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Stichting
Gemeenschapsblad 
Aarle-Rixtel

STICHTINGSBESTUUR:
Jan den Mulder,   Lieshoutseweg 26                         382067
Cisca Verschuuren - Nooijen,  Molenstraat 70H   382100
Maria Hagelaar - van Griensven Het klavier 4    383293
Ad Loos,    Kerkstraat 39.    382034
Theo Schepers,   Lijsterstraat 7.    381733

Huisartsen:   T. Engels en F. Titulaer   381253
Huisartsenpost Elkerliek:        0900 8861
Tandartsen:  C. Martin en P. Kolkman     381790
  P. Colen      382727
Apotheek:    Laarhoeve      386000
Ziekenhuis:   Elkerliekziekenhuis Helmond  595555
Spreekuur pastorie:   zie kerkberichten Heindertweg 1         381215

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 door-
berekend.
Bank: Rabobank 
NL37RABO01014.95.048

Inleveren kopij
  
Tot uiterlijk dinsdagavond voor het ver-
schijnen van het volgende nummer. 
E-mail: 
redactie@gemeenschapsblad.nl
Advertenties, dankbetuigingen en 
klokjes (duidelijk leesbaar) 
Adres
Het Klavier 4, 5735 BW,  Aarle-Rixtel. 
Klokjes en dankbetuigingen 
tegen contante betaling aanleveren of 
via de mail en overmaking op
Rabo NL37RABO010 14 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:  22-12   / 12-1-15   /  26-1  /  9-2  /  2-3  /  16-3  /  30-3  /  13-4  /  4-5
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POLITIEBUREAU Beek en Donk, openingstijden ma  t/m vr 09.30-12.30 u, 
 wo 18:00-19:30u tel. 0900 - 8844.
BRANDWEER 112 Niet spoedeisend in kantoortijd: 0492469890. Overige : 0402332155. 
GEMEENTEHUIS Beek en Donk, Koppelstr. 37 tel. 469700 
 Open: Ma t/m Vr 9.00 tot 12.30 uur  Wo van 14.00 t/m 17.00 uur. (burgerzaken)
  Wo 18.00 19.30 uur (burgerzaken en Bouwen en Wonen) 
DORPSPLATFORM Aarle-Rixtel Secretariaat Kannelustweg 11 5735 EJ Aarle-Rixtel 
 Tel. 381696. E-mail: info@dorpsplatform. Website: www.dorpsplatform.nl
M.F. DE DREEF De Duivenakker 76, tel. 382149
STORINGSNUMMERS Storingsnr. gas en stroom 0800-9009 
 Waterleiding: 073-6838900. UPC 0900-1580
WONINGSTICHTING LAARBEEK: Heuvel 1, Lieshout, tel. 0499-423370. 
 Open: Ma. t/m do van 8.30 - 16.30 u.  vr 8.30-12.30 uur 
SCHULDDIENSTVERLENING LAARBEEK voor hulp bij schulden: aanmelden bij de   
 L.E.V.groep leven en verbinden, 0492-465525  
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  
 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 9.00-17.00u za 10.00-14.00
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, di en 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

Landelijk Politienummer 0900 - 8844 voor niet spoedeisende hulp

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

Zondag   14 december - 3e Zondag van de Advent (“Gaudete”)
Voorganger: Pastor Hasselman
09.30 uur Kerk – Eucharistieviering – Dames- en Herenkoor
 Frans van de Pas    (verj.)  
 Toon van Dijk    (buurt)
 Piet en Maria Coolen – Martens
 Overleden ouders Jansen – Bens en 
 zoon Tinie en dochter Antonette
 Martien en Mia Althuizen – Nabuurs  (1e sterfdag Mia)
 Mies en Cor van Bakel – de Jong  (verj. Mies)
 Francien van de Kerkhof – Rooijakkers en 
 haar kleinkind Kim Prick
 Johanna van de Ven – van der Putten (sterfdag)
 Vader en Moeder Janssens Ligthart
 Hans v. d. Heuvel    (buurt)
 Overleden ouders van Duppen Sterken en Jos
 Clasien van Duppen – Heijl
 Henk van Duppen    (kosters)
 Bijzondere intentie    (fam. van Boh.)
 Voor vervolgde christenen overal in de wereld
 Overleden ouders Martens-Derboven
09.00 en 10.30 uur  Kerk - Aktie Solidaridad door de medewerkers van de Wereld 
 winkel
11.00 uur  Kapel – Doopviering
 Emma Strijbosch, Janssensstraat 33.   

Week van zondag 21 december t/m vrijdag 26 december   
  
Zondag   21 december - 4e Zondag van de Advent
Voorganger: Pastoor Verbraeken
09.30 uur Kerk – Eucharistieviering – Dameskoor
 Mina van den Bogaard – de Korte  (1e sterfdag)   
 Overleden familie Nooijen – Theunissen (fund.)
 Overleden ouders Vlamings – Klomp (verj.)
 Martien van der Linden
 Ton Verbakel    (par.)
 Ben Loomans
 Marinus van den Heuvel    (2e sterfdag)
18.00 uur Kerk – Kerstconcert  
 Gemengd koor  de Klokkengieters : “Op weg naar Kerstmis”
Woensdag   24 december – VIGILIE van KERSTMIS 
Voorganger: Pastor Engels

Week van zaterdag 14 december t/m vrijdag 20 december
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Parochie O.L. Vrouw Presentatie
17.00 uur Kerk – Herdertjesviering – Gezinsviering  met samenzang  m.m.v.   
 opleidingsorkest Harmonie De Goede Hoop.  
19.30 uur Kerk – Samenzang van kerstliederen, afgewisseld met orgelmuziek
 en mooie kerstgedachten.
Voorganger: Pastor Hasselman
20.00 uur Kerk –Plechtige Eucharistieviering  m.m.v. Dames-en Herenkoor
 Overleden ouders Harrie en Ida Verbakel – van Rooij
 Maria van Dijk – van de Kerkhoff
 Gerrit Hagelaar
 Henk van den Berkmortel   (par.)
 Hans Smulders
 Riek en Johan Smulders – Sengers
 Johanna en Peter Broekmans – Thijssen
 Henk Despinois
 Toon Geerts
Donderdag 25 december-  GEBOORTE VAN JEZUS – KERSTMIS
08.30 uur Kapel– Peuter- en kleuterviering
Voorganger: Pastor Wester
09.30 uur Kerk – Eucharistieviering – Gemengd koor de Klokkengieters
 Kevin van de Ven
 Overleden ouders van Boxmeer – Vlemmings
 Harrie van Boxmeer
 Miet van Boxmeer – van Duijnhoven
 Martien Verbeeten
 Willy en Martina Aarts – van der Leemputten
 Hans van Brug
 Adriaan Loomans
 Jes van Roij
 Jan Romme
 Irene Muskens 
 Jan-Willem Smits
 Overleden ouders Romme - Lamm
 Overleden ouders Smits – ten Holder
 Maarten Wouters
 Harrie Swinkels
 Sjaak Swinkels
 Henk van Duppen     (kosters)
 Overleden ouders Raaijmakers – Bekx
 Martin van den Boogaard    (par.)
 Jo Daniëls- Gijsbers
 Overleden ouders Migchels – Nooijen
 Cor Claasse
 Overleden ouders Gijsbers-Keulers
 Overleden ouders van den Broek-Baggermans
 Martien Dekkers en overleden familie
 Jan en Marc van Stiphout
 Overleden leden van gemengd koor de Klokkengieters
 Frans Verschuuren
 Overleden Ouders v. d. Aa
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Aannemingsbedrijf - Machineverhuur
Sloop & Grondwerken

Handelsonderneming & Recycling
Groene woudseweg 2   -   Beek en Donk   -   Tel. 0492 - 46 59 42
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Gemeenschapsblad Aarle-RixtelBericht van:
Vrijdag 26 december – Tweede Kerstdag  
 Geen viering in onze kerk. 
14.30 – 15.45  uur Kerk – Muziek rond de stal    
De Kerk is op beide Kerstdagen open tot 16.00 uur. 
U kunt dan de kerk bezichtigen en de kerststal bezoeken.

Overleden
Hein van den Bogaard, Laarweg 15, 85 jaar.

Doopvieringen De eerstvolgende doopviering is op 11 januari 2015 in de Mariakapel 
aan de Bosscheweg. De voorbereidingsavond voor deze doopviering is op 15 de-
cember om 20.00 uur (onder voorbehoud). U kunt zich tot één week voor het doopge-
sprek opgeven tijdens de spreekuren van den pastorie tel. 381215.

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

Muziek rond de kerststal (Tweede Kerstdag) Net zoals vorig jaar zal er op de 
tweede kerstdag, vrijdag 26 december van 14.30 – 15.45  uur, live muziek gemaakt 
worden rond de kerststal in onze parochiekerk.  U bent van harte uitgenodigd.

Rozenkransgebed
In de maand december en januari is er geen rozenkransgebed in de Mariakapel.
We beginnen op woensdag 4 februari 2015.
U bent dan weer van harte welkom om samen het Rozenhoedje te bidden.

Vieringen Missieklooster H. Bloed te Aarle-Rixtel
Kloosterdreef 7

Eucharistevieringen;
09.30 uur op zondagen
17.30 uur maandag t/m vrijdag
09.30 uur zaterdag
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, vrijdagen en zon-
dagen in het Nederlands en op maandagen, woensdagen en zaterdagen in het Duits.
Allen hartelijk welkom!
Voor wijzigingen raadpleeg de website:
www.missieklooster.nl
telefoon: 0492-461324
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www.autoschadeverbakel.nl

Inloopuurtje
voor al uw vragen:
Donderdag 14:30-15:30 uur 
in Deurne & Beek en Donk
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Oranjelaan 54  ............... Beek en Donk   
Derpsestraat 1d  ................................  Deurne 
Gasthuisstraat 53  .................... Helmond
T  0492 319533  of  0493 320027

De uitvaart in vertrouwde handen
Ook wanneer u elders verzekerd bent
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Gemeenschapsblad Aarle-RixtelBericht van:
Kerstvieringen voor kinderen 

Peuter- en Kleuterviering op 1e kerstdag om 8.30 uur in de kapel!!
Voor de kleinste kinderen tot ongeveer 6 jaar is er een speciale viering rond de kerst-
stal op kerstochtend in de kapel aan de Bosscheweg. Wat zit er deze keer in de 
doos? We gaan samen naar het kerstverhaal over de geboorte van Jezus luisteren, 
versieren de kerstboom 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 broertjes en zusjes.

Herdertjesviering op kerstavond 
24 december om 17.00 uur.
De herdertjesviering is een gezinsviering voor kinderen vanaf ongeveer 6 jaar. We 
nodigen alle kinderen uit om gekleed als engel, ster, herder, schapen, Jozef of Maria 
naar de kerk te komen, zodat we het kerstverhaal niet alleen maar kunnen horen 
maar ook kunnen zien. 
Aan het begin van de viering komen de kinderen in al hun verschillende rollen samen 
naar voren, waarna we samen de lichtjes van de adventskrans en de paaskaars ont-
steken. 
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.

Advent: Samen 
hoop brengen in 

…...............

December is de adventmaand, een 
maand met veel lichtjes, kerstversie-
ringen maar ook oog hebben voor onze 
medemensen. 
Door bij te dragen aan het verbeteren van 
hun levensomstandigheden, verkopen 
we  levensmiddelen uit een ander wereld-
deel.  Dat er licht kan schijnen op andere 
plekken van de wereld. 
Kerst is ook een tijd van ontmoetingen en 
samen komen. We leven in de verwach-
ting van de vrede. Zo bevorderen we als 
adventsactie dat mensen naar elkaar om-
zien en een levende gemeenschap wordt. 
Wilt u hieraan denken tijdens uw kerstin-
kopen, koop een artikel van de wereld-
winkel. 
U kunt op zondag 14 december om 9.30 
uur, levensmiddelen kopen van de we-
reldwinkel, de MOV werkgroep is aan-
wezig voor en na de kerkdienst. 

Producten uit een ander werelddeel 
Zoals: 
Koffie, thee, chocolade, wijn, koeken, rijst. 
Drink een kopje koffie of thee en neem 
iets lekkers; zoals koek of chocolade en 
denk aan de boeren in het ander wereld-
deel die het minder hebben als wij.
MOV werkgroep Aarle-Rixtel. 
Dec 2014

Missieklooster Heilig Bloed

Advent - bezinningsweekeinde
19 - 20 - 21  december 2014

Begin: vrijdagavond met het avondeten
(broodmaaltijd) rond 18.30 uur.
Eerder komen en deelnemen aan de
Eucharistieviering van de zusters kan
natuurlijk ook.
Einde: zondag rond 15.30 uur
Aanmelden bij:
Zr.Sarto Stürmer
Missieklooster Heilig Bloed
Kloosterdreef 7,  5735 SJ Aarle-Rixtel
tel. 0492-461324
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 Tel:   0492381038 
 Lieshoutseweg 31
  Aarle -Rixtel 

www.henryengels.nl
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email redactie@gemeenschapsblad.nl

Ganzegats Nieuws

Prinsenreceptie.
Op zaterdag 20 december vindt in multi-
functioneel centrum de Dreef de prinsen-
receptie plaats.  Van 18.30 uur tot 19.30 
uur is het de beurt aan jeugdprins Tim, 
jeugdprises Lumy en kleinvorst Florian 
om de felicitaties in ontvangst te nemen. 
Onder begeleiding van de Gele Kielen 
gaan zij er weer een fantastisch jaar van 
maken voor de jeugd van Ganzegat.                                                           
Vanaf 20.00 uur is het de beurt aan 
onze kersverse prins Cellus den Uurste 
en zijn prinses Ingrid om de felicita-
ties in ontvangst te nemen. Onder 
het motto “Nie Normaal” zullen zij de 
regie gaan voeren over Ganzegat.                                                                                                                                        
Wij nodigen U allen van harte uit de 
hoogheden te komen feliciteren..                                                                             
Na het officiele gedeelte wordt de avond 
gezellig  voortgezet met onze hofdisco-
theek.

Ganzekwekavonden.
Op 24 januari en 7 februari vinden de be-
faamde Ganzkwekavonden weer plaats. 
2 Avonden die weer garant staan voor 
muzikaliteit en de nodige dosis humor. 
De zaalcommissie is er dit jaar weer in 
geslaagd om een prachtig programma 
samen te stellen. Naast de vertrouwde 
Ganzegatse groepen De Velt Op, Gans 
Anders en een nieuwe Ganzegatse groep 
onder de naam de Biermannen treden 
ook regionale grootheden op als Andy 
Marcelissen, Rob Schepers, Rob van 
Elst, TaDaa en Jeroens Clan voor u op. 
Dit mag u natuurlijk niet missen. Zie voor 
het programma ook onze website www.
ganzegat.nl
Voorverkoop
De voorverkoop voor de Ganzekwe-
kavonden vindt plaats op zondag 11 ja-

nuari om 11.00 uur in de Dreef in Aarle/
Rixtel.  De Dreef is vanaf 10.00 uur ge-
opend.. De kaarten kosten €12,50  per 
stuk. Weer er snel bij, want OP°OP. 

Receptie van het Jeugdtrio van 
de Gele Kielen 

Zaterdag 20 December is het zover,dan 
mag iedereen de nieuwe jeugdprins Tim, 
jeugdprinses Lumy en kleinvorst Florian 
komen feliciteren. Alle familieleden,vrien-
den,kennissen,kinderen van de klas en 
iedereen uit Aarle-Rixtel, zijn van harte 
welkom van 18.30 tot 19.30 in de toneel-
zaal van MFC de Dreef.
Afgelopen zaterdag hebben ze de 
Heikneuters in Mariahout bezocht en het 
kwartet gefeliciteerd met hun benoeming.
De zaal was goed gevuld en de stemming 
zat er in Mariahout al goed in. Ons eigen 
jeugdtrio heeft zelf al een voorproefje 
kunnen nemen.
De volgende receptie voor ons jeugdtrio 
is die van de Raopers in Lieshout.
Hopelijk wordt dat ook weer een gezellige 
boel.
Namens de Gele Kielen en het jeugdtrio 
hopen wij ook op een goed gevulde zaal 
en zien wij iedereen graag terug op onze 
eigen receptie. 
Tot dan!!  
Jeugdprins Tim van Stiphout
Jeugdprinses Lumy de Haas
Kleinvorst Florian van der Burgt



14

 

 
       Dat is thuiskomen! 

Openingstijden: 
Maandag 
Dinsdag 
Woensdag 
Donderdag 
Vrijdag 
Zaterdag 

 
Gesloten 
10.00 U – 12.30 U & 13.30 U – 18.00 U 
10.00 U – 12.30 U & 13.30 U – 18.00 U 
10.00 U – 12.30 U & 13.30 U – 18.00 U 
10.00 U – 12.30 U & 13.30 U – 18.00 U 
10.00 U – 16.00U 

 
Onze winkel is verhuisd! Vanwege verbouwingswerkzaamheden is de winkel 

tijdelijk gevestigd in onze werkplaats achterom 
 

Kouwenberg 25 • 5735 GM  Aarle-Rixtel • telefoon 0492-381302 • e-mail info@vanroij.com 
 

Woningstoffering •Machinale houtbewerking • Interieurbouw 

 
 
 
 

 

 

SCOOTMOBIELADVIES  en  MELL   
                                           ........... zijn samen gegaan als 1 bedrijf

AL 12 JAAR HET VERTROUWDE ADRES VOOR UW MOBILTEITSPRODUCTEN, en 
de TROPHY  specialist.
SCOOTMOBIEL   -   ROLLATOR   -   ROLSTOEL  ( verkoop en verhuur )
Vaak zijn er mooie gebruikte scootmobielen bij ons  te koop.
Ook voor warme regen en winter , been beschermhoezen , reparatie en ac-
cu,s, verzekering.

uniek in NL en alleen bij ons: scootmobielen met terugkoop garantie,
vraag naar onze voorwaarden.
 
Voor info , of afspraak bel : 0613188117
www.scootmobieladvies.eu                       e mail : info@scootmobieladvies.eu
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Poëziecursus in de bibliotheek
Altijd al meer willen weten over poëzie? 
Dan is een cursus poëzie misschien iets 
voor u. 
Bij voldoende deelname gaat er in januari 
2015 een cursus poëzie van start bij Bibli-
otheek De Lage Beemden. 
De poëziecursus is bedoeld voor mensen 
die niet alleen graag gedichten lezen, 
maar die er ook meer over willen weten. 
Verspreid over zes avonden leren de cur-
sisten over de theorie, de historie en ana-
lyse van gedichten.
De begeleiding van de cursisten is in 
handen van neerlandicus Wout de Vries. 
Het is nog niet bekend op welke avonden 
de poëziecursus gaat plaatsvinden; dat is 
afhankelijk van de opgave van de deel-
nemers. 
De poëzieclub komt om de vier weken bij 
elkaar in de bibliotheek in Gemert. 
Interesse?
Heeft u interesse, geeft u zich dan voor 
15 december 2014 op bij Wout de Vries 
(devrieswagm@gmail.com). Vermeld 
naast uw telefoonnummer en mailadres 
ook op welke doordeweekse avond(en) u 
kunt, want de cursus wordt gegeven op 
de meest gekozen avond van 20.00 tot 
21.30 uur in de bibliotheek in Gemert. De 
kosten voor deelname bedragen € 40,00. 
Informatie
Mocht u vooraf informatie wensen over 
de poëziecursus, dan kunt u per mail con-
tact opnemen met Wout de Vries
(devrieswagm@gmail.com).

Doe mee met de 
tafeltennisbattle in Aarle-Rixtel

Zit jij in groep 5, 6, 7 of 8 van de basis-
school? Doe dan op maandag 29 de-
cember mee met de tafeltennisbattle bij 
ttv A.T.T.C. ’77 in de gymzaal aan de Jan 
van Rixtelstraat te Aarle-Rixtel. Op een 
leuke en ontspannen manier kun je een 
ochtend tafeltennissen en wie weet ben jij 
wel de nieuwe table star van Aarle-Rixtel 
van jouw groep.
Als je een tafeltennisbatje hebt, kun je dit 
meenemen, maar uiteraard heeft A.T.T.C. 
’77 genoeg batjes om te gebruiken.
De tafeltennisbattle begint om 10.00 uur 
en duurt tot ongeveer 13.00 uur. Zorg dat 
je om kwart voor tien aanwezig bent en 
neem gymschoenen mee die niet buiten 
gedragen zijn en die geen zwarte zolen 
hebben.
Je kunt je opgeven door voor 20 december 
een email te sturen naar attc77@chello.
nl. Vermeld je naam, leeftijd, in welke 
groep je zit en op welke basisschool en je 
telefoonnummer. Deelname is gratis.
We hopen je te zien op maandag 29 de-
cember.

HET VEERHUISJES MENU, ZOVEEL 
GANGETJES NUTTIGEN ALS U WENST, 
WOE en DON  € 23.50  VRIJ t/m ZON € 
26.50. Het Veerhuis 0492-461889 – www.
restauranthetveerhuis.nl

Klokje                                               
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Ceciliafeest

Op het gezamenlijke Ceciliafeest van het 
parochiële Dameskoor en kerkkoor De 
Cantorij zijn en Ad Sterken en Wim Ver-
schuuren gehuldigd voor hun 60- respec-
tievelijk 70-jarig actief lidmaatschap van 
een kerkkoor.
Het einde van de kerkdienst van 9.30 uur 
kreeg Ad Sterken bovendien namens de 
parochie Onze Lieve Vrouw Presentatie 
een insigne opgespeld voor zijn verdien-
sten voor de parochie. Ad verzorgt onder 
andere het kopieerwerk voor de kerk 
zoals de misboekjes bij speciale gele-
genheden en de wekelijkse flyers voor de 
kerkdiensten.
Ad begon zijn muzikale loopbaan al op 
zijn 8ste bij een knapenkoor in Zeilberg 
alwaar hij in 2015 volwaardig lid werd van 
het kerkkoor. Na zijn verhuizing, in 1980, 
naar Aarle-Rixtel werd hij lid van het kerk-
koor in ons dorp, toen nog Cantemus Do-
mino geheten.
Vanaf 1998 heeft hij bestuurlijke functies 
bekleed bij het koor. Hij was zowel pen-
ningmeester als secretaris en vanaf 2011 
is hij voorzitter.
Wim Verschuuren is reeds 70 jaar lid van 
het kerkkoor van onze parochiekerk. 
Opgegroeid op de Overbrug werd Wim 
in 1944 volwaardig lid van het herenkoor. 
Dit was nog in de tijd dat het een gunst 
was als je in het kerkkoor mocht zingen. 

Dat Wim zonder cursus Gregoriaans al lid 
mocht worden had hij volgens de overle-
vering te danken aan een karbonade voor 
de pastoor, een pak aanmeten bij Houët, 
het brood halen bij van Brug en de suiker 
bij Swinkels.
De cursus Gregoriaans heeft hij overi-
gens later toch nog gevolgd.
Wim was 35 jaar bestuurslid. In 1997 
vond hij dat wel voldoende en stapte op 
als voorzitter.
Beide heren hebben een zeer belangrijke 
bijdrage geleverd aan eerst Kerkkoor 
Cantemus Domino en later De Cantorij.
Het is hun te prijzen dat zij de ontwikke-
lingen in de kerkmuziek van puur Grego-
riaans naar meer Nederlandstalige kerk-
muziek en samenzang hebben kunnen 
en willen volgen.

In memoriam.

Op 28 november 2014  overleed onze 
dorpsgenoot  Hein van den Bogaard, 
woonachtig aan de Laarweg 15 in Aar-
le-Rixtel. Hij bekleedde vanaf begin jaren 
50 tot zijn pensionering, medio 1994, de 
functie van bode van de voormalige ge-
meente Aarle-Rixtel.
 Als zodanig was hij  de gastheer in het 
gemeentehuis aan de Kouwenberg. In de 
beginjaren was hij ook de gemeentelijke 
“huurophaler”, zodat hij in veel gezinnen 
een bekend gezicht werd. Daardoor werd 
hij ook een vraagbaak voor iedereen,  als 
het ging over personen en zaken in het 
dorp. 
Hein stond bekend als een keurig en in-
nemend persoon, die zijn functie met veel 
gevoel voor stijl bekleedde. In zijn kleine 
kantine was er altijd tijd om bij te buurten 
en te genieten van een lekkere kop koffie. 
Afgelopen woensdag 3 december is hij na 
een plechtige uitvaartdienst  begraven op 
de parochiebegraafplaats . Hein is 85 jaar 
geworden .
Jan den Mulder.
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Oosthoek
F I N A N C I E E L  A D V I E S

• hypotheken

• pensioenen

• verzekeringen

• sparen

bekend terre in . . .

De Tempelier 3 • 5735 JG  Aarle-Rixtel

0492-383887 • 06 -21 1 10843

info@oosthoek� nancieeladvies.nl

www.oosthoek� nancieeladvies.nl
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EINDEJAARSCONCERT 
ZWARTE-FANFARE.

Op 21 december zal blaaskapel de Zwar-
te-Fanfare op vrolijke wijze het jaar uit-
blazen en is iedereen uitgenodigd om te 
komen luisteren naar het uiteenlopend 
programma van de blaaskapel. De Zwar-
te-Fanfare speelt Tsjechische, Bomische 
en populaire muziek. De middag begint 
om 14.00 uur tot ongeveer 17.00 uur bij 
café zaal van Bracht in de Kerkstraat  9. 
De entree is zoals vanouds gratis en de 
zaal is open vanaf 13.30 uur. Meer infor-
matie kijk op www.zwarte-fanfare.nl  

KERSTCONCERT GEMENGD 
KOOR DE KLOKKENGIETERS 

AARLE-RIXTEL

Ook dit jaar zal Gemengd Koor De Klok-
kengieters haar kerstconcert geven, met 
medewerking van Arjan Mooij, organist en 
Margot Pagels, sopraan.
Dit concert zal plaatsvinden op zondag 21 
december a.s. in onze Parochiekerk. 
Aanvang van dit concert is zoals de voor-
gaande jaren om 18.00 uur.
Een afwisselend programma van diverse 
sfeervolle liederen zal u worden aange-
boden.
Het geheel staat onder de muzikale lei-
ding van onze dirigent, Rob Rassaerts.
Op donderdag 25 december a.s. zal 
Gemengd Koor De Klokkengieters de 
hoogmis van kerstmis verzorgen. Aan-
vang van deze eucharistieviering is 09.30 
uur. 
U bent bij beide muzikale optredens van 
harte welkom.
Bovenstaande concerten zijn de laatste 
activiteiten in ons jubileumjaar. 
Op 7 december is Gemengd Koor De 
Klokkengieters te gast geweest in Mon-
schau om daar een eucharistieviering en 
een kerstconcert te verzorgen. Ook deze 
concerten stonden in het teken van ons 
115 jarig jubileum.
Wij zijn nog steeds op zoek naar mensen 
die ons koor muzikaal  willen versterken. 
Dus…bent u alt, tenor, bas of sopraan, u 
bent van harte welkom om eens te komen 
luisteren tijdens onze repetities op maan-
dagavond van 20.00 uur tot 22.15 uur in 
Conferentiecentrum De Couwenbergh, 
Dorpsstraat, Aarle-Rixtel (links van de 
Parochiekerk).

Gemengd koor 
Euphonia kerstconcerten.

Gemengd koor Euphonia verzorgt ook dit 
jaar weer enkele kerstconcerten.
We beginnen op woensdag 10 december 
in de zaal van Zonnetij te Aarle-Rixtel, 
aanvang is om 19.30 uur.
Verder zingen we voor de bewoners van 
Mariengaarde en dit doen wij in het Con-
ferentiecentrum de Couwenbergh. Dit zal 
plaats vinden op zondag 14 december 
aanvang is 14.00 uur. Dit concert doen 
we samen met gemengd koor de Mortel.
Op woensdag 17 december zullen we 
te gast zijn in het restaurant van verzor-
gingstehuis de Regt te Beek en Donk. 
Aanvang daar is om 19.00 uur.
Ter afsluiting zijn we nog te gast bij de 
zusters van het Heilig Bloed op 4 januari 
2015, aanvang aldaar is 14.30 uur.

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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www.twanvanhout.nl
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Oud ijzer voor 
harmonie De Goede Hoop

Heeft u oude metalen (ijzer, koper, zink, 
messing, roestvrij staal) elektrakabels en 
oude elektromotoren waar u vanaf wilt, 

Decemberconcert 
door de jeugd

Op zaterdag 13 december 2014 is er in 
de zaal van Dorpscafé De Vrienden een 
Decemberconcert. Er wordt gemusi-
ceerd door jonge leden van Harmonie De 
Goede Hoop Aarle-Rixtel en Harmonie 
OBK uit Erp. De groepen die u kunt be-
luisteren zijn: Slagwerkensemble o.l.v. 
Anthony Vogels, het Leerlingenorkest en 
het Opleidingsorkest o.l.v. Paul van de 
Veerdonk, het Opleidingsorkest uit Erp 
o.l.v. Cindy van Rijn en haar gitaarleer-
lingen. Dit concert ‘met een vleugje kerst’ 
begint om 16:00 uur. U bent allen van 
harte welkom om te komen luisteren. De 
toegang is gratis.
Het Opleidingsorkest van Harmonie De 
Goede Hoop  zal deze maand ook nog 
optreden tijdens de kerstgezinsviering op 
24 december om 17:00 uur in de paro-
chiekerk van Aarle-Rixtel.

 
Leerlingen van het Opleidingsorkest van 
Harmonie De Goede Hoop

lever deze materialen dan in op het par-
keerterrein van grand café Stout in de 
Dorpsstraat. Op zaterdag 20 december 
zijn daar mensen van de harmonie aan-
wezig om de spullen in ontvangst te 
nemen.
U kunt daar tussen 09.00 tot 11.00 uur 
terecht.
Als u erg veel heeft, dan kunt u ook bellen 
met Willem Verhoeven (06-38900299). 
Die regelt dan een aanhanger om het 
spul bij u op te halen.

Midwinterhoorns en 
kerstviering in

Kouwenbergs kerkje

Op zondagavond 21 december vindt  om 
20.00 uur weer het traditionele midwin-
terhoornblazen plaats en wel op de kiosk 
van de Kouwenberg.Met het blazen op 
de midwinterhoorn op deze kortste dag 
wordt “het nieuwe licht” verwelkomd en 
worden alle winterdemonen de stuipen op 
het lijf gejaagd!  Aansluitend vindt er in het 
Kouwenbergs kerkje weer de traditionele 
kerstviering plaats met gezellige samen-
zang van oude vertrouwde kerstliederen, 
de voordracht van (Brabantse) kerstver-
halen en nog meer. Aansluitend wordt er 
getrakteerd op glüwein en kerstbrood.
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zondag
4 januari 
2015
14.30 uur

m.m.v.
• Joost Swinkels
trombone
• Sanne van Dijk
hobo

DE GOEDE HOOP
o.l.v. Gerrit de Weerd
DE GOEDE HOOP

H A R M O N I E

Toegangskaarten à € 8,00 vanaf 20 december verkrijgbaar 
bij Boerenbond Aarle-Rixtel  •  Kinderen t/m 12 jaar gratis

Sporthal De Dreef • Aarle-Rixtel

NIEUWNIEUW
JAARS

CONCERT
JAARS

CONCERT
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Nieuwe 
opzet viering 

KONINGSDAG 
in dorpskern Aarle-Rixtel,

Maandag 15 december organiseert het 
Oranjecomité Aarle-Rixtel een bijeen-
komst met diverse verenigingen uit het 
dorp. Het doel is om een succesvolle, 
vernieuwde viering van Koningsdag te re-
aliseren. Een compleet nieuwe opzet dus, 
in de dorpskern van Aarle-Rixtel.
Terugblik
Al sinds jaar en dag zijn de activiteiten 
op deze bijzondere dag verspreid in ons 
dorp.
’s Ochtends op het kerkplein met een vrij-
markt, spelletjes, versierde fietsen en de 
harmonie. 
’s Middags is er live muziek bij OJA en 
ook in de middag een voetbaltoernooi op 
sportpark De Hut met daarnaast allerlei 
spelletjes, activiteiten en springkussens.
Maar door het wegvallen van het voetbal 
en volleybal is de toeloop van bezoekers 
naar sportpark de Hut steeds minder ge-
worden. Bovendien kregen wij als Oranje-
comité steeds vaker de vraag van ouders 
waarom niet alle activiteiten in het dorp 
georganiseerd werden. 
Plannen voor 2015
Sinds 2013 heeft Aarle-Rixtel weer een 
actief Oranjecomité. Deze club heeft het 
plan opgepakt om de mogelijkheden te 
bekijken om Koningsdag 2015 in het cen-
trum van het dorp te gaan organiseren. 
Hierbij zijn vele verenigingen, op het ge-
bied van sport en cultuur, uit Aarle-Rixtel 
al aangeschreven. Het is de bedoeling 
dat zij samen met het Oranjecomité een 
bijdrage aan de Koningsdagfestiviteiten 
leveren. 
Samen met de gemeenschap van Aar-
le-Rixtel wil het Oranjecomité trachten 
de activiteiten van de verenigingen meer 

onder de aandacht te brengen. Dit draagt 
dan ook bij aan het vergroten van de leef-
baarheid in Aarle-Rixtel.
Het Oranjecomité Aarle-Rixtel nodigt 
daarom verenigingen en andere be-
langstellenden van harte uit om mee te 
brainstormen over de invulling van Ko-
ningsdag.
Maandag 15 december 
brainstormavond
Deze brainstormavond vindt plaats op 
maandag 15 december om 20.00 uur in 
“multifunctioneel centrum De Dreef”.
Hoe meer verenigingen/geïnteresseerden 
meedoen, hoe leuker het zal zijn, dus hoe 
succesvoller het evenement! IEDEREEN 
IS VAN HARTE WELKOM!!!
Namens,
Oranjecomité Aarle-Rixtel.
Hans v Asten 06-27212851  
hansvanasten@upcmail.nl
Michel Driessen 06-30776117  
mjjdriessen@onsbrabantnet.nl
Wim van Dijk 06-53794753  
wim@dijkschilderwerk.nl
Leo Lucassen 06-13486550  
jmhlucassen@onsbrabantnet.nl

LIEDERENTAFEL “’T ZONNETJE “
 IN ZONNETIJ AARLE-RIXTEL.

Zondagmiddag 21 december organiseert 
ViERBINDEN een meezingmiddag

“ WIJ KOMEN TE SAMEN “
voor een kerstsamenzang

 met
liederentafel ‘’’t ZONNETJE “
in de ontmoetingsruimte van 

ZONNETIJ aan de Heindertweg 87,
Aarle-Rixtel. 

Er wordt gezongen onder begeleiding 
van 

het eigen orkest “SUNSHINE “ ,
uit kerstbundels die voor u aanwezig zijn.

Iedereen is van harte welkom.
Aanvang: 14:00 uur 

de zaal is open vanaf 13:30
toegang is gratis
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Voor tegels en sanitair
bezoek  showroom 

of kijk op onze website: 
www.vanrooydasmooi.nl

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

za: 09.00-16.00 uur
Of volgens afspraak

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

  SMAKELIJK OP GEWICHT  
gewichtscoaching en voedingsadvies op maat 

 
Geen (crash)dieet, geen voedingssupplementen, 
geen maaltijdvervangers en ook niet de nieuwste afslankhype. Wel 
verantwoord en smakelijk op jouw ideale gewicht komen en blijven! 
 
Maureen van der Kuijp-Tuinman 
HBO Coach, Voedings- en Gewichtsconsulent 
Laarweg 25, Aarle-Rixtel, 06-17365752  
www.smakelijkopgewicht.nl      (vergoeding door zorgverzekeraar mogelijk) 

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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SMAKELIJK OP GEWICHT 
Nadat Maureen van der Kuijp in 2012 
haar studie Hbo Psychologie met succes 
afrondde, besloot ze mensen met ge-
wichtsproblemen te willen gaan coachen/
trainen. Ze volgde aansluitend de oplei-
ding tot voedings- en gewichtsconsulent. 
Hiervoor slaagde zij afgelopen juni cum 
laude. Volgens Maureen de perfecte 
combinatie van twee opleidingen die tot 
‘Smakelijk op Gewicht’ hebben geleid. 
Immers voeding heeft zoveel meer func-
ties dan voeden alleen. De mens eet ook 
bij sociale gebeurtenissen, als troost, als 
beloning, als straf en/of uit verveling. Dit 
leidt geregeld tot een ongezond eet- en 
denkpatroon waar overgewicht vaak een 
gevolg van is. Als coach/trainer verschaft 
Maureen inzicht in deze eet- en denkpa-
tronen. Als voedings- en gewichtsconsu-
lent verschaft zij verantwoord en sma-
kelijk voedingsadvies. Op deze manier 
hanteert Maureen de meest effectieve 
methode om op gewicht te komen, maar 
ook de meest effectieve methode voor 
gewichtsbehoud op de langere termijn. 
Maureen verzorgt particuliere begelei-
ding, groepscursussen en workshops. 
Vanaf 6 januari 2015 start zij in Aar-
le-Rixtel de groepscursus 
‘Samen Afvallen & Doorgaan’. Inschrijven 
en/of meer informatie over deze cursus,  

Maureen en ‘Smakelijk op Gewicht’ is te 
vinden op haar website: 
www.smakelijkopgewicht.nl    
06-17365752
info@smakelijkopgewicht.nl. Vergoeding 
door zorgverzekeraar mogelijk. 

Kamerkoor Cantique is een gemengd 
koor uit Aarle-Rixtel en omgeving met
een repertoire van barok tot romantiek. 
Het koor bestaat sinds 1992 en 
staat sinds de zomer onder leiding van 
Rob Rassaerts.
Op zondag 14 december a.s. zal Can-
tique een kerstconcert verzorgen in
het Kouwenbergs kerkje aan het Kou-
wenbergplein in Aarle-Rixtel.
Cantique zorgt dit jaar voor een afwis-
selend programma met gezangen uit 
verschillende tijden en streken, maar na-
tuurlijk ook kerstliederen. Bariton Alain 
Bressers zal enkele liederen zingen, 
Peter van Lierop speelt accordeon en 
Rob Rassaerts zal pianomuziek ten ge-
hore brengen. Na afloop van het concert 
onthalen wij U op glühwein.
De aanvang is 14.30 uur en de toegang 
is gratis, een vrijwillige bijdrage om deze 
mooie en bijzondere locatie in stand te 
houden stelt de stichting Het Kouwen-
bergs kerkje op prijs.
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De actualiteit dwingt mij er toe om het on-
derwerp DE WEG weer aan te snijden. 
Na Helmond gebruikte ook onze minister 
Melanie haar gezonde verstand hoewel 
ze niet zo duidelijk was als onze volksver-
tegenwoordigers die het voorstel gewoon 
afwezen en dus zat Ruud in Den Bosch 
met de gebakken peren. Kort en bondig 
samengevat. In de wandelgangen is er 
wat langer over doorgeboomd en we zijn 
er nog lang niet. Begin december is de 
kou wel een beetje van de lucht. Er is nog 
van alles mogelijk, alleen waar liggen die  
271 miljoen in deze tijd voor het oprapen. 
De Sint is alweer vertrokken en zijn don-
kere medewerkers ook. We zijn weer een 
jaar verlost van een vreemde discussie. 
Ik weet bijna zeker dat het gedonder vol-
gend jaar oktober, november weer begint. 
Zoals zo vaak mis je het begin van zoiets. 
Wie zwengelde deze discussie aan en 
wat waren zijn of haar beweegredenen. 
Mijn oog viel dezer dagen op een kran-
tenkop over hulpbisschop Rob Mutsaerts. 
De goede man schreef een boek, getiteld: 
Gewoon over geloof. Niks mis mee en 
waarschijnlijk levert het een bijdrage aan 
het in gesprek blijven tussen de soorten 
geloof. Prima. Maar om daarin zwart op 
wit te zetten dat hij een hekel heeft aan 
de Kerstman gaat mij te ver. Het raakt mij 
persoonlijk omdat ik al jaren iets heb met 
deze andere kindervriend. Insiders weten 
wel wat ik bedoel. Hij zou het kerstver-
haal rondom het kindje Jezus verdringen, 
aldus Mutsaerts, en alleen maar ho, ho, 
ho roepen. Nou en, denk ik dan. Mag 
hij dat, zolang de kinderen dat prachtig 
vinden. En niet de kinderen alleen. Niet 
iedereen gelooft in het kindje Jezus, even 
goede vrienden. Je zou het met hetzelfde 
gemak ook kunnen omdraaien. Laat ie-
dereen toch plezier hebben met zijn ge-

loof in sprookjes, ruimtewezens, spoken 
of van, mijn part het monster van Loch 
Ness. Ik wil geen verkeerd woord meer 
horen over de Kerstman en volgend jaar 
ook niet meer over Sint en Piet. Gun de 
kleine mens toch zijn plezier en het ge-
loven in iets. En nou iets serieuzer. Het 
gaat veel slechter met de vogels in de 
Nederlandse wateren en moerassen dan 
gedacht. Vogelbescherming Nederland 
is geschrokken van de resultaten van 
Vogelbalans 2014. Het hoofd van Vogel-
bescherming Nederland, Robert Kwak(-
geen grapje), zegt dat de cijfers voor zich 
spreken maar dat de oorzaak nog niet 
bekend is. Er zijn wel vermoedens en die 
gaan over slecht waterbeheer, verdro-
ging door massale grondwateronttrekking 
en overbevissing.  Er is wel geld voor 
de inrichting van landschap, maar geen 
geld voor goed beheer. Zo zouden fuut, 
scholekster, blauwe reiger en strandple-
vier in aantal afnemen, andere soorten 
blijven gelijk. Het enige goede nieuws 
van Vogelbalans 2014 is de explosieve 
groei van de uilensoorten en dat heeft 
weer te maken met een geboortegolf 
onder de muizen. In sommige streken in 
Nederland verdubbelde het aantal broed-
paren onder de velduil, nog niet zo lang 
geleden zat die nog in de gevarenzone. 
Met uitsterven bedreigd. Het zijn van die 
berichten. Je neemt er kennis van, het is 
niet allemaal positief, is het wel echt be-
dreigend of van voorbijgaande aard. Moet 
je het niet over veel langere termijnen 
bekijken, overal zijn er ups en downs. Ik 
vind het wel goed dat de mens attent blijft 
op de zaken die er in zijn leefomgeving 
spelen. Vooral als die te maken hebben 
met ons ecosysteem. We leven op deze 
aardbol, zeer waarschijnlijk voor eeuwig 
of nog iets langer. Ik zie voorlopig nog 
niemand vertrekken naar onbekende pla-
neten of sterren, op miljoenen kilometers 
hier vandaan. Twaalf uur in een vlieg-
tuig is voor mij zo beetje het maximum. 
Ik moet er niet aan denken, twaalf jaar in 

De Meikever
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Op 2e Kerstdag organiseren wij tradi-
tioneel onze foto-wandel-puzzeltocht, 
waaraan iedereen kan deelnemen. In-
schrijven en vertrekken kan men tussen 
13.00 en 13.30 uur vanaf café de Vrienden 
tegenover de kerk in Aarle-Rixtel. Het in-
schrijfgeld bedraagt  € 1,00 per persoon, 
leden van ADW en kinderen tot 16 jaar 
mogen gratis meedoen. Aan de hand van 
een routeschema en A-viertjes met foto’s 
en opdrachten kan men een prachtige 
wandeling, van ongeveer 5 kilometer, 
maken door ons eigen Aarle.  Na afloop 
is er voor iedereen een prijs, waarbij na-
tuurlijk de groep, het gezin of het duo met 
de hoogste score het eerst uit mogen 
zoeken. Wenst u meer informatie dan 
kunt u bellen naar 382340.
Crossen:  Onze tweede cross werd ge-
wonnen door Henk Mertens, voor Ad 
Dekkers, Jef van Dijk, Bart Verhoeven en 
Harrie Scheepers.
Op 28 december organiseren wij samen 
met de Runnersclub Lieshout onze jaar-
lijkse koppelcross en op 4 januari staat 
onze tweede veldtoertocht op het pro-
gramma. Volgende keer krijgt u daarover 
meer informatie.
Afd.publ.

een soort raketvliegtuig en dan landen in 
de schaduw omdat de remmen niet he-
lemaal perfect werkten. Daarom moeten 
we goed zorgen voor onze leefomgeving, 
overal en altijd. Dat is een verantwoorde-
lijkheid van iedereen  voor de generaties 
die na ons komen. 
De meikever.  

Veranderingen in de Zorg in 
2015 en het 

Wijkteam in Aarle-Rixtel

p Maandag 15 december a.s. organiseert 
het Dorpsplatform, in samenwerking met 
de gemeente een voorlichtingsbijeen-
komst over de veranderingen in de zorg, 
die een gevolg zijn van de decentralisatie 
van zorgtaken van het Rijk naar de Ge-
meenten en over de Pilot Zorg Dichtbij 
voor Aarle-Rixtel. 
Wethouder Joan Briels zal de verande-
ringen in de wetgeving en de rol die de 
gemeente krijgt toelichten. 
Vervolgens zal mevrouw Rianne Schwil-
lens, beleidsadviseur team Zorg & Wel-
zijn Gemeente Laarbeek, een uiteenzet-
ting geven over de invulling van de Pilot 
voor Aarle-Rixtel, de praktische kanten 
van Zorg Dichtbij en de wijze hoe we met 
elkaar omgaan. Dit vraagt om een omslag 
in kijken, denken en handelen, het door 
de gemeente faciliteren van zorgvuldige 
processen m.b.t. signaleren, sturen en 
het leggen van goede verbindingen.
De voorzitter van de WMO-Raad, de heer 
Wim van Hest gaat in op de rol die de 
WMO heeft. 
De contouren die nu bekend zijn, laten 
zien dat er een totaal andere benade-
ring van deze terreinen nodig is, om met 
minder middelen toch de klant goede mo-
gelijkheden te geven om deel te nemen 
aan de samenleving. Zelfredzaamheid 

van de burger en informele zorg (mantel-
zorg en vrijwilligerswerk) worden als de 
sleutelwoorden gezien.
Na de pauze stelt het nieuwe Wijkteam 
dat in de Pilot Zorg Dichtbij een centrale 
rol zal gaan vervullen, zich aan u voor. 
Met praktijkvoorbeelden zal worden dui-
delijk gemaakt hoe met zorgvragen van 
de inwoners wordt omgegaan en hoe 
deze zullen worden behandeld. 
U bent van harte welkom op 15 december 
om 19.30 uur in De Dreef.
www.dorpsplatform.nl  
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Handboogvereniging Krijgsman 
Soranus uit Lieshout winnaar 

van het 51e van 
Ganzenwinkeltoernooi 2014.

Woensdag 26 november j.l. vond bij 
Handboogschutterij de Eendracht de 
prijsuitreiking plaats van het 51e van 
Ganzenwinkeltoernooi. Hiervoor waren 
een aantal deelnemende verenigingen 
met schutters aanwezig op de doel aan 
de Lijsterstraat. 
Voor de prijsuitreiking werd, zoals al en-
kele jaren gebruikelijk is, een korte wed-
strijd verschoten met 2 proefpijlen en 15 
tellende pijlen. Alle aanwezige schut-
ters van de bezoekende verenigingen 
mochten met deze wedstrijd meedoen 
De gezelligheid en het onderling samen-
zijn werd door iedereen erg gewaardeerd. 
Ook nu was er de nodige hilariteit omdat 
tijdens elke schietbeurt vooraf werd aan-
gegeven welke treffer telde voor een 
prijsje. Dan blijkt dat het moeten schieten 
van bijvoorbeeld een 7 niet iedereen 

even gemakkelijk afgaat en soms een 10 
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 waren hiervoor beschik-
baar. Geen enkele schutter ging dan 
ook zonder een prijs naar huis. Na het 
verschieten van de 15 pijlen werd een 
eindstand opgemaakt en mocht iedere 
schutter nogmaals een prijsje uitzoeken.
1e van deze wedstrijd werd B. de Rooy 
van de Batavieren uit de Rips met 142 
punten, 2e werd T. de Jong van Strijd in 
Vrede uit Beek en Donk met 139 punten 
en 3e werd C. Vissers van Concordia 
Welvaren uit Erp met 136 punten.
Aansluitend  werd overgegaan tot de 
Prijsuitreiking van het 51e van Ganzen-
winkeltoernooi, Hiervoor waren speciaal 
aanwezig de Beschermvrouwe en Be-
schermheer van de Eendracht Mevrouw 
G.M. van Ganzenwinkel en de Heer G.T. 
van Ganzenwinkel. Zij overhandigden de 
bij de prijzen behorende sculpturen en 
medailles aan de winnaars van de ver-
schillende klassen en aan de winnaar 
van het gehele toernooi. Dat werd dit jaar 
HBV Krijgsman Soranus uit Lieshout met 
-3 punten. Zij benaderden als besten dit 
seizoen het vooraf opgegeven resultaat 
en ontvingen hiervoor de wisseltrofee uit 
handen van Mevrouw G. M. van Ganzen-
winkel.
Teamuitslag  Resultaat
 1. Krijgsman Soranus, Lieshout    - 3
 2. Neerlandia, Bakel     - 5
 3. Strijd in Vrede, Beek en Donk    17
 4. De Vriendschap, Mierlo              25
 5. Prins Bernhard, Mierlo   - 27
 6. Recht door Zee, Helmond     30
 7. Vredelust, Deurne                  37
 8. St. Willibrordus, Milheeze   - 40
 9. Batavieren, de Rips       41
10. Houts Welvaren, Mierlo-Hout  - 51
11. Rozenjacht, Vlierden                  61

vlnr: Beschermheer G.T. van Ganzenwinkel, 
Voorzitter Martien v/d Graef, Beschermvrouwe 
G.M. van Ganzenwinkel en Mevrouw N. v/d 
Laar van Krijgsman Soranus uit Lieshout
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Aarle Rixtel. HBS de Eendracht 

behaalt mooi resultaat in Erp.

Op donderdag 27 november j.l. heeft HBS 
de Eendracht deelgenomen aan het zoge-
naamde zulttoernooi van HBV Concordia 
Welvaren in Erp. Bij deze wedstrijd is het 
gebruikelijk dat tijdens de verschieting, de 
aanwezige deelnemers roggebrood met 
Brabantse zult geserveerd krijgen.
Ook hier moest vooraf aangegeven 
worden welk resultaat men dacht te 
halen. Na 25 pijlen waren in totaal 1466 
punten geschoten, opgegeven was 1468 
punten dus het resultaat was – 2.
Dit levert mogelijk een mooie klassering 
op in dit toernooi.
Hoogste schutter van de Eendracht was 
Toon van Hoof met 228 punten. Jan van 
Rooy en Arno Donkers schoten hun beste 
resultaat van dit seizoen.
Resultaten schutters de Eendracht:
1 Toon van Hoof      228
2 Frank Schepers     216
3 Jan van Rooy         213
4 Walter Jansen     209
5 Arno Donkers      199
6 Geert van Ganzenwinkel   176
7 Michiel Verbakel      140
8 Harry Moors         85 (hs)

Inboedel van advocaat M.,
wordt wel of niet verkocht,
van zulke artikeltjes wordt gesmuld,
daaraan zijn velen verknocht.
De vogelgriep is andere koek,
zelfs mijn drie kiepkes
moeten nu voor straf in de hoek.
Het einde van het jaar is in zicht,
bent u al voor een aanbieding
van een ander ziekenfonds gezwicht
of blijft u zitten waar u zit
en vergoeden ze ook uw kunstgebit.
Nog ongeveer drie weken,
mag u fiscaal extra schenken,
voor bedragen tot wel een ton,
ik maak graag een uurtje vrij,
als u geen uitweg met uw geld mocht 
weten.
 
RD

Opbrengst collecte 
Multiple Sclerose in 

Aarle-Rixtel

Tijdens de collecteweek van het Natio-
naal MS Fonds is het mooie bedrag van 
€ 1173 in Aarle-Rixtel opgehaald.
Het opgehaalde collectegeld wordt be-
steed aan onderzoek (voor een beter 
leven nu en een toekomst zonder 
MS), begeleiding en voorlichting
We bedanken alle gevers en collec-
tanten, die ook dit jaar weer door weer 
en wind op pad zijn gegaan, hartelijk 
voor hun bijdrage. Hebt u de collec-
tant gemist, dan kunt u uw bijdrage 
overmaken op giro 5057 te Maassluis!
Wilt u ons bij de collecte van volgend jaar on-
dersteunen als collectant? Neem contact 
op met het Nationaal MS Fonds, tel. 010-
5919839 of via www.nationaalmsfonds.nl

Klokje                                               
Hulp en extra aandacht voor de leer-
lingen van de basisschool en de brug-
klassen. Kan uw kind niet goed mee in 
de klas, raakt hij of zij wat achter, neem 
dan contact op met Chris van der Rijt voor 
extra lessen en individuele begeleiding.
Ook voor huiswerkbegeleiding.
Telefoon 06-21501500 of  0492-383058 
in Aarle-Rixtel. Een email mag ook: 
cmvanderrijt@onsbrabantnet.nl

4 GANGEN KEUZE MAANDMENU  
€ 22.50. Het Veerhuis 0492-461889 – 
www.restauranthetveerhuis.nl
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CENDRA GEEN DISCO 
TOCH VOL

OP woensdag  26-11 avonds  heeft stich-
ting Vierbinden de jaarlijkse voorlichtings-
avond over drugs en alcohol gegeven 
.Deze avond  georganiseerd door Xan-
dieme Megens  werd bijgestaan door 
Mark Min ambulant jongerenwerker en 
Novadic  Centron verslavingszorg. Ter-
wijl de ouders in het gemeenschapshuis 
de dreef voorlichting kregen van No-
vadic  nam Xandieme de jeugd mee naar 
Cendra hun eigen gebouw waar Mark 
de voorlichting verzorgde. Goed was het 
om te horen van een oud leerling dat zij 
14 jaar geleden de zelfde voorlichting 

Gemeenschapsblad Aarle-RixtelBericht van:
heeft gehad welke haar hele leven bij is 
gebleven. Als bestuur Van Cendra zijn 
we blij om te zien dat er in Aarle-Rixtel 
massaal door de ouders  dankbaar ge-
bruik gemaakt wordt van de aangeboden 
voorlichting. Ook de inzet van leraren op 
de drie basisscholen samen met de jon-
gerenwerkers wordt door ons bijzonder 
gewaardeerd.
Bestuur CENDRA

Klokje                                               
Kerstdecoraties gemaakt van natuurlijke 
materialen te bezichtigen en te koop op 
vrijdag 12 en zaterdag 13 december van 
10.00 uur tot 16.00 uur
Vrijdag 19 en zaterdag 20 december van 
10.00 uur tot 16.00 uur
Dorien Pulles, Clovishof 30, Aarle-Rixtel.
www.schikmetgroen.nl
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Nieuws van de kledingbank

Inmiddels hebben velen met een verwijs-
brief de weg gevonden naar Kledingbank 
Laarbeek in Beek en Donk. Hiermee 
wordt men in de gelegenheid gesteld om 
met gesloten beurs  te komen winkelen.  
Wist u dat bij Kledingbank Laarbeek 
mooie, vlotte 2de handskleding wordt 
verkocht  voor een leuk prijsje? Dus, ie-
dereen is van harte welkom, jong en oud. 
U vindt de Kledingbank Laarbeek aan de 
Beekerheide 41 in Beek en Donk.
Openingstijden: woensdag van 14.00- 
16.30 uur en op zaterdag van 10.00 
-15.00 uur.
www.kledingbanklaarbeek.nl                 
Kledingbank Laarbeek houdt een spe-
ciale decemberactie: 2 Halen -1 Betalen. 
Dit geldt voor de gehele collectie.
Daarom zijn er naast de reguliere ope-
ningstijden 2 extra koopvrijdagen.  12 en 
19 december van 16.00 uur tot 20.00 uur.
Het is zeker de moeite waard om een be-
zoekje te brengen aan de Kledingbank 
Laarbeek.

Sfeervolle Kerstmarkt bij GGZ 
Oost Brabant  Huize Padua 

             
GGZ Oost Brabant Huize Padua houdt 
donderdagavond 11 december haar jaar-
lijkse kerstmarkt in het sfeervolle park op 
het terrein van Huize Padua aan de Kluis-
straat 2 te Boekel.
Op de markt vindt u prachtige kerstdeco-

raties van hout, metaal en natuurlijke ma-
terialen. Deze zijn onder andere gemaakt 
door bewoners en activiteitenbegeleiding 
van GGZ Oost Brabant. Daarnaast zijn er 
leuke en  gezellige activiteiten voor jong 
en oud, eetkraampjes, een verwarmd 
terras en is er volop live muziek door di-
verse koren als het huiskoor Krèk zo as ’t 
Gúh van Huize Padua, zangkoor Rejoice 
uit Elsendorp, popkoor Zip uit Landhorst 
en Novelty uit Sint Oedenrode.
De markt is open van 18.00 u. tot 21.00 u. 
en vindt plaats buiten in het park, binnen 
in de Carrousel en Brouwershof. De en-
tree bedraagt € 2,00 p.p., cliënten en kin-
deren t/m 12 jaar hebben gratis toegang.
U bent van harte welkom!

Bridge Cursus

Gedurende de komende maanden wordt 
er iedere dinsdag morgen
In de pastorie een bridge cursus voor 
beginners als ook voor gevorderden ge-
geven. Als U nu ook dit prachtige spel wilt 
leren meldt u zich dan aan of vraag info .
Voor leden van de KBO Aarle-Rixtel is de 
deelname gratis; niet leden kunnen zich 
ook
aanmelden .Zij betalen echter 10 euro 
gastlidmaatschap. Afhankelijk van het 
aantal aanmeldingen bekijken we of deze 
aansluiten bij de lopende cursussen of 
dat we een nieuwe cursus starten.
Info en/of aanmelding bij  Ger Peeters  
381961  of Toon Relou 386133

Klokje                                               
Video banden digitaliseren
Laat de “ kostbare herinneringen” van 
uw video banden digitaliseren voordat 
het te laat is. VHS, VHS-C, HI8 en DV 
bandjes op DVD met afbeelding en tekst 
op de DVD geprint.  Tegen een redelijke 
vergoeding. Info: Jacques, tel 0492 - 
539280.
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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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Vooraankondiging

Dementievriendelijk Laarbeek

In Nederland krijgt ongeveer één op de 
vijf mensen dementie. Erkenning en        
diagnose kan soms lang duren. Gemid-
deld wordt na 14 maanden de diagnose 
gesteld. Ongeveer 5 % is jonger dan 65 
jaar ( jong dementerend). Het aantal in-
woners met dementie zal de komende 
jaren alleen maar toenemen. In Laarbeek 
van 350 inwoners nu in 2014 naar onge-
veer 800 in 2040.
Mensen met dementie blijven ook steeds 
langer thuis “zelfstandig” wonen en doen 
een erg groot beroep op de mantelzorg.
Deze kengetallen en de ervaringen in de 
diverse  Alzheimer Café”s  hebben een 
kleine groep vrijwilligers en professionals 
uit Laarbeek aangezet om te kijken hoe 
het in ons dorp op dit moment gesteld is 
met de zorg voor dementerende mensen.
 Deze groep constateert dat het niet slecht 
gaat, maar dat het vooral in de beginpe-
riode als de diagnose nog niet is gesteld 
beter kan. De mantelzorgers en direct be-
trokkenen bij dementerenden ervaren in 
deze periode veel onbegrip en onmacht, 
juist omdat hun ervaringen nauwelijks 
herkend en onderkend worden en daar-
door moeilijk bespreekbaar zijn.
Daarom willen zij in gesprek met burgers, 
verzorgers, huisartsen, openbare instel-
lingen, maar ook plaatselijke middenstan-
ders om te kijken hoe het een ander ge-
regeld is, ervaren wordt en of er mogelijk 
zaken in Laarbeek te verbeteren zijn. 
Vanuit de ervaringen die gedeeld worden, 
gaan we naar de zorginstellingen, de 
gemeente en andere ondersteuners en 
proberen we te komen tot een dementie-
vriendelijke gemeente Laarbeek.
Op woensdagavond 28 januari a.s. vanaf 
19.30 uur wordt een 1e bijeenkomst ge-
organiseerd in het Ontmoetingscentrum 

aan de Otterweg 27 in Beek en Donk. 
Mensen die geïnteresseerd zijn worden 
gevraagd om deze datum nu al in de 
agenda te plaatsen. Begin januari volgt 
via de plaatselijke en regionale media 
een uitgebreidere uitnodiging. 
Wilt u meer info kunt u mailen naar 
hbouwmans@vierbinden.nl of bellen naar 
0492-328803.

Wintermarkt in Aarle-Rixtel op 
zondag 14  december.

Gezien het grote succes van het vorig jaar 
wordt ook dit jaar in Aarle-Rixtel weer een  
wintermarkt gehouden en wel op zondag 
14 december.  Deze wintermarkt vindt 
plaats op de Kouwenberg met zijn prach-
tige nostalgische kiosk en de levensgrote 
verlichte kerstboom. Rondom de kiosk 
vindt men talloze kramen en stands met 
een uitgebreid aanbod aan kunst- en 
huisnijverheid, brocante artikelen, hapjes 
en drankjes enz. Ook de carnavalsvereni-
ging is met een eigen kraam van de partij 
net als folkloregroep Dikkemik, het IVN en 
de seniorenvereniging. Op de kiosk wordt 
levende muziek gebracht, waaronder een 
spetterend optreden van onze Aarlese 
Gooseholeband of te wel de Ganzegatse 
hofkapel . Ook is er een optreden van 
Geert Hagelaar.  In het nabijgelegen Kou-
wenbergs kerkje wordt van half 3 tot half 
4 een kerstconcert gegeven door kamer-
koor Cantique. De wintermarkt start om 
14.00 uur en eindigt rond de klok van zes.



38



39

Gemeenschapsblad Aarle-RixtelBericht van:

Binnenkort in het 
gezondheidscentrum!

Als de bouw van het gezondheidscentrum 
binnenkort rond is zullen zich een aantal 
disciplines in dit inspirerende centrum  
aan de Bosscheweg , in de verbouwde 
kapel, gaan vestigen.
Eén van de beschikbare  ruimtes gaat in-
gevuld worden door Annemie van Poppel, 
van Coaching en Begeleiding  STAP.
Vanaf het nieuwe jaar 2015 gaat zij een 
maatschappelijke tak toevoegen aan 
haar bedrijf door in het gezondheidscen-
trum een laagdrempelige mogelijkheid 
te bieden aan ieder van ons om daar 
je ‘levens’vraag te stellen bij: ‘STAP ‘ns 
binnen’…
Samen met haar, als professioneel gecer-
tificeerd coach, ga je dan op zoek naar 
jouw volgende stap. Zij wil vooral  échte 
aandacht geven aan jouw vraag, luis-
terend oor zijn, en professioneel advies 
geven en doorverwijzen naar een moge-
lijk juist adres of trajectcoaching. Op deze 
manier wil zij ook verbinding maken met 
andere aanbieders uit onze directe omge-
ving. Vaak weten we niet zo duidelijk van 
elkaar dát we er zijn en wat we elkaar te 
bieden hebben.
Je kunt bij ‘STAP ‘ns  binnen’ terecht voor 
de vraag die jou bezig houdt op:
maandag-woensdag en donderdagoch-
tend van 9.00-11.00 uur en op dinsdag-
avond van 19.30-20.30 uur.
Met welke vragen kun je zoal binnen 

stappen:
-Wat kan ik doen om mijn kind meer weer-
baar te maken?
-Mijn kind liegt, wat nu?
-Hoe komt het dat mijn kind geen aanslui-
ting vindt bij andere kinderen?
-Welke (studie) keuze past nu het beste 
bij mij?
-Hoe kunnen we het beste omgaan met 
ons kind na de scheiding?
-Hoe kan ik mezelf weer zinvol en minder 
eenzaam voelen na het overlijden van 
mijn man/vrouw?
-Hoe kan ik mijn emoties zo hanteren dat 
ik er (minder) last van heb?
-Hoe vind ik een betere balans tussen 
werk en privé?
-Wat kan ik doen om meer in het NU te 
‘zijn’?
-Hoe kan ik mij minder eenzaam voelen?
Je kunt er ook terecht voor informatie 
rondom thema’s die betrekking hebben 
op het opvoeden van kinderen tot 
jong-volwassenen, informatie over het 
overige coach/begeleidings aanbod in 
Aarle-Rixtel en omgeving, informatie over  
thema-avonden van de basisscholen in 
ons dorp, en aanbod van workshops die 
gegeven worden m.b.t. persoonlijke ont-
wikkeling.
Ook kun je er in alle r u s t informatie op-
zoeken die je nodig hebt om een stap 
verder te komen.
Dus: trek in het nieuwe jaar 2015 de 
stoute schoenen eens aan en: ‘STAP ‘ns 
binnen’ met je vraag bij Annemie in het 
gezondheidscentrum. Voel je meer dan 
welkom!
Meer info: www.coachingstap.nl   (onder 
de button STAP ‘ns binnen)

Klokje                                               
Binnenkort een Groepsdiner of 
Feestje, Denk ook eens aan Het Veer-
huis. Het Veerhuis 0492-461889 
www.restauranthetveerhuis.nl
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• voetreflextherapie 
• ontspanningsmassages 
• zwangerschapsmassages 
• óók voor kinderen

• De Elshorst 15
• 5735 JC   Aarle-Rixtel
• tel: 06 – 46 16 54 00
• meer info: www.wienekeprinsen.nl

Inleveren kopij

Advertenties, dankbetuigingen
en klokjes (duidelijk leesbaar)
tot uiterlijk dinsdagavond voor het
verschijnen van het volgende nummer op
adres: Het Klavier 4, Aarle-Rixtel.

Nieuw  e-mail adres
redactie@gemeenschapsblad.nl
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Klokje                                               

Het verlies van uw 
kind gedenken

Iedereen die een overleden kind wil her-
denken is van harte uitgenodigd om de  
herdenkingsbijeenkomst Wereldlicht-
jesdag bij te wonen. Ouders die zelf een 
kind verloren hebben, maar ook broer-
tjes, zusjes, opa’s en oma’s, andere fa-
milieleden, vrienden, kennissen, buren, 
docenten, enzovoort. We eren en herin-
neren al onze overleden kinderen door 
te luisteren naar muziek, troostende 
woorden en gedichten, een kaarsje te 
laten branden en deze bij onze herin-
neringsboom te plaatsen. U bent ook 
van harte uitgenodigd om uw eigen ver-
haal te vertellen. Sommige mensen her-
denken een volwassen kind, anderen 
zijn er voor een kindje dat niet eens de 
kans kreeg voor zijn eerste ademhaling. 
Er zijn mensen voor wie het verlies nog 
vers is en anderen voor wie dat al 30 jaar 
geleden was. De pijn van het gemis en 
het verlies van hoop en dromen die niet 
uitkwamen blijven hetzelfde en verbinden 
mensen die elkaar verder niet kennen.
De bijeenkomst is op zondag 14 de-
cember om 18:15 uur in de aula van 
uitvaartverzorging De Groof, Oranje-
laan 54 Beek en Donk. Om exact 19:00 
uur gaan we gezamenlijk naar buiten voor 
het lichtritueel. Aansluitend is er gelegen-
heid om samen na te praten. Toegang 
en een drankje zijn gratis. Graag even 
aanmelden via de website: www.deg-
roofuitvaartverzorging.nl Wilt u uw eigen 
verhaal vertellen, wilt u dit bij uw aanmel-
ding even laten weten? Graag op uiterlijk 
donderdag 11 december.

Ontmoetingsgroep 
voor 

nabestaanden
na overlijden 

partner.
Bij voldoende aanmeldingen wil de Stich-
ting Rouwbegeleiding  Helmond e.o. 
“Omzien naar elkaar”,  in het voorjaar 
2015 starten met een nieuwe ontmoe-
tingsgroep voor nabestaanden die hun 
partner een half jaar of langer geleden 
verloren hebben.
Lotgenoten kunnen elkaar in deze groep 
tot steun zijn bij het verwerken van hun 
verlies en bij het zetten van de eerste 
stappen naar een ander leven. 
Een groep van maximaal acht deelne-
mers/sters,  komt acht keer bij elkaar op 
dinsdag-middag van 14.30 u tot 16.30 uur  
in het Gezondheidscentrum Leonardus, 
Wethouder Ebbenlaan 131 in Helmond.
De begeleiders hebben een opleiding ge-
volgd bij Landelijk Steunpunt Rouw (LSR). 
De ontmoetingsgroepen zijn een initiatief 
van de gezamenlijke kerken in Helmond, 
maar staan open voor iedereen, kerkelijk 
of niet kerkelijk, uit Helmond en omge-
ving.
Voor meer informatie en/of aanmelding:  
Mieke Diepstraten  0492-551940
www. rouwbege le id inghe lmond .n l           
info@rouwbegeleidinghelmond.nl     

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

3 GANGEN KEUZE MAANDMENU 
€ 20.50. Het Veerhuis 0492-461889 – 
www.restauranthetveerhuis.nl
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7 december Cialfo
De trainingen voor de leden van de Aar-
lese volleybalclub “Cialfo” zijn met ingang 
van deze week gewijzigd. In de “Artex” 
sporthal trainen dinsdag van 6 – 7 uur de 
meisjes junioren van 9 tot 13 jaar, van 7 
– 8 uur de meisjes junioren van 13 tot 16 
jaar, van 8 tot 9 uur de dames senioren en 
van 9 tot 10 uur de heren senioren. Vrij-
dags trainen de dames senioren van 9 tot 
10 uur en de heren senioren van 10 tot 11 
uur. ’s Woensdags is de jongens junioren 
training van 6 tot 7 uur, niet in de “Artex” 
sporthal, maar in de nieuwe gymnastiek-
zaal in de Jan van Rixtelstraat.

9 december Biljartkampioen
Aarle-Rixtel is sinds maandag avond een 
biljartkampioen rijker. Bij de biljartclub 
“Fortuna” werd deze titel behaald door de 
heer H. van Roy, die zijn felle belagers: de 
heren J. Leenders en Th. Wouters, met 
minimaal verschil de baas bleef. De kam-
pioen behaalde in totaal 40 winstpunten, 
zijn concurrenten ieder 28 punten. Kam-
pioen van Roy, die door de voorzitter van 
“Fortuna” gehuldigd werd, kreeg namens 
de biljartclub een nieuwe keu aange-
boden. De officiële einduitslag van deze 
competitie was: 1. H. van Roy, 40 pnt.; 2. 
J. Leenders, 38 pnt.; 3. H. Wouters, 38 
pnt.; 4. J. Foolen, 37 pnt.; 5. G. Derks, 37 
pnt.; 6. J. v. Helvoirt, 33 pnt.; 7. M. van 
Roy, 32 pnt.; 8. J. Verschuuren, 32 pnt.; 9. 
Fr. Van Duppen, 32 pnt.; 10. P. Strijbosch, 
31 pnt.; 11. H. van Brug, 30 pnt.; 12. J. 
van de Heuvel, 29 pnt.; 13. T. van Bracht, 
28 pnt.; 14. A. van Veghel, 22 pnt.; 15. F. 
van Roy, 16 pnt.; 16. Fr. Pennings 8 pnt.

10 december  Wit Gele Kruis De in 
1957 en 1958 geboren kinderen van Aar-
le-Rixtel kunnen ingeënt worden tegen 
D.T.P. op vrijdag 11 december in de la-
gere school.

10 december Carnaval 1965
Het dagelijkse bestuur van de Aarlese 
carnavalsvereniging “De Ganzegatters” 
heeft in grote lijnen het programma voor 
de carnavalsviering 1965 vastgesteld. 
Voorafgaande aan de carnavalsdagen 
zullen een drietal balavonden worden ge-
houden. De eerste van de drie zal worden 
gehouden op zondag aanstaande in de 
vorm van een boerenbal in de grote zaal 
van het patronaat. Voor de muziek zal 
mede zorg dragen de plaatselijke hof-
kapel.

11 december Tennisvereniging in Aar-
le-Rixtel Omdat er ook in Aarle-Rixtel 
steeds meer belangstelling komt voor de 
tennissport heeft het gemeentebestuur 
plannen om in het gemeentelijk sport-
park “De Hut” langs de Bakelseweg, 
twee tennisbanen aan te leggen. Men wil 
deze banen vroeg in het komend voor-
jaar klaar hebben. In verband hiermee 
wil men tevens komen tot de oprichting 
van een tennisvereniging ter plaatse. Er 
is een voorlopig comité gevormd, waarin 
zitting hebben: de heren A. van den Ven, 
P. Wijnker en de gemeentesecretaris, de 
heer M. van Zutphen. Dit comité wil de 
eerste stoot in de goede richting geven 
en heeft daarom alle tennisliefhebbers, 
zowel dames als heren, uit Aarle-Rixtel 
en omgeving uitgenodigd voor de oprich-
tingsvergadering, die gehouden wordt 
volgende week donderdag avond om acht 
uur in de zaal van Chalet Lohengrin. Tij-
dens deze bijeenkomst zal een en ander 
uitvoerig worden uiteengezet en kunnen 
gegadigden zich als lid laten inschrijven. 
Na deze oprichtingsvergadering volgt dan 
spoedig een tweede bijeenkomst, waarop 
een definitief bestuur zal worden samen-
gesteld. Het ligt in de bedoeling om zodra 
er een vereniging is opgericht, onmiddel-
lijk te beginnen met het heffen van con-
tributie, zodat men bij het begin van het 
komende tennisseizoen over enige finan-
ciën kan beschikken.
HELMONDS DAGBLAD  december 1964
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