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Centraal alarmnummer

112

Landelijk Politienummer 0900 - 8844 voor niet spoedeisende hulp
POLITIEBUREAU Beek en Donk, openingstijden ma t/m vr 09.30-12.30 u,
wo 18:00-19:30u tel. 0900 - 8844.
BRANDWEER 112 Niet spoedeisend in kantoortijd: 0492469890. Overige : 0402332155.
GEMEENTEHUIS Beek en Donk, Koppelstr. 37 tel. 469700
Open: Ma t/m Vr 9.00 tot 12.30 uur Wo van 14.00 t/m 17.00 uur. (burgerzaken)
Wo 18.00 19.30 uur (burgerzaken en Bouwen en Wonen)
DORPSPLATFORM Aarle-Rixtel Secretariaat Kannelustweg 11 5735 EJ Aarle-Rixtel
Tel. 381696. E-mail: info@dorpsplatform. Website: www.dorpsplatform.nl
M.F. DE DREEF De Duivenakker 76, tel. 382149
STORINGSNUMMERS Storingsnr. gas en stroom 0800-9009
Waterleiding: 073-6838900. UPC 0900-1580
WONINGSTICHTING LAARBEEK: Heuvel 1, Lieshout, tel. 0499-423370.
Open: Ma. t/m do van 8.30 - 16.30 u. vr 8.30-12.30 uur
SCHULDHULPVERLENING LAARBEEK voor hulp bij schulden: Budgetwinkel, Churchillaan 109, Helmond, aanvraagformulier opvragen tel. 0492-587878.
BLOEDAFNAME ELKERLIEK ZIEKENHUIS maandag en woensdag van 08.15 – 08.45 in
Zonnetij (appartement 21) aan de Heindertweg.
VERLOSKUNDIGEN Praktijk Natal Gemert-Bakel en Aarle-Rixtel.
Kouwenberg 13 Aarle-Rixtel. 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. 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.nl
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: Heindertweg 87 , tel.0647333735.ma t/m do 9.30-11.00u.
email dsp-ar@vierbinden.nl
LEVgroep Leven en Verbinden:
Penningstr 57, Helmond.tel. 0492-598989. Open ma t/m vr 9.00 tot 17.30 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 14:00 tot 20:00 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 13.30-17.00u.
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
Zorgcoöperatie Tot uw Dienst De Klumper 4 LieshoutTel: 06 30640121



Parochie O.L. Vrouw Presentatie
Vieringen tijdens de feestdagen
Dinsdag 24 december – VIGILIE van KERSTMIS,
kerstavond
17.00 uur Kerk – Herdertjesviering – Gezinsviering m.m.v.
opleidingsorkest van de Harmonie - Samenzang.
Theo van Vijfeijken en overleden ouders van Heeswijck en Mieke
19.30 uur Kerk – Samenzang van kerstliederen, afgewisseld met orgelmuziek
en mooie kerstgedachten.
20.00 uur Kerk –Plechtige Eucharistieviering m.m.v. Dames-en Herenkoor
Woensdag 25 december- GEBOORTE VAN JEZUS. – KERSTMIS
08.30 uur Kerk – Peuter- en Kleuterviering
10.00 uur Kerk – Eucharistieviering m.m.v. Gemengd koor De Klokkengieters
Donderdag 26 december – H. Stephanus, Tweede Kerstdag
10.00 uur Kerk – Eucharistieviering – Samenzang
de Kerk is geopend van 14.00 -16.00 uur zodat ieder de gelegenheid
heeft om de kerststal te bezoeken.
14.30 - 15.45 uur Kerk – Muziek rond de Kerststal.

Week van zaterdag 28 december 2013 t/m vrijdag 3 januari 2014
Zaterdag 28 december – Onnozele Kinderen, martelaren.
18.30 uur Kerk - Eucharistieviering – Dameskoor
Overleden ouders Steenbekkers – van Alem
Marinus en Toos van Stiphout en kleinzoon Mart
Overleden ouders Ermens – Schepers
Zondag 29 december – H. Familie Jezus, Maria en Jozef
10.00 uur Kerk – Eucharistieviering – Samenzang
Voorganger; Pastor Verbraeken
Martien van der Linden
Dinsdag 31 december
18.30 uur Kerk - Eucharistieviering m.m.v. de De Ouwe Hap
Overleden ouders van Rixtel, Bertus en Frits (sterfdag Frits/fund.)
Frans Vogels				
(2e sterfdag)
Theo van Vijfeijken en overleden ouders van Heeswijck en Mieke
Overleden leden van de Ouwe Hap
Woensdag 1 januari 2014
10.00 uur Kerk – Eucharistieviering –de Cantorij
Marinus van den Heuvel
Jan van den Bogaard			
(par.)
Riny van den Bogaard			
(par.)
Zr. Marij Verbeeck			
(par.)
Overleden ouders van Rixtel – Jansen en Mariet
Riny van de Ven			
(1e sterfdag)


Parochie O.L. Vrouw Presentatie
Week van zaterdag 4 januari t/m vrijdag 10 januari
Zaterdag 4 januari
10.00 uur Kerk – Eucharistieviering – Dameskoor
		
Zondag 5 januari – Hoogfeest: Openbaring des Heren (Driekoningen) (van 6 jan.)
10.00 uur Kerk – Eucharistieviering – Samenzang
Overleden ouders Wim en Bertha van Dijk		
(verj. vader)
Sien Nooijen					
(fund.)
Doortje van Roij					
(verj.)
Christ en Antoine van Bommel
Hanneke van Berlo					
(fund.)
Jan Hendrix					
(j.get.)
Woensdag 8 januari19.00 uur Kapel - Rozenkransgebed
		

Week van zaterdag 11 januari t/m vrijdag 17 januari
Zaterdag 11 januari
18.30 uur Kerk – Eucharistieviering - samenzang
Toon Geerts					
(verj./ par.)
Overleden ouders Martens - Derboven
Corrie Swinkels – Gijsbers
Noud en Mio Raaijmakers			
Tot welzijn van de parochie
Zondag 12 januari – 1e Zondag door het jaar. Doop van de Heer.
Aktie Kerkbalans
10.00 uur Kerk – Eucharistieviering – de Cantorij
Martien van der Linden
Overleden ouders van Asten – van Breugel
Nellie Sterken – van Ravensteijn			
(sterfdag)
Overleden
Maria de Rijk-Sillekens, Kerkstraat 61, 80 jaar.
Spreekuren Pastorie
Op dinsdag-, donderdag- en vrijdagochtend van 9 tot 12 uur is er een medewerkster
aanwezig op de pastorie, tel 381215. U kunt dan terecht met vragen over: dopen,
huwelijken, jubilea en misintenties. Voor dringende gevallen zoals uitvaart of ziekenzalving, kunt u altijd naar de pastorie bellen, tel.:381215.
Voor vragen of een persoonlijk gesprek met waarnemend pastoor Verbraeken kunt u
terecht bij het parochiecentrum in Beek en Donk tel. 0492 461216
Attentie: In verband met de komende feestdagen zal van 24 december 2013 t/m 1
januari 2014 de administratie gesloten zijn . Voor dringende gevallen kunt u altijd
bellen naar de pastorie tel. 381215. U hoort dan bij wie u gedurende die periode terecht kan met uw vragen.


LD&S Leo’s Diensten & Service BV
Voor onderhoud CV-ketel

Inclusief 6% BTW

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

Aannemingsbedrijf - Machineverhuur
Sloop & Grondwerken
Handelsonderneming & Recycling
Groene woudseweg 2



-

Beek en Donk

-

Tel. 0492 - 46 59 42

Bericht van:
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Parochianen die niet meer mobiel zijn.
Beste Parochianen die niet meer mobiel zijn. Ook u hoort erbij!
We kunnen als u dat wenst, elke veertien dagen na de H. Mis de H. Communie bij u
thuis te brengen. Vanaf 11.00 uur kunt u ons dan bij u thuis verwachten.
U kunt zich telefonisch aanmelden door te bellen naar Tosca Ruiters tel. 382531.
Een paar vrijwilligers zijn graag bereid om u deze dienst te bewijzen.
Samen vormen we de geloofsgemeenschap, thuis en in de kerk!
De Communie groep.
Doopvieringen
Voor de voorbereidingsavond en voor de doop van uw kindje kunt u zich
tijdens de spreekuren op de pastorie opgeven: tel. 381215.
Opgeven Misintenties.
Zoals gewoonlijk kunt u de misintenties voor het nieuwe jaar weer komen opgeven
op de pastorie en wel op dinsdagochtend 7 januari en vrijdagochtend 10 januari
2014 a.s. van 10.00 uur tot 12.00 uur.
De kosten voor de misintenties bedragen: Voor 1 persoon 8 Euro.
Voor ouders 8 Euro
Voor familie 16 Euro
Voor elke naam extra betaald u 4 Euro.
Gelieve contant te betalen. De ingang van de administratie is bij de pastorie achterom!!

Vieringen Missieklooster H. Bloed te Aarle-Rixtel
Kloosterdreef 7

Eucharistevieringen;
09.30 uur
op zaterdag en zondagen
17.30 uur
maandag t/m vrijdag
Uitstelling van het Allerheiligste
15.30 uur - 17.00 uur maandag en vrijdag
10.00 uur - 12.00 uur woensdag
10.30 uur - 12.00 uur zaterdag en zondag
16.00 uur - 18.00 uur zondag
Over het algemeen zijn de missen op dinsdagen, donderdagen, zaterdagen en zondagen in het Nederlands en op maandagen, woensdagen en vrijdagen in het Duits.
Op 1e 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: 0492-461324



degroofuitvaar tverzorging.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 320027

www.autoschadeverbakel.nl
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Sluiting ViERBINDEN en
Vrijwillige hulpdienst
tijdens de feestdagen.
I.v.m. de feestdagen zijn de kantoren
van ViERBINDEN in de periode van 24
december tot en met 1 januari gesloten.
Vanaf donderdag 2 januari 2014 zijn we
er weer.
Voor de spreekuren van de Vrijwillige Hulpdienst kunt u binnenlopen op
maandag 23 december en op vrijdag 3
januari van 9.00 – 10.30 uur.

Beste dames
Dinsdag 7 januari 20.00 uur de Couwenbergh.
Wij drinken op deze avond een glaasje
om elkaar
een gelukkig nieuwjaar te wensen.
Bestuur KVO

Dankbetuiging
Bij deze willen wij iedereen hartelijk bedanken voor de vele kaarten, bezoekjes
en steun die wij mochten ontvangen tijdens de ziekte en het overlijden van mijn
vrouw, (schoon)moeder en ‘super’oma

		

Johanna v.d. Ven – van der Putten

Onze speciale dank aan Dr. Engels en Titulaer en het personeel van Savant.
Het heeft ons goed gedaan dat zo velen met ons hebben meegeleefd.
Toon v.d. Ven
Kinderen en kleinkinderen
Dankbetuiging
Bedankt lieve mensen voor de steun die ik mocht ontvangen van jullie in 2013.
Ik wens jullie op deze manier, ik kan nu moeilijk schrijven, prettige feestdagen
en een voorspoedig en gezond 2014.
Bedankt voor jullie mooie kaarten en wensen.
Annie van de Ven- Driessen.
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Nieuwjaarsconcert Harmonie
De Goede Hoop.
Het harmonieorkest van harmonie De
Goede Hoop, o.l.v. Gerrit de Weerd, zal
op zondag 5 januari a.s. om 14.30 uur
haar traditionele nieuwjaarsconcert geven
in multifunctioneel centrum De Dreef.
Hiermee wordt het jaar van het 140-jarig
bestaan van de harmonie muzikaal ingeluid.
Zoals gebruikelijk wordt er weer een gevarieerd programma aangeboden met
medewerking van de slagwerkgroep van
de harmonie, de zangeres Amanda Kovac
en een klarinetkwartet.
Het harmonieorkest opent het concert
met ‘Ouverture to a New Age’ van Jan de
Haan.
Hierna volgt ‘Conversations’ waarin het
klarinetkwartet mysterieuze, boze, grappige, vrolijke en hevige gesprekken voert
met het harmonieorkest.
Dit Belgische klarinetkwartet heeft haar
sporen op muzikaal gebied al ruim verdiend en heeft al meerdere optredens
gehad met grote orkesten.

Gemeenschapsblad Aarle-Rixtel

Het harmonieorkest vervolgt met ‘Arabesque’ van Samuel R. Hazo. In dit stuk is
een mooie rol weggelegd voor de dwarsfluit en de pauken.
Het laatste nummer voor de pauze is de
’Perzische mars’ met prachtige Oosterse
klanken van Johann Strauss.
Na de pauze treedt de slagwerkgroep van
harmonie De Goede Hoop o.l.v. Anthony
Vogels voor het voetlicht met een eigentijds programma.
Nadat het harmonieorkest ‘Absolute
crossover’ van Otto Schwarz heeft gespeeld, komt de Belgische jazz-/popzangeres Amanda Kovac op het podium.
Amanda treedt vooral in België op met
haar Amanda Kovac Quartet. Ook is ze
regelmatig te zien en te horen met haar
begeleider op piano en heeft ze ervaring met optredens samen met grote orkesten.
Met begeleiding van het harmonieorkest
zingt ze achtereenvolgens ‘A night like
this’ en ‘Don’t make me over’.
Het harmonieorkest speelt daarna ‘Noche
de abril’ van Mario Remmers, waarna
zangeres Amanda haar optreden besluit
met ‘Empire state of mind’ en ‘Skyfall’.
Het concert wordt afgesloten met een ode
aan Frank Sinatra met het stuk ‘Sinatra in
concert’.
13
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Bericht van:
Toegangskaarten van 8 euro voor dit concert zijn verkrijgbaar bij de Boerenbond in
Aarle-Rixtel en op 5 januari aan de zaal.
Kinderen tot 12 jaar hebben gratis entree.
Misschien een leuke kadotip voor de
feestdagen?

Vrijwilligers in het zonnetje tijdens de Nationale dag van de
Vrijwilliger
Afgelopen zaterdag 7 december was de
Nationale dag van de Vrijwilliger. Ook bij
Laarbeekse vrijwilligersorganisaties werd
hier bij stil gestaan. Zo ging Jolanda Jacobs namens de Zonnebloem afdeling
Lieshout hun vrijwilligers bedanken met
een kerstpresentje. Zaterdag ochtend
werden alle 20 vrijwilligers persoonlijk
bedankt voor hun inzet voor de Zonnebloem-gasten. Voorzitter Jan Tielemans
en zijn vrouw Antoinet waren zichtbaar blij
met de waardering die zij ontvingen. Jan
zet zich sinds 2 jaar in als voorzitter voor
de Zonnebloem en Antoinet al jarenlang,
voorheen als bestuurslid en tegenwoordig
als bezoekvrijwilligster. “Wij doen dit vrijwilligerswerk erg graag en een stukje
waardering voor de tijd die we erin steken
is fijn om te krijgen” verteld Antoinet.
In Aarle-Rixtel werden alle vrijwilligers
van het Zorgboogcentrum extra verwend

Gemeenschapsblad Aarle-Rixtel
met een leuke middag bij het Theehuis
in Aarle-Rixtel. Femke v/d Kimmenade
organiseerde deze middag voor de 30
vrijwilligers die werkzaam zijn binnen de
Zonnetij. Vrijwillig dragen zij zorg voor
de bewoners bij het eetpunt en de huiswinkel, zij bieden ondersteuning bij allerlei
activiteiten en gaan wandelen met de bewoners. “Kortom ze zijn dus onmisbaar!”
Maandag avond organiseerde Machteld
Hoebergen van ViERBINDEN een etentje
voor haar vrijwilligers van de Laarbikker,
inloopcafé Waterpoort, de Zonnetij en het
dorpsservicepunt Aarle-Rixtel. Allemaal
werden zij uitgenodigd om te komen genieten van de kookkunsten van medewerkers van ViERBINDEN die voor deze
dag vrijwillig hun handen uit de mouwen
staken. Voor de vrijwilligers van de Laarbikker was het wel even wennen om
andere mensen in hun schorten te zien
werken in hun keuken. Maar om te kunnen
genieten van een etentje in de Laarbikker,
zonder zelf iets te hoeven doen, was toch
wel heel fijn.

OPSTARTEN LIEDERENTAFEL
IN ZONNETIJ
Samen met ViERBINDEN ligt het in de
bedoeling om eind januari 2014 te starten
met een liederentafel voor iedereen die
maar zingen wil in ZONNETIJ AarleRixtel. Voor de begeleiding zoeken wij
nog enkele muzikanten. Gedacht wordt
aan toetsenist, accordeonist, gitarist en
bassist.
De bedoeling is dat de liederentafel plaats
gaat vinden op de laatste donderdagen
van de maand waar een R in zit. Er wordt
gezongen uit bundels die dan aanwezig
zullen zijn.
Verdere informatie of aanmelden kan op
tel.: 0492-534726 of
E.mail: frans.raaijmakers@upcmail.nl
15
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Seniorenvereniging KBO
Aarle-Rixtel

Blijft u wel bij de tijd?		
We naderen 2014, ja de tijd gaat snel en
we moeten bij de tijd blijven.
U wilt dat toch ook. Leer daarom op een
rustige manier werken met een computer
of een laptop,
zodat u straks van thuis uit uw zaken kunt
regelen.
We leren u eerst een brief maken en dan
volgt vanzelf het e-mailen.
Met e-mailen gaat u contact maken met
anderen, maar ook met uw eigen familie,
vrienden en kennissen ver weg of net om
de hoek. Gaat u graag op vakantie, stuur
dan een e-mail naar huis waar u verblijft
en kijk op uw laptop of tablet hoe het met
uw kinderen en/of kleinkinderen is.
Met een computer kunt u ze volgen over
heel de wereld.
Verder leert u thuis al uw rekeningen betalen en zoeken op internet, zodat u alles
kunt vinden wat u wilt weten.
Uw kinderen en kleinkinderen weten precies hoe het moet, maar als u om hulp
vraagt gaat het te snel. Wij leren u op een
rustige manier, omgaan met een computer. U hebt geen computer? Geen probleem wij regelen er een voor u tijdens de
duur van de cursus. Vraag vrijblijvend om
informatie of meldt u aan voor de cursus
die op woensdag 8 januari 2014 van start
gaat. Dus de tijd is kort.
Negen personen in de voormiddag van
9.30 tot 12.00 uur en negen personen ’savonds van 19.00 tot 21.30 uur, in onze
geriefelijke computerkamer in het Multi
Functioneel Centrum “De Dreef”, Duivenakker 76 te Aarle-Rixtel.
Cor Verschuuren
Tel. 0492-382151
E-mail: cor.verschuuren@planet.nl

Masha Bijlsma Sextet bij Wim
Beeren Jazz Society
op 28 december
Op zaterdag 28 december wordt het jaar
2013 afgesloten bij Wim Beeren Jazz Society met een wervelend optreden van het
Masha Bijlsma Sextet.
Vocaliste Masha kan zich moeiteloos
meten met haar Amerikaanse collega’s. Zij neemt haar publiek mee op een
swingende ontdekkingsreis door haar
eigenzinnige repertoire van bijzondere
jazzstandards, eigen stukken en bewerkingen van popsongs van onder andere
Joni Mitchell en Kate Bush.
Masha komt naar Aarle-Rixtel met haar
vaste begeleiders: pianist Ed Baatsen,
bassist Henk de Ligt en drummer Dries
Bijlsma. Het sextet wordt gecompleteerd
door de internationale toptrombonist Bart
van Lier (Metropole Orkest, Skymasters,
Peter Herbolzheimer etc.) en tenorsaxofonist Jos Beeren.
Het traditioneel drukbezochte en vooral
gezellige concert in café Van Bracht aan
de Kerkstraat in Aarle-Rixtel tussen kerst
en oud en nieuw vindt dit jaar dus plaats
op een zaterdag.
Voor de beste plaatsen wordt u geadviseerd tijdig aanwezig te zijn.
Aanvang 20.30 uur, entree 7 euro.
www.wimbeerenjazzsociety.nl
www.macspark.nl
17

18

Bericht van:

Gemeenschapsblad Aarle-Rixtel

Herdertjestocht.

buikspieren en de bekkenbodemspieren.
Dit zijn de voornaamste spieren die je gebruikt tijdens de bevalling. Natuurlijk leer
je ook ademhalings- en ontspanningstechnieken waardoor je met een vertrouwd en
zeker gevoel de bevalling aankunt en je
een rustig en stressvrij gevoel overhoudt.
Naast het beweeggedeelte krijgen de
cursisten theoretische informatie over de
zwangerschap, bevalling en de periode
na de bevalling.
De cursus Zwangerschapspilates bestaat
uit tien lessen van één uur en wordt doorlopend gegeven op donderdagavond van
18:30 – 19:30 uur in Sportcentrum Coach
in Beek en Donk.
Voor meer informatie of om je aan te
melden, kun je contact opnemen met Cursussen & Diensten de Zorgboog via telefoonnummer 0492 - 504821 of per e-mail:
cursussendiensten@zorgboog.nl. Meer
informatie over ons cursusaanbod is te
vinden op de website www.zorgboog.nl

Zaterdag 28 december organiseert Folkloregroep Dikkemik van de Aarlese
Heemkundekring weer de traditionele
herdertjestocht naar Croy. Om om 18.30
start de stoet vanaf de bibliotheek aan
de Bosscheweg en trekt vervolgens door
Strijp richting de Schaapskooi van Mattee
Kamps. Ondertussen wordt er weer
om de midwinterhoorn geblazen. In de
schaapskooi worden we verwelkomt door
de schapen en lammetjes(?) , worden er
liedjes gezonden en een leuk verhaal ver- Klokje
teld. Ook wordt er op chocomel getrakteerd. Het is de bedoeling dat de kinderen Jong – LEREN
een lichtje meedragen . De tocht gaat al- Naast individuele begeleiding is huiswerk
maken in kleine groepjes mogelijk op
tijd door, weer of geen weer!
maandag- dinsdag- woensdag en donderdagmiddag. Louise de Jong, Lieshoutseweg 83, A-R, 0492 382668. www.jongleren.com Louise@jong-leren.com

ZwangerschapsPilates
Ben je zwanger en wil je bewust bezig
zijn met je zwangerschap en je lichaam
in conditie houden? Neem dan deel aan
de cursus Zwangerschapspilates van cursussen & Diensten de Zorgboog!
Tijdens Zwangerschapspilates ga je aan
de slag met oefeningen in een onbelaste
houding, waarbij het gehele lichaam getraind wordt, met de nadruk op de diepe
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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

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 zwangerschapsbegeleiding, 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

Vragen over zorg?
Bel de Zorgcentrale 0900 - 899 8636
(€ 0,01 per minuut) of kijk op
www.zorgboog.nl
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Wintermarkt
Aarle groot succes.
De wintermarkt die afgelopen zondag in
Aarle-Rixtel werd gehouden is een groot
succes gebleken. De – vooral - Aarlese
bezoekers waren aangenaam verrast
door de opzet, de sfeer en de gezelligheid. Ook de deelnemers waren achteraf

allen heel erg tevreden. Ook zij vonden
het een geslaagd evenement. Opvallend
was het uiteenlopend aantal leuke aanbiedingen en de verzorging van het natje
en het droogje. De markt was weliswaar
kleinschalig van opzet ( 21 deelnemers)
maar dat kwam de sfeer en betrokkenheid zeer ten goede. Ondanks een paar
late afzeggingen was ook het amusement de moeite waard.De werkgroep
die hiertoe het initiatief heeft genomen
gaat binnenkort evalueren om de Wintermarkt volgend jaar -voorzover dat nog
nodig is- nog aantrekkelijker te maken.
Uit reacties van het publiek bleek dat de
Aarlese wintermarkt voor diverse mensen
tevens een opstapje was naar de kerstmarkt in Lieshout, zodat we elkaar daarin
versterken! De werkgroep gaat nu kijken
of deze opzet ook geschikt is voor een
Lentemarkt, maar dan weer met andere
thema’s.
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Oudste sportvereniging
van Laarbeek voor het eerst
in een eigen gebouw.
Handboogvereniging “De Eendracht”
heeft zaterdag 14 december 2013 hun
nieuwe gebouw aan de Lijsterstraat officieel in gebruik genomen. Dit heugelijk
feit hebben zij gevierd met een receptie
en een feestavond voor hun leden. Leden
die het mogelijk hebben gemaakt door
hun belangeloze inzet om het gebouw
te realiseren. Reportad was één van de
vele belangstellende op deze avond. Ze
mogen apetrots zijn. Met maar ruim dertig
leden zo’n gebouw te hebben. Hij was getuige van de officiële ingebruikname door
burgemeester Hans Ubachs. Wethouder
Joan Briels was in zijn toespraak heel
complimenteus. Alleen het cadeau wat
ze meebrachten vindt Reportad bijzonder
karig. Het zal wel in de afspraken staan,
waar ze zich aan dienen te houden. Maar
toch kan ik het niet laten om dit op te
merken. Wat kan de vereniging nou met
100 euro? Is dat nou de beloning voor
zoveel eigen werk? Maar zand erover,
ik wil daar verder geen woord over vuil
maken. De leden hebben de afgelopen
jaren veel werk moeten verzetten, eerst
22
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de verhuizing van de Kerkstraat naar de
Bosscheweg, bij Loomans. Waar ze toch
zo’n zes jaar hebben gezeten in units, ze
schoten overdekt in de buitenlucht. Toen
het faillissement, wat voor hun gelukkig is
afgelopen. Het bestuur heeft er slapeloze
nachten van gehad. Toen het zover was,
konden ze de units plaatsen op grond
van de gemeente op het oude gemeentewerf terrein, naast de scouting. Daarvoor
diende eerst de loods van de scouting
verplaatst te worden. De leden hebben
dat in drie weken klaargekregen. Toen de
plaatsing van de units, daarna de afwerking. De units hebben een betonnen vloer
en de wanden zijn optimaal geïsoleerd
(15 cm dik). Ze moeten in principe zo’n
40 tot 50 jaar meekunnen. Ze hebben
een damwand profiel. Ik vraag aan Jan:
hoe hebben jullie dit allemaal kunnen betalen? Diverse leden hebben er dagen,
weken, maanden eraan gewerkt. Ja, de
gepensioneerden hebben er prachtig
werk geleverd. Jan Coolen en Martien van
de Graef vertellen met trots dat de leden
alle capaciteiten hadden. Van timmerlieden, elektriciens, metselaars, meubelmakers tot dakdekkers toe. Vandaar dat
we alles in eigen beheer hebben kunnen
uitvoeren. Reportad vraagt aan Jan
Coolen of het mogelijk is om te schieten
met een gezelschap? Jan vertelt dat zij
onder begeleiding van enkele leden aan
gezelschappen schietles geven. Voor het
gebruik van het materiaal en consumpties dient wel een vergoeding te worden
betaald. Jan vertelt ook dat schieten met
pijl en boog weer in belangstelling komt te
staan. Het is een leuke en enerverende
sport. Ja, zegt Jan, je staat versteld dat iemand vanaf het begin reuze goed schiet.
Vanuit gezelschappen komen er soms
nieuwe leden bij. We hebben op dit moment ruim 30 leden, waarvan 10 jeugdleden(10-18 jaar). We hebben jarenlang
een ledenbestand van ongeveer 25 leden
gehad. We zijn de oudste sportvereniging
van Laarbeek. We bestaan dit jaar na-
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melijk 155 jaar. Nu we een eigen locatie
hebben, hebben we meer mogelijkheden
om het schieten aan een breder publiek
te presenteren. Reportad heeft met bewondering gekeken naar het eindresultaat. Een prachtige schietbaan, verlicht
met professionele led verlichting. Een
ruime kantine met tafels en stoelen die
goed zitten. Ook hangtafels met krukken.
Een bar met tapkraan. Een keuken, opslagruimte, koeling. Alles is aanwezig.
Het bestuur kan trots zijn met het eindresultaat. Een compliment aan alle werkers
die dit hebben gerealiseerd. Dat de club
nieuwe enthousiaste trouwe leden erbij
mag krijgen. Van harte proficiat. Reportad.
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Zoals ik het kon aanschouwen,
was het kerstmarktje heel geslaagd,
dus moeten we dat erin houden
en niet opschuiven,
want dan is het zo weer verjaard.
Het Kouwenbergplein is uitermate geschikt,
voor zo’n gebeuren
en de verplaatste kerstboom,
deed het pleintje mooi opfleuren.
Aarle-Rixtel heeft nu drie locaties,
voor het organiseren van een evenement,
met het Heuveltje en bij de Dreef,
moeten we dus heel content zijn,
dus geen doods dorp,
maar eentje met leven in de tent.
Daar hopen we op in 2014,
na een fijne Kerst en oud en nieuw.
Alle goeds aan u allen,
zo, met dit jaar ben ik nu wel klaar.
RD

Stichting Gemeenschapsblad
wenst U allen een
zalig Kerstfeest en een
gelukkig Nieuwjaar
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Voor uw schilderwerk, binnen en buiten
A DV I S E R I N G
SERVICE
ONDERHOUD
RINI VAN BERLO Mob. 06 48 867 753
www.vanberlo-woonservice.nl, info@vanberlo-woonservice.nl
Molenstraat 32, 5735 BM Aarle-Rixtel, tel. 0492 - 38 35 68
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Kaartverkoop
Seniorenmiddag en
Ganzekwekavonden.

Seniorenmiddag 1 februari 2014,
aanvang 14.00 uur.
Op zaterdagmiddag 1 februari vindt in
multifunctioneel centrum de Dreef een
seniorenmiddag plaats voor alle senioren
vanaf 60 jaar. Er vinden optredens plaats
van de dansmariekes, Dik Vur Mekaar,
Gans Anders, de Heikantzangers, Annie
Jacobs en ’t Boekels Kwartierke.
Kaarten zijn te koop voor €6,50 (dit is
incl. een kopje koffie) vanaf maandag
13 januari 2014 bij het dorpsservicepunt
(in Zonnetij). Het dorpsservicepunt is geopend van maandag t/m donderdag van
09.30 tot 11.00 uur.
Tevens zijn de kaarten te koop bij snoeperij Jantje aan de kerkstraat.
Ganzekwekavonden 2014.
Op de zaterdagen 1 en 15 februari 2014
vinden de befaamde Ganzekwekavonden
weer plaats in multifunctioneel centrum
de Dreef.
De aanvang van deze avonden is steeds
om 19.45 uur.
Het programma ziet er als volgt uit:
1e Ganzekwekavond 1 februari 2014
Dansje dansmariekes, Kuub, Hans
Verbaarschot, Heikantzangers, Berry
Knapen, Gans Anders, Robbert van Lamoen en Duo Vreemd
2e Ganzekwekavond 15 februari 2014
Dansje dansmariekes, Trio Muzikaal, Dirk
Kouwenberg, Frank Schrijen, Dik Vur Mekaar, De Velt Op, Christel van den Dungen
en Quukske er bij
Voorverkoop.
De voorverkoop voor de ganzekwekavonden vindt plaats op zondag 12 januari
in multifunctioneel centrum de Dreef. De
verkoop start om 11.00 uur en de Dreef is
vanaf 10.00 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
Eventueel overgebleven kaarten zijn te
koop bij edelsmid Johan v Bakel na 12
januari 2014.

Auto Service Martens
Auto Service Martens is in 2002 opgericht
door Tijs Martens. Sinds begin 2012 zijn
wij gevestigd in Aarle-Rixtel. Achter het
gemeentelijk monument aan de Klokkengietersstraat 10 ligt ons bedrijfspand waar
we onze service aanbieden voor alle automerken.
Auto Service Martens is een jong bedrijf
waar het leveren van kwaliteit voorop
staat. Het enige wat voor ons telt is dat
onze klanten veilig de weg op gaan in
hun auto, en dat voor een betaalbaar bedrag. We zijn als bedrijf in het bijzonder
gespecialiseerd in Volvo, maar daarnaast
hebben we alle kennis in huis van andere
automerken. U kunt bij ons terecht voor
APK, (groot) onderhoud, airco service,
diagnose voor elektronische storingen
van alle merken en nog veel meer. Wilt u
meer weten over ons bedrijf of onze service, kijk dan eens op onze website www.
autoservicemartens.com. We zijn ook te
volgen op Facebook/AutoServiceMartens
en voor meer vragen kom graag een keer
langs!
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www.twanvanhout.nl
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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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Ploegleidersvergadering
Dorpsfeesten 2014

ZWARTE-FANFARE
HOUDT
OUDEJAARS CONCERT.
Blaaskapel de Zwarte-Fanfare houdt op
zondagmiddag 29 december 2013 haar
jaarlijkse oudejaarsconcert. Op deze
laatste zondag van het jaar willen we het
jaar afsluiten met vrolijke klanken van de
Tsjechische en andere blaasmuziek.
De muziekmiddag wordt gehouden in
café-zaal van Bracht in de Kerkstraat. De
zaal is open vanaf 13.30 uur en de kapel
speelt van 14.00 tot ongeveer 17.00 uur.
Tevens kunnen wij vermelden dat ons
jaarlijkse Rundje Bloasmuziek wordt gehouden op 30 maart 2014. Maar eerst
willen wij U fijne feestdagen toewensen
en hopen U te mogen ontmoeten op 29

Klokje
Handgereedschap: Wie heeft er
oud(Elektrisch) handgereedschap over,
eventueel ook computers , kleding en
fietsen. Dit is bestemd voor beroepsscholen in West-Africa. Kijk op de site ;
www.goforafrica.nl Inleveren kan op Helmondseweg 3A(klompenschuurtje) te
Aarle-Rixtel. Info : Bram van den Boom
06-20403332

22 januari 2014 om 20:00 uur is de eerste
ploegleidersvergadering in de Dreef. Iedereen die interesse heeft is van harte
uitgenodigd om eens te komen luisteren
en vragen te stellen over het starten van
een nieuwe ploeg.
Want Dorpsfeesten 2014, het lijkt ver weg,
nog 5 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 kunt gezien in dit blad zijn dan ook
bedoeld om je te bewegen tot actie! Vele
mensen zeggen ieder jaar na de Dorpsfeesten: ‘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 06-10080867, wij zullen je dan
op weg helpen. Daarnaast heb je dus
ook de mogelijkheid om gewoon naar de
ploegleidersvergadering te komen, meld
je dan van te voren even aan via mail op:
info@dorpsfeesten.info
Een nieuwe ploeg kun je al starten vanaf
12 personen. De hoeveelheid tijd die je
erin steekt bepaal je samen, dat hoeft niet
eens zoveel te zijn. Met een beetje creativiteit kom je een heel eind!
Dus: Denk, doe, en ga de competitie
aan!
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Pasfoto’s in Aarle-Rixtel.
Elke zaterdag 9.00-12.00
pasfotos laten maken
aan de wilhelminalaan 6.
Geen afspraak nodig.

Aarle-Rixtel - Wilhelminalaan 6
Beek en Donk - Muzenlaan 19
T. 06.200.33.440
I. www.joostduppen.nl

Pasfotos voor
Paspoort, ID Card,
Visa formaat 2x2”
voor India en USA.
Voor openingstijden
zie onze website

Bedrijfsreportages
Groepsfoto’s
Huwelijksreportages
Portretfoto’s
Publiciteitsfotografie

Is incl enkelvoudige
kunststof glazen
toeslag voor Hard en
Ontspiegeling € 25.=

Pierre v.d. Vorst Optiek
Dorpsstraat 40D, Stiphout | Tel.: (0492) 3860 78
’s maandags gesloten

Leverancier alle ziektekosten verzekeraars
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De Meikever
En weer sluiten we een jaar af, 2013 is
binnenkort historie. Je kunt nog even
terugkijken of de verwachtingen of de
voorspellingen uit zijn gekomen, of dat
we de plank weer faliekant mis hebben
geslagen. De waarheid zal wel weer ergens in de het midden liggen, de ene helft
heeft gelijk gekregen en de andere helft
voelt zich zwaar gedupeerd. Het is net
als met de weersverwachtingen. Ieder wil
zijn eigen weer in zijn eigen stukje Nederland. De ene zijn zon is een vloek voor
het ander, net zoals de regen een zegen
kan zijn maar een mentale opdoffer voor
mensen met plannen voor een zonnige
en vooral droge dag. De WEG stond
midden in de belangstelling en dat zal
in 2014 niet minder zijn, al lijkt het er op
dat even pas op de plaats is gemaakt om
de laatste democratische beslissingen te
verwerken. Maar de legers zijn nog niet uit
de loopgraven en de strijdbijlen zijn nog
niet begraven. Het gaat er vast en zeker
nog krullen over de WEG. We mogen
nog even in de kerstsfeer vertoeven en
genieten van een joekel van een kerstboom op de Kouwenberg. Hij lijkt daar
een betere vandalismebestendige plaats
te hebben gekregen dan voorheen langs
de Dorpsstraat. Daar sneuvelde de verlichting meermalen per week tot ergernis
van iedereen die er een vreedzame kerstgedachte aan wilde verbinden, maar door
dit zinloze geweld op een kerstboom tot
gewelddadige gedachten kwam. Kerstmis
is niet altijd en overval vrede op aarde.
Kasteel Croij is de beste bezienswaardigheid in Laarbeek volgens 19% van de
Laarbekenaren. Helemaal mee eens, het
blijft een fraai stukje historie, een boeiend
gebouw en een bijzondere omgeving. Dat
24% van de ondervraagden een antwoord
schuldig moet blijven, wekte verbazing bij
sommige mensen. Het is helemaal niet
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vreemd, deze categorie mensen die niets
weet. Waarschijnlijk geen interesse in
hun eigen dorp of omgeving, de schoonheid of bijzonderheid van je eigen woonomgeving niet zien en totaal geen belangstelling hebben voor al de mooie dingen
in hun buurt. Verder moeten we niet te
veel waarde hechten aan dergelijke onderzoeken en enquêtes. Een momentopname, hoe was de vraagstelling, hoe was
de stemming, moeten we het wel allemaal
weten, er zijn belangrijkere dingen in het
leven. We sluiten het jaar af in het moordend tempo waarin de volkeren der aarde
zichzelf lijken voorbij te lopen. Het moet
allemaal beter en sneller, de ontwikkelingen op gebied van communicatie gaan
supersnel, de oudere generaties kunnen
het niet meer bijbenen, de wereldeconomie lijkt af en toe te wankelen, de stabiliteit in veel landen lijkt ver weg, wereldleiders steken de koppen regelmatig bij
elkaar maar de resultaten van deze ontmoetingen blijven wat vaag voor de gewone kijker, spelen er hogere en andere
belangen, wie hebben de macht op deze
wereld eigenlijk in handen. We zoeken
serieus contact met buitenaardse wezens maar komen niet echt verder dan de
maan en ons eigen zonnestelsel. Zouden
ze wel contact willen hebben, vraag ik mij
wel eens af. Voorlopig hou ik het er op dat
we onze eigen boontjes moeten doppen
en dan kunnen we in 2014 aan de slag.
Aan de slag in onze eigen Laarbeek. Voor
een schoner dorp, voor een veiliger dorp,
voor minder werkloosheid en verborgen
armoede, voor meer verdraagzaamheid
en naastenliefde, voor meer gemeenschapszin, voor meer gezondheid. We
zullen onze handen meer dan vol hebben
aan al deze zaken. Tijd te kort in 2014. Er
komen gelukkig nog meer jaren en meer
generaties. En deze mensen hebben ook
recht op een gezond en gelukkig bestaan
op deze aarde. Het klinkt misschien wat
idealistisch uit mijn mond maar je moet
toch een beetje visie hebben op je mens31
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zijn. We zien met eigen ogen welke dingen
er verkeerd gaan. Ik geef toe dat we niet
overal invloed op hebben maar het kan
anders en beter. Een voorspoedig 2014
van…..
De meikever.

RADIO KONTAKT PRESENTEERT:

HET LAARBEEKS
LIEDJESFESTIVAL en het
1E JUNIOR LIEDJESFESTIVAL

Op 22 februari 2014, zal Radio Kontakt
het 1e junior Liedjesfestival van Laarbeek
organiseren. Alle kinderen van 8 t/m 15
jaar kunnen hieraan deelnemen. Het is
een laagdrempelig evenement en de
deelnemers dingen mee naar de eervolle
prijs voor het leukste jeugdcarnavalslied
van Laarbeek.
Het 1e junior festival zal plaats vinden in
het Dorpshuis in Lieshout. Aanvang 14.00
uur. Het junior liedjesfestival wordt live
uitgezonden op Radio Kontakt.
Op 23 februari 2014, de laatste zondagmiddag voor carnaval, zal weer
het grootste familiefeest van Laarbeek
plaatsvinden. Radio Kontakt organiseert
die dag namelijk opnieuw het Laarbeeks
Liedjesfestival. Iedereen die daar plezier
aan beleeft kan tijdens dit laagdrempelige
evenement weer meedingen naar de eervolle prijs voor het leukste carnavalslied
van Laarbeek.
De opzet:
De deelnemers moeten in Laarbeek
wonen en gaan proberen het beste Laarbeekse jeugdlied ten gehore te brengen.
Er wordt live meegezongen met een
vooraf opgenomen cd (inclusief zang dus)
of live met een muziekband of cd zonder
de vooraf opgenomen zang. De keuze
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hierbij is aan de deelnemers zelf.
Een deskundige jury gaat kijken, luisteren
en kiezen wie als 1e winnaar met de eer
mag gaan strijken. De jury zal niet letten
op het feit of liedjes wel of niet over Laarbeek gaan. Het gaat er vooral om een
echt feestnummer te maken, wat iedere
jeugdige carnavalsvierder snel mee kan
zingen. Ook wordt er een publieksprijs
ingesteld: elke bezoeker kan tijdens het
junior-liedjesfestival zo zijn/haar beste
nummer kiezen. Iedereen mag zoveel
formulieren invullen als men wil.
Per formulier betaalt men € 0,50. Voor
meer info verwijzen we naar de website.
De inschrijving voor de deelnemers van
het junior festival loopt tot uiterlijk 31 januari 2014.
De inschrijving voor het senior festival is
geopend tot uiterlijk 31 december 2013.
Opgeven na genoemde data is NIET
meer mogelijk.
Het deelnameformulier is vanaf onze website www.kontaktfm.nl te downloaden.
Zorg wel dat je het snel en op tijd instuurt.
Als wij het inschrijfformulier ontvangen
hebben, hoor je van ons hoe alles verder
gaat.

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.
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
Appartement: Bent u op zoek naar een
leuk appartement in Aarle-Rixtel? Bel dan
met 0653-697823.
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Café van Bracht

Van oudsher uw vertrouwde adres voor:
* Koffietafels
* Feesten en Partijen
* Vergaderingen

Kerkstraat 9, 5735 BW Aarle Rixtel Telefoon 0492-381221

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

Voor tegels en sanitair
bezoek showroom
of kijk op onze website:
www.vanrooydasmooi.nl
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Openingstijden showroom
wo-do-vrij :13.30-18.00 uur
za: 09.00-16.00 uur
Of volgens afspraak

Bericht van:

Aan de Wielen activiteiten rond
de jaarwisseling
Aan het einde van een oud jaar en aan
het begin van het nieuwe jaar, heeft
de wintercommissie van T.S.C. Aan
de Wielen uit Aarle-Rixtel het meestal
heel druk. Voor de komende weken
staan de volgende activiteiten gepland.
2e Kerstdag: Foto-wandel-puzzeltocht
voor het hele gezin, inschrijven en vertrekken kan men bij café de Vrienden
tegenover de kerk in Aarle-Rixtel tussen
13.00 en 13.30 uur. De route is ongeveer
5 km. lang en door middel van foto’s en allerlei opdrachten moet men proberen zoveel mogelijk punten te scoren. Deelname
is mogelijk voor families, groepen en duo’s
en de kosten bedragen € 1,00 per persoon, kinderen tot 16 jaar en ADW-leden
mogen gratis meedoen. Na afloop is er
voor iedereen een prijs, waarbij de besten
natuurlijk het eerst uit mogen zoeken.
Koppelcross: In samenwerking met de
Runnersclub Lieshout wordt op zondag
29 december de jaarlijkse koppelcross
georganiseerd. Aan de hand van loting
worden de koppels geformeerd. De start
is om 10.30 uur op het parkoers nabij d’n
Duvelsberg in de Lieshoutse bossen. De
lopers gaan het eerst van start en lossen
na een ronde de wielrenners af die een
ander parkoers moeten rijden. Totaal
staan vijf aflossingen gepland. Direct
na afloop vindt de prijsuitreiking plaats
en zijn er voor toeschouwers en publiek gratis versnaperingen beschikbaar.
Veldtoertocht: De tweede officiële veldtoertocht van Aan de Wielen, op de landelijke NTFU-kalender, staat gepland
op zondag 5 januari. Er is keuze uit de
afstanden 35 en 45 km. Inschrijven en
vertrekken kan men tussen 08.30 en
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10.00 uur vanaf de kantine van voetbalvereniging A.S.V.’33 aan de Bakelseweg
in Aarle-Rixtel. Het inschrijfgeld bedraagt
€ 3,00 voor NTFU- en KNWU-leden en
voor leden van de Vlaamse Wielrijdersbond. Anderen betalen € 4,00 en jeugd
tot 16 jaar mag gratis meedoen. NTFUleden kunnen via hun pasje gebruik
maken van het Scan en Go systeem. De
routes zijn uiteraard uitgepijld en voeren
voor het grootste gedeelte door een
bosrijke omgeving. Op het pauzepunt
in Stiphout worden gratis soep, warme
drank en een versnapering aangeboden.
Crossen:
De derde cross uit de
serie van vier, wordt gehouden op
zondag 12 januari. Start 10.30 uur.
Op www.aandewielen.nl staat aangegeven bij welke personen eventueel meer informatie te verkrijgen is.
Op de druk bezochte derde kaartavond
van dit winterseizoen, ging de overwinning bij de rikkers naar Ans Vogels en
bij de jokeraars naar Maria Daniëls.
T.S.C. Aan de Wielen wenst iedereen prettige Kerstdagen, een gezellige jaarwisseling en een gezond en sportief 2014 toe.

Kom dansen in de Waterpoort!
Vanaf 14 januari zullen dansmiddagen georganiseerd gaan worden in de ontmoetingsruimte van de Waterpoort. Onder leiding van de ervaren Disk Jockey Antoon
van Bussel zullen er verschillende gezelschapsdansen voorbij gaan komen. Te
denken valt aan de Wals, Sirtaki, Cumbia,
Tango en de Swing. Iedereen is welkom,
je hebt geen partner nodig. De middagen
zijn goed voor lijf en leden en houdt je
jong!
Vanaf 14 januari om de 14 dagen van
14.00u tot 16.00u. Voor meer informatie
kun je terecht bij ViERBINDEN Machteld
Hoebergen, mhoebergen@vierbinden.nl
of 06-45203227.
Zegt het voort, op naar de Waterpoort!
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9. Arno Donkers 	160 - -18
10. Jo Maas		193 - +19
11. Harrie Moors (hs) 	115 - +24
Op 21 december a.s. wordt als jaarafsluiting onder de leden van de Eendracht nog
een Kerstverschieting gehouden.
De eerst volgende wedstrijd zal zijn op 11
januari 2014. We gaan dan op bezoek bij
HBV Recht door Zee te Helmond, aanvang 18.00 uur
Namens HBS de Eendracht worden U
fijne feestdagen toegewenst en een gelukkig, sportief en vooral gezond 2014.

Uitslag Jo vd Elsentrofee 2013
Op donderdag 12 dec j.l.is bij HBS de
Eendracht de wedstrijd om de Jo van de
Elsentrofee verschoten. De aanwezige 11
schutters moesten proberen om op of zo
dicht als mogelijk hun jaargemiddelde te
schieten. Vooraf was het jaargemiddelde
bij de schutters niet bekend en was het
voor enkelen gissen wat te schieten
Ook waren er nog een aantal toeschouwers aanwezig om aan te moedigen en
de schutters van de soms nodige adviezen te voorzien.
Aan het einde van de wedstrijd werd duidelijk dat een aantal schutters kort op hun
gemiddelde hadden geschoten. De winnaar werd Walter Jansen. Hij wist exact
op zijn gemiddeld jaartotaal te eindigen.
1. Walter Jansen
214 – 0
2. Martien v.d. Graef	157 - +1
3. Erwin Wijnhoven
214 - -2
4. Machiel v. Roij
207 - +3
5. Gerrie v. Hoof (hs)	120 - -3
6. Michiel Verbakel 	174 - +5
7. Frank Schepers
22- +13
8. Geert v. Ganzenwinkel 180 - -13

Frans v/d Meijden Trofee 2013
Afgelopen zaterdag 7 december is op
de doel in Aarle Rixtel de wedstrijd verschoten om de Frans v/d Meijden Trofee
2013.
Bij deze wedstrijd is het de bedoeling
om zover als mogelijk door je jaargemiddelde te schieten en heeft elke schutter
de kans om deze trofee te winnen. M.n.
de wat mindere schutters kunnen bij een
uitschieter meedoen voor de ereplaatsen.
Na 5 proefpijlen worden nog 25 tellende
pijlen verschoten. In verband met enkele
blessures en afmelding waren slechts 9
schutters aanwezig voor deze wedstrijd.
De aanwezige toeschouwers zagen een
vlot verlopen en ook leuke wedstrijd
waarbij 7 van de 9 schutters door hun
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gemiddelde schoten. Dit wil zeggen dat
de schietresultaten zeer goed te noemen
waren. Na telling van de punten werd duidelijk dat houtschutter Gerrie van Hoof
met een nieuw PR van 161 punten (was
147) winnaar van de Frans v/d Meijden
Trofee was geworden.
Resultaten van alle schutters:
Jaargem Geschoten
Resultaat
1. Gerrie van Hoof (hs)123 161	 + 38
2. Martien v/d Graef 156 186
+ 30
3. Geert v. Ganzenwinkel 193 218 + 25
4. Michiel Verbakel 169	183
+ 14
5. Harrie Moors (hs) 91	 100
+ 9
6. Toon v. Hoof 225 229		
+ 4
7. Arno Donkers 178 179
+ 1
8. Jo Maas 174 172		
- 2
9. Walter Jansen 214 205
- 9

Luikse Markt ATTC’77
Tafeltennisvereniging ATTC’77 houdt
op 5 januari 2014 van 11.00 - 15.00 uur
een Luikse Markt in de gymzaal aan de
Jan van Rixtelstraat in Aarle-Rixtel. Op
deze markt verkopen leden tweedehands
spullen. Entree is € 1,= en kinderen t/m
16 jaar mogen gratis naar binnen.

Gemeenschapsblad Aarle-Rixtel

Voor ons gevoel, gaat de tijd snel
Nog maar net Nieuwjaar, weet je wel
Het jaar is om gevlogen
Niet of toch wel te geloven
Liepen wij ook zo hard
Raakte je soms verward
Neen, niet dat ik het weet
Wel was er enig leed
Het voorjaar wat somber
De lente en zomer een wonder
Herfst mocht er ook zeker zijn
Weinig wind, wat nat en veel zonneschijn
Zo belanden we weer in de winter
Goede tijden voor de kinder
Eerst genieten van St. Nicolaas
Geeft sommige een kleurrijke waas
Menig hartjes hopen
Dat Sint alles kan kopen
Zo gaan we naar de advent
Tijd om je af te vragen wie je bent
Want het nieuwe leven komt eraan
Kerstmis, Jezus is zijn naam
Hij zoekt niet de roem en faam
Laat het licht schijnen
Voor mij en de deinen
Het nieuwe licht maakt veel helder
Geeft steun en moed aan de melder
Wie dat ook moge zijn
Hij verlost ons van de kwijn
Schenkt ons zijn vergiffenis
Voor U allen een zalig kerstmis
Nobis
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06 - 51916964

Wenst u fijne feestdagen en goed en gezond 2014
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
www.gemeenschapsblad.nl

Inlichtingen

voor adverteren
in het Gemeenschapsblad
Ad Loos Kerkstraat 39
Tel 0492 - 382034
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50 jaar geleden

7 december Petit en Fritsen maken
“Bourbon de la paix”
Aan de weg van Brussel naar Oostende
ligt de Koekelberg. Daarop is sedert 1981
een basiliek in aanbouw. De stad Brussel
bekostigt de stichting ervan uit dankbaarheid voor het feit dat de stad voor oorlogsverwoesting gespaard bleef. In de toren
van de basiliek, die haast afgebouwd
is, komt nu de “Bourbon de la paix” te
hangen, een klok van tien ton, die door
de n.v. Petit en Fritsen te Aarle-Rixtel zal
worden gegoten en die op de Belgische
nationale feestdag, 21 juli 1964, plechtig
in gebruik zal worden gesteld door het
Belgische vorstenpaar, Koning Boudewijn
en Koningin Fabiola.

Gemeenschapsblad Aarle-Rixtel
14 december IJsbaan
Zeer tot genoegen van de schaatsliefhebbers is Aarle-Rixtel een fraaie ijsbaan rijk
geworden. De eigenaar van de speeltuin op de Heikant, de heer van der Els,
heeft enkele maanden geleden een grote
roeivijver naast de speeltuin aangelegd.
In de wintermaanden vormt deze vijver
een pracht gelegenheid om de schaatssport te beoefenen en de eerste dagen is
er reeds druk van deze baan gebruik gemaakt. Voor goede muziek en een fraaie
verlichting is gezorgd

24 december Loop der Bevolking
150 Jaar geleden zweefde het inwoneraantal rond de 1000. Op 1 januari 1917
was het echter de 2000 gepasseerd. Op 1
januari 1939 de 3000. In de periode 19431953 nam de bevolking met 81/2 % toe.
In de periode 1953-1963 met 14%. De
grootste afname viel in 1832 te noteren,
toen 85 inwoners vertrokken. De grootste
12 december In Memoriam
Op 87 jarige leeftijd overleed woensdag toename in 1942 toen er 139 inwoners bij
morgen in het ziekenhuis te Rotterdam kwamen.
onze oud dorpsgenoot broeder Limis, in
de wereld Piet Gijsbers. Voordat de over- 24 december E.H.B.O.
ledene in het klooster trad, was hij een Zaterdag 28 december zal de plaatselijke
zeer populair iemand in Aarle-Rixtel. Zo EHBO een feestelijke vergadering houden
was hij mede oprichter van het gemengd in café van Bracht in de Kerkstraat, aankoor “De Klokkengieters van 1660” , dat vang 7.45 uur. De agenda omvat oa.
in 1899 werd opgericht. Hij was vele Diverse jaarverslagen, bestuursverkiejaren lid van harmonie “De Goede Hoop” zingen (aftredend zijn H. Michels, vooren het handboog gezelschap “De Een- zitter en A. van Berne penningmeester).
dracht”. Van zijn 57 kloosterjaren bracht De voorzitter stelt zich niet meer herkieshij er 35 in het klooster “St. Louis” te Rot- baar. De penningmeester is herkiesbaar.
terdam door. Hij was daar de grote pro- Namen van kandidaten en tegenkandimotor van een prachtige speeltuin en een daten kunnen tot vóór de vergadering ingoed leider van de jeugd, waardoor hij gebracht worden bij het bestuur. Onmideen grote vriendenschaar in Rotterdam dellijk na de bestuursverkiezing zal het
kreeg. Tot op hoge leeftijd kwam de over- bestuur over gaan tot de verkiezing van
ledene ieder jaar zijn vakantie in Aarle- een nieuwe voorzitter, die dan meteen
Rixtel door brengen. Voor broeder Limis aan de vergadering zal worden voorgezal a.s. zaterdag de uitvaart te Rotterdam steld. Verder is er een toespraak door de
zijn, waarna hij op het kerkhof van de pa- docent.
ters Capucijnen te Handel zal worden bijHELMONDSE COURANT december 1963
gezet. Broeder Limis ruste in Vrede.
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