zaterdag van �0.00u-�7.00u en zondag 
van �0.00u-�7.00u. Berkendijkje 8 (over 
de brug links voor het tankstation Tango.) 
Beek en Donk, tel 0492-466460 of 
0649666336 www.galleryberkendijkje.nl

Klokje                                               
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Klokje                                               

December 20�3. De laatste maand van het 
jaar. De Chinezen sturen een raket naar 
de maan, waarschijnlijk om pindarotsjes 
te zoeken, ik zou het anders niet weten. 
In Eindhoven is bijna de noodtoestand 
afgekondigd omdat een voetbalclub even 
in het linker rijtje staat. Internetbankieren 
is de laatstge tijd ongemeen populair bij 
de internetboeven omdat er grof geld te 
halen is en de banken moeten lijdzaam 
toezien. Puber Nederland ligt binnenkort 
droog en dat vinden ze jammer omdat 
comazuipen erg in is en dat laatste lukt 
maar niet met frisdrankjes. Valse pols-
bandjes en legitimatiebewijzen om toch 
de kroeg in te kunnen, zijn al te krijgen 
op de zwarte markt. Zwarte Piet mag niet 
meer en binnenkort Stille nacht, Heilige 
nacht ook. Om maar niet te spreken van 
de herdertjes lagen bij nachte. Daar kan 
ik nog een beetje in meegaan. Ik heb 
me altijd al afgevraagd wat die daar uit-
spookten, behalve schaapjes tellen. In 
Beek en Donk plaatst men een schand-
paal op het plein en een galg langs een 
buitenweg. Nee, we hangen er niemand 
aan. Ik weet er anders nog wel een paar. 
En de paus, die is voetbalshirtjes gaan 
sparen en wil daarmee populair worden. 
Afgekeken van onze Mundus Tilman, 
want die deed dat vroeger al en met 
succes. Ik weet niet of hij de shirtjes van 
PSV nu in de uitverkoop wil doen. Ik zal 
hem dezer dagen eens bellen. Hebben we 
nog goed nieuws. Ik zou denken van wel. 
De Ruit van Ruud is ingegooid, nou ja, 
er zit een flinke barst in. Een tegenvaller 
noemt hij dat, waarschijnlijk niet voor ver-
zekerd. Jammer. Voorzichtig optimisme 
bij de actiegroep Niks Weg en dat mag, 
want de verstandige mensen zaten deze 
week in Den Haag. De Minister kan nog 
dwarsliggen maar dan wil ik nog wel even 

een hartig woordje met Melanie spreken. 
Onze volksvertegenwoordigers zijn ken-
nelijk goed ingelicht en dat is niet vreemd 
want al geruime tijd vliegen de protesten 
en meningen over nut en noodzaak van 
de ruit ons rond de oren. Die berichten 
vangen ze in Den Haag natuurlijk ook 
op. Zelfs de Heikant is in actie gekomen 
en dat wil wat zeggen. Die worden an-
ders niet zo vlug kwaad. De kou is zeker 
nog niet van de lucht, we moeten weer 
afwachten wie de volgende stap zet. Het 
WK voetbal volgend jaar in Brazilië werpt 
zijn schaduwen al vooruit want een of an-
dere slimmerik uit Eindhoven heeft wat 
fijne dingetjes bedacht waarmee de echte 
fans zich voor het WK moeten uitrusten en 
waaraan hij natuurlijk grof geld verdient. Ik 
ben bang dat mijn kleinkinderen ze ook in 
bezit krijgen, net zoals de vouvouzela bij 
het vorige WK. Weet U het nog, die sner-
pende alphoorn vlakbij je oren. Deze keer 
gaan we genieten van een fijne Kachichi 
en een heel mooie Apito. Allebei afge-
keken van de Brazilianen en die kunnen 
er wat van. De Kachichi is een soort ram-
melding, daar is nog mee te leven, mits 
je in een redelijk ritme blijft. Dat is echter 
niet weggelegd voor iedere voetbalfan. De 
Apito is een gewone samba fluit en dat is 
voor mij een reden om tegen die tijd, of te 
emigreren naar een onbewoond eiland, of 
alle fluiten zelf op te kopen om ze door de 
versnipperaar te jagen, of de gebruikers 
van deze fluit, zeker in de buurt van mijn 
oren, te vervloeken tot in Rio de Janeiro. 
Ik wil rustig voetballen kijken. We spreken 
elkaar nog voor het eind van dit jaar.

De meikever.

De Meikever

Sfeerwinkel aan huis, kerstdecoraties 
van natuurlijke materialen. Ik zie je graag 
op: �3, �4, 20 en 2� december �0.00-
�6.00 uur. Dorien Pulles, Clovishof 30, 
5735 PN Aarle-Rixtel. 0492-382762.

Gemeenschapsblad Aarle-RixtelBericht van:
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Expositie wereldwinkel 
in bibliotheek

De komende zes weken is in de vitrines 
van de Aarle-Rixtelse bibliotheek een 
overzicht te zien van producten welke in  
de wereldwinkel in Beek en Donk ver-
krijgbaar zijn. Ditmaal niet de traditionele 
koffie, thee en wijn maar veel nieuwe 
artikelen, uitgevoerd in mooie en frisse 
kleuren.
Te zien zijn o.a. enkele mooie Boeddha 
beeldjes, geurkaarsen, sausen, aarde-
werk en kruiden.
Er is ook informatie over waar en wan-
neer deze artikelen verkrijgbaar zijn.
De tentoonstelling duurt tot eind december 
en is te zien tijdens de openingsuren van 
de bibliotheek. 

Lokale titels bijzonder goed vertegen-
woordigd

Opmerkelijke uitbreiding col-
lectie Beek en Donk

Door een schenking van het college van B 
& W ter gelegenheid van de opening van 
de bibliotheek in het ontmoetingscentrum 
heeft de lokale collectie een interessante 
‘boost’ gekregen.  
NATUURlijk Laarbeek
Eén van de boeken dat is toegevoegd 
aan de collectie is het prachtige fotoboek 
NATUURlijk Laarbeek, een uitgave van 
het IVN Laarbeek. Alle foto’s in dit boek 
zijn gemaakt in de kernen van Laarbeek: 
Beek en Donk, Aarle-Rixtel, Lieshout en 
Mariahout. De andere titels staan vermeld 
op de website van de bibliotheek (www.
bibliotheekdlb.nl). 
Laarbeekse auteurs
Niet geschonken maar wel toegevoegd 
aan de collectie van de bibliotheek zijn de 

onlangs verschenen romans van de Laar-
beekse auteurs Ria Dinnissen (Liever 
verre vrienden) en Pierre Heesakkers 
(Hertz). 
De boeken zijn inmiddels opgenomen in 
de collectie van de bibliotheek in Beek en 
Donk en staan klaar om te worden uitge-
leend. U bent van harte welkom in de bi-
bliotheek.

Dorpsfeesten 2014,

Dorpsfeesten 20�4, het lijkt ver weg, 
nog 6 maanden... Toch wanneer je een 
nieuwe ploeg wilt starten is het nu de tijd 
om hier de eerste stappen in te zetten. De 
advertenties over de Dorpsfeesten die je 
elders hebt gezien in dit blad zijn dan ook 
bedoeld om je te bewegen tot actie! Vele 
mensen zeggen ieder jaar na de Dorps-
feesten: ‘Volgend jaar doe ik ook mee met 
een nieuwe ploeg!’
Nu is de tijd om actie te ondernemen!
Ga bij je vrienden, familie en bekenden 
vragen of ze mee willen doen, stuur een 
mail, zet een oproep op facebook of gooi 
het in de groep op de decemberborrel. 
Wil je meer info of hulp met het opzetten 
van een nieuwe ploeg mail dan naar 
info@dorpsfeesten.info of bel Chantal 
Manders 06-�0080867, wij zullen je dan 
op weg helpen.
Een nieuwe ploeg kun je al starten vanaf 
�2 personen. De hoeveelheid tijd die je 
erin steekt bepaal je samen, dat hoeft niet 
eens zoveel te zijn. Met een beetje creati-
viteit kom je een heel eind!
De deelnemende ploegen hebben in ja-
nuari de eerste ploegleidersvergadering. 
Wanneer je aangeeft interesse te hebben 
een nieuwe ploeg te starten wordt je hier 
ook voor uitgenodigd en ontvang je alle 
benodigde informatie.
Dus: Denk, doe, en ga de competitie 
aan!

Gemeenschapsblad Aarle-RixtelBericht van:
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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
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Carnaval terug 
in de kern van 

Ganzegat

Na het sluiten van zaal Kersten in 2008 
was de toenmalige uitbater van café de 
Lantaarn bereid om in zijn tuin een tent 
te plaatsen. Zodoende kon de residentie 
van de Stichting Organisatie Carnaval 
toch, daar waar het thuis hoort, in het hart 
van het Ganzegatse centrum gehuisvest 
blijven. Toen het café in 20�0 vanwege 
het vertrek van de huurder met sluiting 
werd bedreigd konden er voor het car-
navalsseizoen 20�0/20��met de nieuwe 
eigenaren tijdens het overname proces  
niet tijdig genoeg afspraken worden ge-
maakt over het al of niet plaatsen van een 
tent. Daardoor ontstond de situatie dat de 
SOCG ervoor koos om uit te wijken naar 
‘de Dreef’. Ondanks de inspanningen van 
de beheerder van ‘de Dreef’ Hans Ger-
rits en de organisatie om er steeds een 
gezellig feest van te maken blijkt na drie 
jaar dat de carnaval vierende ganzegatter 
toch de voorkeur geeft aan locaties in 
het hart van ons dorp. Nu ‘de Vrienden’ 
hebben aangeboden in hun tuin weer 
een tent te willen plaatsen ontstaat voor 
de SOCG de mogelijkheid terug te keren 

naar het centrum. De kletsavonden 
blijven overigens naar ieders te-
vredenheid georganiseerd worden 
in ‘de Dreef’. Van de mogelijkheid 
om tijdens carnaval terug te keren 
naar het dorp maakt SOCG graag 
gebruik. Door deze keuze wordt 
tegemoet gekomen aan de veel 
gehoorde wens van zowel de car-
naval vierende ganzegatter als 
aan de vele Aarlese inwoners die 
van mening zijn dat carnaval en 
kermis in het hart van een dorp 
moeten plaats vinden. Uiteraard 
kan dit voor de direct omwonenden 
gedurende vier dagen voor enige 

geluidsoverlast zorgen. Hierover worden 
echter goede afspraken gemaakt. Op ad-
vies van de gemeente Laarbeek organi-
seren ‘de Vrienden’ in samenwerking met 
de SOCG op woensdag �� december een 
informatie avond. Direct omwonenden 
ontvangen hiervoor een uitnodiging. Tij-
dens de avond worden uitleg gegeven 
over de activiteiten in de tent tijdens car-
naval.  De avond, die uiteraard bij ‘de 
Vrienden’ wordt georganiseerd, begint om 
20.00 uur. 

Ganzekwekavonden 2014.

Op de zaterdagen � en �5 februari 20�4 
vinden de befaamde Ganzekwekavonden 
weer plaats in multifunctioneel centrum 
de Dreef. De aanvang van deze avonden 
is steeds om �9.45 uur.
Het programma ziet er als volgt uit:
1e Ganzekwekavond 1 februari 2014
Dansje dansmariekes, Kuub, Hans Ver-
baarschot, Showdans dansmariekes, 
Intermezzo, Heikantzangers, Berry 
Knapen, Gans Anders, Robbert van La-
moen, Duo Vreemd 
2e Ganzekwekavond 15 februari 2014
Dansje dansmariekes  , Trio Muzikaal, 
Dirk Kouwenberg, Showdans dansma-
riekes, Frank Schrijen, Dik vur Mekaar, 
De Velt Op, Christel van den Dungen, 
Quukske er bij     
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www.twanvanhout.nl
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Voorverkoop.
De voorverkoop voor de ganzekwek-
avonden vindt plaats op zondag �2 januari 
in multifunctioneel centrum de Dreef. De 
verkoop start om ��.00 uur en de Dreef is 
vanaf �0.00 uur open.
De kaarten kost €12,50 per persoon per 
avond, maximaal 2 kaarten per persoon 
per avond. Zorg dat je er bij bent, want 
VOL is VOL.
De directe buurtbewoners zijn voor deze 
avond per brief uitgenodigd. Indien u er 
behoefte aan heeft deze avond bij te 
wonen bent u van harte welkom.

Bestrijding overlast 
hondenpoep

In het begin van het jaar hebben wij de 
Dorpsplatform Participanten gevraagd 
wat Dorpsplatform Aarle-Rixtel in 20�3 bij 
voorkeur zou moeten aanpakken. Daar 
werd als een van de belangrijkste pro-
blemen genoemd de overlast van hon-
denpoep.
Tijdens een  overleg met de vier dorps-
raden op �6 september 20�3 , in bijzijn 
van wethouder Biemans, bleek dat dit pro-
bleem zich in heel Laarbeek voordoet. 
De notulen van die vergadering staan ook 
op onze website www@dorpsplatform op 
de pagina Nieuws bij 30-9-20�3.
Onze vraag aan u nu is of u kunt aangeven 
op welke plaats, hoek van de straat, parkje 
of pleintje, een extra (standaard) afvalbak 
geplaatst zou moeten worden. Wij ervaren 
dat de hondenbezitters de poep wel in 
een zakje willen doen maar dan moeten 
ze die ook ergens kwijt kunnen want ze 
lopen daar niet heel Aarle-Rixtel mee 
rond en dan verdwijnt het ergens tussen 
de bosjes. En dat is niet de bedoeling. 
Dus de vraag aan u is of u weet hoe de 
loop van de hondenbezitters is bij het uit-
laten van hun huisdier. U doet ons en ook 
de andere Aarlese mensen een bijzonder 
plezier als u aan wilt geven waar volgens 
u nog extra afvalbakken geplaatst zouden 
moeten worden.
Wilt u zo vriendelijk zijn om zo snel mo-
gelijk een berichtje naar info@dorpsplat-
form.nl. te sturen? 
Bij voorbaat dank voor uw medewerking.
Stichting Dorpsplatform Aarle-Rixtel.

Zienswijzen indienen 
tegen DE RUIT

Dorpsplatform Aarle-Rixtel heeft 4 ziens-
wijzen opgesteld vanuit het Laarbeekse 
standpunt. Wij realiseren ons zeer wel dat 
De Heikant/Dierdonk twee kanten kent 
en wij daar ‘onze’ oplossing in gekozen 
hebben.
De zienswijzen zijn vrij te gebruiken, aan 
te vullen of te veranderen zodat ze niet 
allemaal hetzelfde zijn. Misschien mogen 
ze ook een aanzet zijn voor de door u in te 
dienen zienswijzen voor de deelgebieden 
in uw omgeving. 
De zienswijzen staan op onze website 
www.dorpsplatform.nl  pagina Vergade-
ringen bij de notulen van de openbare 
vergadering van 25 november 20�3 
waarvan u ze kunt downloaden. Indien u 
geen computer heeft kunt u ze opvragen 
per brief bij Dorpsplatform Aarle-Rixtel 
Kannelustweg ��  5735 EJ Aarle-Rixtel.
De zienswijzen moeten voor �6 december 
20�3 ingediend worden.
Verder kunt u ook een machtiging op onze 
website downloaden . Als u die invult en 
stuurt per e-mail aan info@dorpsplatform.

nl.  of per post aan Dorpsplatform Aarle-
Rixtel Kannelustweg �� 5735 EJ Aarle-
Rixtel machtigt u ons om ook namens u 
eventueel t.z.t. te procederen bij de Raad 
van State. Hoe groter het aantal mensen 
is dat wij vertegenwoordigen hoe sterker 
we zullen staan.
Dorpsplatform Aarle-Rixtel.
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Brunchen met Kerst doet u natuurlijk bij de Couwenbergh! 

Op eerste en tweede kerstdag om 11:00 
ontvangst met een lekker aperitief, een 
overheerlijk buffet met soepen, verse 
broodjes van bakkerij van Brug, fijne 
vleeswaren van Slagerij Hegeman en 
natuurlijk heerlijke warme gerechten uit 
eigen keuken. Voor de kleintjes is er een 
speciale ruimte waar we workshops 
organiseren.  
Prijs voor volwassenen € 24,50 en voor 
kinderen €12,50. Koffie, thee, melk en 
verse jus zit bij deze prijs inbegrepen. 
Reserveren via: info@couwenbergh.info 
of via telefoon: 0492-386051 
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Uitsluitsel kapel Mariëngaarde Aarle-
Rixtel

De Zorgboog en stichting 
Monumentenbehoud tekenen 

overeenkomst

Op donderdag 2� november 20�3 
hebben zorgorganisatie de Zorgboog 
en stichting Monumentenbehoud Aarle-
Rixtel een samenwerkingsovereenkomst 
getekend rond de verkoop van de ronde 
kapel in Mariëngaarde. Deze overeen-
komst is vooruitlopend op de definitieve 
koopovereenkomst die beide partijen op 
korte termijn gaan sluiten. Stichting Mo-
numentenbehoud is voornemens hier 
een gezondheidscentrum te realiseren 
met onder meer een huisarts, tandarts 
en apotheek. Ook Zorgboog in Balans, 
het eerstelijnsbehandel-centrum van de 
Zorgboog, neemt hier haar intrek.
Gezondheidscentrum
Met de verbouwing van Mariëngaarde 
heeft de Zorgboog in het voorjaar een 
oproep gedaan voor een nieuwe invulling 
van de ronde kapel in Mariëngaarde. Na 
intensief overleg met het dorpsplatform en 
de gemeenschap van Aarle-Rixtel heeft 
de Zorgboog de voorkeur uitgesproken 
voor stichting Monumentenbehoud. “Hun 

idee voldoet aan de randvoorwaarden die 
we hebben gesteld en we zijn dan ook blij 
dat de kapel als markant beeld van Aarle-
Rixtel behouden blijft “, meldt Ton Borghs, 
raad van bestuur de Zorgboog. “Boven-
dien zien we een gezondheidscentrum 
als een waardevolle aanvulling op het 
zorgaanbod, zowel voor bewoners binnen 
als buiten de muren van Mariëngaarde.” 
Willem Verhoeven, voorzitter stichting 
Monumentenbehoud Aarle-Rixtel, vult 
aan: “Met het gezondheidscentrum krijgt 
dit karakteristieke gebouw een mooi 
tweede leven.”
Verbouwing
De verbouwing van Mariëngaarde is in-
middels van start gegaan. Na de ver-
bouwing van Mariëngaarde ontstaat er 
een gebouw met de nadruk op wonen en 
welzijn in combinatie met zorg voor di-
verse doelgroepen en een diversiteit aan 
woonvormen. Het gebouw omvat dan 
twee groepswoningen voor in totaal veer-
tien jong dementerenden, drie groepswo-
ningen voor in totaal eenentwintig per-
sonen psychogeriatrie (dementerenden), 
twee afdelingen met intensieve verzor-
ging en verpleging voor in totaal dertig 
personen en zes appartementen en drie 
studio’s.

Ton Borghs (lid raad van bestuur de Zorg-
boog), Willem Verhoeven (voorzitter Stich-
ting Monumentenbehoud Aarle-Rixtel) en Ton 
Schepers (secretaris Stichting Monumenten-
behoud Aarle-Rixtel)

Te Huur - Bovenwoning met 2 verdie-
pingen en eigen tuin, Kerkstraat, Aarle-
Rixtel. �st verdieping - Ruime woon-
kamer, Open keuken met eetgedeelte,  
balkon met toegang tot eigen tuin met 
schuur, gast wc. 2de verdieping - 2 slaap-
kamers, moderne badkamer  met douche 
en wc. Woning helemaal gerenoveerd in 
2013.  Huurprijs €700 per maand kale 
huur. Max. huurperiode � jaar. Contact:  
06-5�448064 of 06-53774222

Klokje                                               
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Pierre v.d. Vorst Optiek
Dorpsstraat 40D, Stiphout | Tel.: (0492) 3860 78

’s maandags gesloten

Leverancier alle ziektekosten verzekeraars

Is incl enkelvoudige 
kunststof glazen 

toeslag voor Hard en 
Ontspiegeling € 25.=

Perfect Nail Styling
Linda Verhoeven-de Hoop

Allround nagelstyliste

Bij Perfect Nail Styling bent u aan het juiste adres voor mooie Gelnagels en Gellak!

December actie:
* 20% korting op een nieuwe set gelnagels 
* 10% korting op gellak

Wil je mooie verzorgde nagels voor de Kerst maak dan gauw een afspraak!

Langeakker 9
5735 HD Aarle-Rixtel

T: 0492 38 26 15
M: 06 53 67 67 49 linda@perfectnailstyling.nl

/perfectnailstyling
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Ook bij de tweede Aan de Wielen-cross, 
op zondag 24 november, waren de weers-
omstandigheden prima en dus werd het 
een snelle wedstrijd. Er stond dit keer 
geen maat op Ruud Kooijmans uit Beek 
en Donk, want na een slechte start reed 
hij in de tweede ronde bij iedereen weg en 
won met grote voorsprong. Leon Rooijak-
kers uit Gerwen soleerde naar een prima 
tweede plek en daarachter was volop 
strijd om de derde plaats. Door kramp viel 
Jean Pierre Vreugde daaruit weg, maar 
Jef van Dijk, Ad Dekkers en Marcel Akker-
mans duelleerden tot op het laatst om die 
podiumplaats. In de sprint werd Ad 3e, Jef 
4e en Marcel 5e. In het algemeen klasse-
ment gaan Ad Dekkers en Henk Mertens 
in categorie een nu aan de leiding. In de 
tweede categorie zegevierde Bram Swin-
kels voor Tjerk Bijlsma en Lud Antonie. 
Bram staat hier aan de leiding. En Jan 
Schalks  was de beste in categorie drie 
voor Adri Donkers. Adri staat er hier het 
beste voor.
Annie v.d. Velden won voor de tweede 
keer achter elkaar de jokerkaartavond, 
Thijs van Rosmalen was dit keer de beste 

Nog meer in het nieuws dan Zwarte Piet,
was de miljoenenclub van P.S.V.,
dagelijks diverse artikelen in het E.D.,
maar ook op radio en T.V.,
was het aan de orde van de dag.
Gelukkig hoef ik allemaal niet te lezen,
wat er over wordt geschreven,
want ik heb geen voorkeur voor een club.
Als u dit gedichtje leest,
is de W.K. loting al geweest
en gaat men Brazilië aan het be-
schouwen.
Hebben onze Oranjemannen goed ge-
loot
of is het een heel zware poule
en licht men onze jongens in de voor-
ronde al een poot?
Vele columns zullen daar aan worden 
gewijd,
want het duurt nog een hele tijd,
voordat het toernooi er is.
RD

bij de rikkers. Op tweede Kerstdag orga-
niseren wij ‘s middags uiteraard weer de 
fotopuzzeltocht, op 29 oktober ’s morgens 
de koppelcross en op 5 januari staat onze 
tweede officiële veldtoertocht op het pro-
gramma. Volgende keer krijgt over deze 
drie activiteiten uitgebreide informatie van 
ons. Kunt u zo lang niet wachten kijk dan 
op www.aandewielen.nl.
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“Jingle Beats” 
&RG PLUS ON TOUR disco   

Na het succesvolle en uitverkochte Sen-
Zation White volgt als aangekondigd 
Jingle Beats als de eerste ON TOUR 
disco welke zal plaats vinden op �4 de-
cember bij Cendra in Aarle Rixtel. Deze 
disco’s zijn bedoeld voor de Laarbeekse 
tieners van het voorgezet onderwijs met 
een leeftijd van �3 t/m �5 jaar. 
Jingle Beats is het thema van deze eerste 
disco. Dus iedereen in de kerstsfeer! 
De nodige effecten zullen voor leuke, ver-
rassende situaties zorgen. Kaarten zijn 
vanaf heden te koop bij Snoeperij Jantje, 
Kerkstraat 4 in Aarle-Rixtel,
D.I.O drogisterij Mark, Dorpsstraat 5 in 
Lieshout,Buurthuis, Bernadettestraat 43 
in Mariahout en  Shoes4you, heuvelplein 
�0C in Beek en Donk
Vanwege het overweldigende succes is 
er een toegangspasjes systeem inge-
steld, nog niet iedereen heeft zich voor 
een membercard aangemeld. Het &RG 
PLUS pasje ( membercard ) is voor Laar-
beekse tieners gratis. Een pashouder 
krijgt eerder informatie over de kaartver-
koop en kan tegen betaling van � euro 
een toegangskaartje voor de PLUS disco 
kopen. Heeft men geen membercard en 
kan men een schoolpas of ID laten zien 
betaalt men 3 euro. 
Party Jockey Tim geeft aan er weer veel 
zin in te hebben. De muziekstijl, uitstra-
ling, en opzet van deze discoavond wordt 
aan het thema en aan de doelgroep aan-
gepast, zodat de jongeren zich verbazen, 
thuis voelen en uitzien naar een volgende 
keer. Vanwege de leeftijd is het alcohol-
vrij. Om overlast te voorkomen wordt het 
binnen is binnen beleid gehanteerd. En-
tertainment en de nodige effecten zullen 
voor leuke situaties zorgen. 

&RG PLUS ON TOUR disco’s zijn ge-
pland op �7 januari bij De Boemerang 
in Beek en Donk met thema SnowBeats 
op �4 februari in Lieshout met als thema 
Heart Beats  en het seizoen wordt afge-
sloten op 2� maart 20�4 na Carnabeats 
met de after party After Beats in Maria-
hout bij Yammas.
De PLUS disco’s zijn speciaal voor jon-
geren van het voortgezet onderwijs in de 
leeftijd van �3 t/m �5 jaar. De aanvangs-
tijd is 20.30 uur en we stoppen om 23.30 
uur. De Jingle Beats disco avond wordt 
gehouden in jeugdcentrum Cendra Dui-
venakker 72a 5735JB Aarle-Rixtel.

Jaarlijkse Kerstin

Op �8 december is er bij CENDRA de 
jaarlijkse Kerstin feestdag.

Deze begint om �4 uur tot 22.30uur .

Op deze dag is iedereen welkom om met 
onze jeugd gezellig wat te drinken en ge-
nieten van de sfeer.
Duivenakker 72a Aarle Rixtel

NLdoet 2014: 
heel Nederland doet mee!

Op 2� en 22 maart 20�4 steken vele 
maatschappelijk betrokken Nederlanders 
de handen uit de mouwen tijdens NLdoet. 
Dit is de grootste vrijwilligersactie van Ne-
derland, georganiseerd door het Oranje 
Fonds. Ben of ken je een maatschappe-
lijke organisatie waar vrijwilligers nodig 
zijn voor een leuke klus of activiteit? Of 
heb je zin om samen met collega’s, 
vrienden of teamgenoten bij een organi-
satie aan de slag te gaan? Doe dan mee 
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Is brood gezond?
Ja, brood is gezond. Het is een bron van vezels, B-vitamines en mineralen. Vooral brood 
dat van de hele graankorrel is gemaakt: volkorenbrood van tarwe of andere granen en 
vezelrijk meergranenbrood
Word je dik van brood?
Nee, brood helpt je juist met een gezond gewicht. Vooral brood met veel vezels geeft je 
een gevuld gevoel, waardoor je minder behoefte hebt aan snacks en snoep. Let wel op te 
zoet en te vet broodbeleg.
Is het waar wat al die dieetboeken zeggen?

Nee, veel van wat in die boeken staat is een broodje-aap-verhaal. Voor onafhankelijke en 
wetenschappelijk onderbouwde informatie kun je bij het Voedingscentrum terecht: 

.
Zijn koolhydraten uit brood slecht voor je?
Nee, koolhydraten leveren de energie die je hersenen en spieren nodig hebben. Juist 
producten met veel vezels, zoals volkorenbrood, zijn gezonde bronnen van koolhydraten.
Wat is het effect van brood op je bloedsuikerspiegel?
Vooral broodsoorten met veel vezels zoals volkoren en brood met zaden en pitten zorgen
voor een evenwichtige energie-opname en dus een geleidelijk verloop van de 
bloedsuikerspiegel
Is het tarwe in brood genetisch gemodificeerd?
Nee, de tarwe die wordt gebruikt in Nederlands brood is niet genetisch gemodificeerd. 
Wel wordt door natuurlijke kruising voorkomen dat er ziektes in de tarweplanten 
terechtkomen.
Wat zeggen voedingswetenschappers en -autoriteiten over brood?
Volgens zowel het Voedingscentrum, veel voedingswetenschappers en de Nederlandse 
Gezondheidsraad is brood belangrijke basisvoeding uit de Schijf van Vijf. Het 
Voedingscentrum adviseert elke dag 6 à 7 sneetjes brood te eten. Het liefst 
volkorenbrood.
Is speltbrood inderdaad zo gezond?
Als speltbrood gemaakt is van de hele graankorrel, is het net zo gezond als 
volkorenbrood van tarwe. Juist in die hele graankorrel zitten namelijk veel vezels, 
vitamines en mineralen. Speltbrood is niet glutenvrij. 
Zijn gluten slecht voor je?
Alleen mensen met een glutenovergevoeligheid kunnen graanproducten met gluten beter 
mijden. Zij kunnen last krijgen van darmklachten of allergische reacties. Voor hen is 
glutenvrij brood verkrijgbaar.
Hoe zit het met zout in brood?
Vergeleken met 2008 zit er 25% minder zout in brood. De bakkerijbranche loopt al jaren 
voorop met zoutvermindering. In bakkerszout zit ook jodium, een belangrijke bouwstof 
voor je lichaam.

www.voedingscentrum.nl

FEITEN EN FABELS OVER BROOD
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Voor tegels en sanitair
bezoek  showroom 

of kijk op onze website: 
www.vanrooydasmooi.nl

Openingstijden showroom
wo-do-vrij  :�3.30-�8.00 uur

za: 09.00-�6.00 uur
Of volgens afspraak

Torenakkerweg 3a
5735 BG  Aarle-Rixtel
Tel 0492-38�383
mobiel 06-5��624�9

Te koop: honden en kattenvoer. div 
soorten en zeer goed. Vesters Agrarische 
Groothandel BV Torenakkerweg �, Aarle-
Rixtel Tel: mob: 0625035056

Klokje                                               

met NLdoet.
Vrijwilligers zijn het kloppende hart van 
sociale initiatieven. Met NLdoet stimu-
leert het Oranje Fonds jong en oud om 
zich in te zetten voor de samenleving en 
zet vrijwillige inzet in de spotlights. Vorig 
jaar waren al 3�0.000 Nederlanders ac-
tief tijdens NLdoet, een recordaantal. In 
20�4 wil het Oranje Fonds nog veel meer 
mensen op de been brengen.  
Samen aan de slag
Overal in het land zijn leuke vrijwilligers-
activiteiten te doen. Het opknappen van 
een clubhuis, een dierenverblijf of een 
speeltuin. Een paar uur erop uit met jon-
geren of gehandicapten.. Tussen al deze 
klussen vind je vast en zeker een mooie 
activiteit die je samen met je collega’s, 
familie of je sportteam kunt doen. Ben 
je maatschappelijk betrokken en heb je 
zin om een dag(deel) de handen uit de 
mouwen te steken? Meld je aan op www.
nldoet.nl. Er komen dagelijks nieuwe ac-
tiviteiten bij!
Een klus te klaren? 
Ben of ken je een maatschappelijke or-
ganisatie waar vrijwilligers nodig zijn? 
NLdoet is de uitgelezen kans om elke ac-
tiviteit met hen aan te pakken. Meedoen 
betekent extra handen, nieuwe netwerken 

en naamsbekendheid voor je organisatie. 
Heb je een klus te klaren of wil je tijdens 
NLdoet net dat beetje extra doen? Meld 
je klus dan aan op www.nldoet.nl. Als je 
dit zo spoedig mogelijk doet, dan kan het 
Oranje Fonds een bijdrage geven van 
maximaal € 450,-. Op = Op.
Meer weten?
Voor aanmelding, extra informatie, het 
laatste nieuws en tips en inspiratie voor 
een NLdoet activiteit kun je terecht op 
www.nldoet.nl. 
Heb je als Laarbeekse vrijwilligersorga-
nisatie hulp nodig om een leuke klus te 
verzinnen of wil je meer publiciteit voor 
de klus, dan kunt je contact opnemen 
met ViERBINDEN Vrijwilligerswerk Laar-
beek, e-mailadres: vrijwilligerswerk@
vierbinden.nl 
Hopelijk doen weer veel Laarbeekse 
vrijwilligers en organisaties mee met NL 
DOET!
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Einduitslag van het 50e van 
Ganzenwinkeltoernooi bij 

Handboogschutterij de 
Eendracht in Aarle Rixtel.

Zondag � december j.l. is de prijsuitreiking 
geweest van het 50e van Ganzenwinkel-
toernooi. Hiervoor waren een aantal deel-
nemende verenigingen aanwezig op de 
doel van HBS de Eendracht. 
Voor de prijsuitreiking werd, zoals al en-
kele jaren gebruikelijk is, een korte wed-
strijd verschoten met 2 proefpijlen en �5 
tellende pijlen. Alle aanwezige schutters 
van de bezoekende verenigingen mogen 
met deze wedstrijd meedoen Dit is altijd 
een gezellig samenzijn waarbij ook de 
nodige hilariteit omdat tijdens elke schiet-
beurt vooraf wordt aangegeven welke 
treffer telt voor een prijsje. Dan blijkt dat 
het moeten schieten van bijvoorbeeld een 
7 niet iedereen even makkelijk afgaat en 
soms een �0 schieten dan ineens wel 
lukt.
Voor het verzamelen van de diverse 
prijsjes had onze penningmeester Jan 

Coolen weer enorm zijn best 
gedaan. Een volle tafel met 
flessen wijn , blikjes fris, 
pakken koekjes, blikken soep, 
snoep, worstjes, etc was hier-
voor beschikbaar.Geen enkele 
schutter ging dan ook zonder 
prijsjes naar huis. Uiteindelijk 
werd na �5 pijlen een eind-
stand opgemaakt waarbij ie-
dere schutter nogmaals een 
prijsje mocht uitzoeken.
�e Werd E. Geerthuis van de 
Batavieren uit de Rips met �35 
punten, 2e werd C Vissers van 
Concordia Welvaren uit Erp 

met �34 punten en 3e werd B. de Rooij 
met �33 punten eveneens van de Bata-
vieren uit de Rips.
Aansluitend  werd overgegaan tot de 
Prijsuitreiking van het 50e van Ganzen-
winkeltoernooi, Hiervoor waren speciaal 
aanwezig de Beschermvrouwe en Be-
schermheer van onze vereniging Me-
vrouw G.M. van Ganzenwinkel en de Heer 
G.T. van Ganzenwinkel overhandigden 
de diverse bekers en medailles aan de 
winnaars van de verschillende klassen en 
aan de winnaar van het gehele toernooi. 
Dat werd dit jaar HBV Ontspanning uit St. 
Oedenrode met -4 punten. Zij benaderden 
als besten het vooraf gegeven resultaat.
EINDUITSLAG 50e VAN GANZENWIN-
KELTOERNOOI:

Uitslag teams:
 �. Ontspanning St. Oedenrode   -4
 2. De Batavieren, de Rips  +8
 3. Recht door Zee, Helmond -�6
 4. De Vriendschap, Mierlo -20
 5. Prins Bernhard, Mierlo +23
 6. Vredelust, Deurne  -25
 7. Neerlandia, Bakel  +33
 8. Oude Roem Handhaven, Someren 
-40
 9. St Willibrordus, Milheeze -52
�0. Krijgsman Soranus., Lieshout -54
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 Tafeltennisvereniging ATTC 77 organiseert
De Tafeltennisbattle

Maandag 23 december 20�3 organiseert 
tafeltennisvereniging A.T.T.C. ’77 in Aarle-
Rixtel een tafeltennisbattle voor alle kin-
deren uit de groepen 5 tot en met 8 van 
de basisscholen in Aarle-Rixtel. Wil je ook 
mee doen, geef je dan zo snel mogelijk 
op. Stuur een email naar attc77@chello.
nl met daarin je naam, de naam van de 
basisschool en in welke groep je zit.
De tafeltennisbattle vindt plaats in de 
gymzaal aan de Jan van Rixtelstraat 30 in 
Aarle-Rixtel en duurt van �0.00 tot �3.00 
uur. Zorg dat je om kwart voor tien aan-
wezig bent en neem gymschoenen mee. 
Voor tafeltennisbatjes zorgt de vereniging, 
maar als je er zelf eentje hebt, kun je die 
natuurlijk meenemen.

Wintermarkt in Aarle-Rixtel

Op zondagmiddag �5 december wordt er 
op de Kouwenberg in Aarle-Rixtel een ge-
zellige wintermarkt gehouden.  Het is een 
initiatief van een speciale werkgroep die 
op de Kouwenberg nog meer van dit soort 
“Aarlese markten” wil gaan organiseren. 
Zodoende moet dit gezellige dorps-
plein met zijn kiosk  - en daarmee Aarle 
-  nog levendiger worden, ofschoon men 
de kleinschaligheid en de intieme sfeer 
hierbij niet uit het oog wil verliezen.
Op de markt worden door Aarlese 
mensen ( waaronder ook ondernemers)  
allerlei leuke en sfeervolle artikelen aan-
geboden, waaronder kunstnijverheid, 
cadeauartikelen, versnaperingen, leuke 
hebbedingetjes enz. enz. Daarnaast 
worden er ook warme dranken, soep en 
lekkere wafels aangeboden.  Er komen 
zo’n �8 stands.   Ook zal de kerstman niet 
ontbreken waarmee men ook op de foto 
kan. Het geheel wordt omlijst met pas-
sende (life)muziek vanaf de kiosk en met 
het schallen van de midwinterhoorn. De 
markt start om �5.00 uur en eindigt om 
�9.00 uur

Gemeenschapsblad Aarle-RixtelBericht van:

Aangepaste openingstijden
Edelsmid Johan van Bakel

Afgelopen week ben ik helaas niet 
open geweest vanwege verblijf in het 
ziekenhuis  i.v.m. hart en long pro-
blemen, echter ben ik hier nog niet 
geheel hersteld van en dat kost nog 
enige tijd.
Voor dringende zaken kunt u bellen op 
het telefoonnummer 0492-347�5�

geopend op: 
do & vr. van �3:00 t/m �7:00
2�,23 en 24 december van �3:00 t/m 
�7:00
Voor mooie kerst cadeau`s 

Excuses voor het 
ongemak
Johan van Bakel Edelsmid 
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LD&S Leo’s Diensten & Service BV

Inclusief 6% BTW

Voor onderhoud CV-ketel

Interesse?
Bel dan vrijblijvend voor onderhoud en storingen
naar 0623361665 of mail naar info@leodiender.nl

tj
tj timmerbedrijf

Jan van de Tillaart
De Tempelier 13

tel 0492-381557

mobiel 06-53407409

5735 JG   Aarle-Rixtel

fax 0492-840034

tj
tel 0492-381557

mobiel 06-53407409
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3 december  Sint Nicolaas bij de Be-
jaarden
Ook Sint Nicolaas bracht bij de leden van 
de Bond van Bejaarden, die in het ont-
spanningsgebouw aanwezig waren, een 
bezoek met zijn Zwarte Pieten. In zijn 
openingswoord mocht voorzitter, W. van 
Dijk, zeer velen welkom heten, onder wie 
de beide wijkzusters. Door verscheidene 
dames  werd aan deze avond medewer-
king verleend met muziek en zang. De 
bejaarden werden allen door Sint Nico-
laas rijkelijk bedeeld.

4 december  Boerenbal De Raad van 
Elf uit het Aarlese Ganzegat organiseert 
zondag in het ontspanningsgebouw een 
boerenbal. Op dit bal zal de Raad van 
Elf in geheel nieuwe kostuums ( die ze 
zelf hebben gekocht en door hun dames 
vervaardigd) verschijnen. Niet alleen de 
jeugd, maar vooral de gehuwden, worden 
verwacht en zoveel mogelijk in blauwe 
kiel. Iedereen zal bij het binnenkomen van 
de zaal een gratis lot ontvangen voor de 
worst van ��� cm lang, welke in de loop 
van de avond verloot zal worden. Behalve 
enkele orkesten, zal ook de hofkapel 
aanwezig zijn. Men kan, vanaf vandaag, 
entreekaarten verkrijgen bij de bestuurs-
leden en zondag aan de zaal.

24 december Marius P. van Zutphen 
nieuwe secretaris Aarle-Rixtel
De 33e stem, die door voorzitter E.P.A.M. 
Janssens luid werd voorgelezen bracht 
de lang verwachte beslissing: Marius 
P. van Zutphen uit Dinther (NB)  is de 
nieuwe gemeente secretaris van Aarle-
Rixtel geworden. De 32-jarige gemeente 
ontvanger van Dinther en Heeswijk wordt 
daarmee de jeugdige opvolger van M.S. 
van Roy en zijn benoeming maakt tevens 
een eind én aan het secretarisloze tijdperk 

te Aarle-Rixtel, dat acht maanden heeft 
geduurd én aan de speculaties omtrent 
de bezetting van deze “sede vacante”, 
waarover politiek Aarle-Rixtel in de af-
gelopen maanden de mond vol had. Zou 
het van den Heuvel worden of van Roy, 
de zoon van M.S. van Roy, die daarmee 
in de voetsporen van zijn vader wilde 
treden? Met de mogelijke benoeming van 
een “buitenstaander” hield men eigenlijk 
geen rekening al kon men in de afgelopen 
maanden in Aarle vaak beluisteren, dat de 
benoeming van een “vreemde” voor Aarle 
het beste zou zijn. Er kwamen op de lijst 
van aanbevelingen inderdaad twee “bui-
tenstaanders” voor: M.P. van Zutphen als 
nummer één en W.B.M. Coppieters uit 
Nuenen als nummer twee. Het werd na 3 
stemmingen en zoals gezegd bij de 33e 
stem en na een kort intermezzo Marius 
P. van Zutphen. Het werd een nek aan 
nek race tussen de kandidaten, waarvan 
er slechts één in de raadszaal aanwezig 
was, nl.  loco secretaris M.A.M. van den 
Heuvel, die, zoals hij ons voor de verga-
dering toevertrouwde, niet op een benoe-
ming rekende. Tot op de trappen van de 
raadszaal stonden maandag avond de 
belangstellenden voor deze vergadering, 
die voor de eerste maal na zijn terug-
keer van ziekteverlof, werd gepresideerd 
door burgemeester E.P.A.M. Janssens. 
Opperwachtmeester Groenhout hield 
de belangstellende schare rustig en be-
kwaam in bedwang, maar kon toch niet 
voorkomen dat er zo af en toe luid geroe-
zemoes door de raadszaal weerklonk. Bij 
aanvang van de raadsvergadering rele-
veerde burgemeester Janssens het feit, 
dat ’s morgens om ��.02 Aarles 4000e 
inwoner was geboren. Het was Catharina 
Maria Petronella Laetitia (deze laatste 
naam op verzoek van het gemeente be-
stuur)  van Gennep, die voor Aarle de 
4000 vol maakte. De raad kreeg van de 
gelukkige ouders beschuit met muisjes bij 
de koffie.
HELMONDSE COURANT december �963
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Klokje                                               

Inleveren kopij
Artikelen, Adverten-
ties, dankbetuigingen 
en klokjes (duidelijk 
leesbaar) tot uiterlijk 
dinsdagavond voor het 
verschijnen van het vol-
gende nummer op adres: Kerkstraat 39, 
Aarle-Rixtel. 
Of
gemeenschapsblad@hotmail.com

Klokje                                               

Klokje                                               

Gemeenschapsblad Aarle-RixtelBericht van:

Klokje                                               

Klokje                                               

Gemeenschapsblad Aarle-Rixtel   Report Ad

De Meikever
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Seniorenvereniging KBO
Aarle-Rixtel

Onze Lieve Vrouwe Gilde Aarle-Rixtel
Anno �324

=
mUzieK

cOOL
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Kosten van de advertenties

Exclusief BTW 2� %
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 �0.�4.95.048

www.gemeenschapsblad.nl

Inlichtingen 
voor adverteren 

in het Gemeenschapsblad 
Ad Loos  Kerkstraat 39 

Tel 0492 - 382034
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Kosten van de advertenties

Exclusief BTW 2� %
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 doorbere-
kend.
Bank: Rabobank �0.�4.95.048
www.gemeenschapsblad.nl

Inlichtingen 
voor adverteren in het 

Gemeenschapsblad 
Ad Loos  Kerkstraat 39 

Tel 0492 - 382034
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Vragen over zorg? 
Bel de Zorgcentrale 0900 - 899 8636 

(€ 0,01 per minuut) of kijk op 
www.zorgboog.nl

Voor alle generaties!
Bij de Zorgboog staan we klaar voor alle generaties. Iedereen, 
 ongeacht welke leeftijd, kan bij ons terecht voor een breed 
pakket aan diensten in wonen,  welzijn en zorg. Van zwanger-
schaps be geleiding, kraamzorg en jeugdgezondheidszorg tot 
 gemaksdiensten,  cursussen en verpleging en verzorging. 

U vindt ons in onze woonzorgcentra bij u in de buurt, in de 
thuiszorgwinkel of we komen bij u aan huis. Zo krijgt u altijd 
de beste zorg.

Bekijk ook ons digitale magazine Fijn!
op www.zorgboogmagazine.nl



55

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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www.bbig-design.com

Café van Bracht
Van oudsher uw vertrouwde adres voor:

* Koffietafels
* Feesten en Partijen
* Vergaderingen

Kerkstraat 9, 5735 BW  Aarle Rixtel  Telefoon 0492-381221



58

De kaaskoning
“kaas met een vorstelijke smaak”

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

Iedere donderdag van 
7:30 tot 13:00 uur 

op het marktterrein.

www.dekaaskoning.nl

Niet de eerste.
                         Maar wel de beste !!

       Voor liefhebbers van echt.
                       Niet van namaak.
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