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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 BK,  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: 12-1-15   /  26-1  /  9-2  /  2-3  /  16-3  /  30-3  /  13-4  /  4-5
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Jaargang     44

www.gemeenschapsblad.nl



4



5

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

Woensdag 24 december - Vigilie van Kerstmis - Kerstavond
17.00  uur Kerk – Herdertjesviering -  Gezinsviering m.m.v. het Opleidingsorkest  
  van de Harmonie
20.00 uur Kerk  Eucharistieviering m.m.v. het Dames- en Herenkoor
Donderdag  25 december - Geboorte van Christus - Kerstmis
08.30 uur Kapel -  Peuter- en Kleuterviering
09.30 uur Kerk -  Eucharistieviering m.m.v.  het gemengd koor de Klokkengieters
 Na de vieringen blijft de kerk open tot 16.00 uur 
Vrijdag  26 december - Tweede Kerstdag 
 Geen  Eucharistieviering in Aarle-Rixtel. Viering voor alle Laarbeekse  
 parochies in Lieshout om 09.30 uur   
14.30 – 15.45  uur Kerk – Muziek rond de stal
 De  kerk blijft open tot 16.00 uur.

Zondag 28 december – H. Familie Jezus, Maria en Jozef
Voorganger: Pastoor Verbraeken
09.30 uur Kerk – Eucharistieviering – Samenzang
 Marinus en Toos van Stiphout en kleinzoon Mart
 Marinus en Anneke van Doren - Schepers
 Overleden ouders Ermens – Schepers  (verj.)
Dinsdag 30 december
Voorganger Pastoor Verbraeken
14.00 uur Kerk - Eucharistieviering  m.m.v. het Dames- en Herenkoor
 Gouden bruiloft van Jan en Mien Cardinaal – Knapen, Haffmanstraat 4.
Woensdag 31 december – Oudjaar
Voorganger: Pastor Hasselman
18.30 uur Kerk - Eucharistieviering  m.m.v.   OJO
 Overleden ouders van Rixtel, Bertus en Frits (sterfdag Frits/fund.)
 Frans Vogels     (sterfdag)
Donderdag 1 januari 2015
Geen  Eucharistieviering in Aarle-Rixtel.
 

Week van zondag 4 januari t/m vrijdag 9 januari
  
Zondag 4 januari – Hoogfeest: Openbaring des Heren 
(Driekoningen) (van 6 jan.) 
Oprichting van de nieuwe parochie Zalige Pater Eustachius van Lieshout en de 
installatie van pastoor Verbraeken.
Er is slechts een gezamenlijke viering voor de 4 kerken en wel in de 
Parochiekerk in Lieshout. Aanvang: 10.00 uur

Vieringen tijdens de feestdagen
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Parochie O.L. Vrouw Presentatie
Week van zondag 11 januari t/m vrijdag 16 januari
Zondag   11 januari – 1e Zondag door het jaar. Doop van de Heer. Aktie Kerkbalans
09.30 uur  Kerk – Eucharistieviering – Cantorij
 Overleden begunstigers van het O.L. Vrouwe Gilde
 Overleden ouders Wim en Bertha van Dijk – Swinkels
 Antoon van Berne
 Martien van den Boogaard    (par.)
 Henk van Duppen     (KBO)
 Overleden ouders van Asten – van Breugel
 Overleden ouders Martens – Derboven
 Christ en Antoine van Bommel
 Riny van den Bogaard
 Jan Hendrix      (j.get.)
 Overleden ouders Vereijken-Verhagen  (verj.)
 Leen van Oort-Huibers    (par.)
 Mien Verhoeven 
 Hanneke van Berlo
 Martien van der Linden
 Sien Nooijen      (fund.) 

Overleden
Petronella van de Ven, Roessel 3, Bakel. Zij was 96 jaar.
Benno Sibon, Nachtegaalstraat 7. Hij was 70 jaar.

Spreekuren Pastorie
Op dinsdag-, donderdag- en vrijdagochtend van 9 tot 12 uur is er een medewerkster 
aanwezig op de pastorie in Aarle-Rixtel, tel 381215.  U kunt dan terecht met vragen 
over de parochie en voor het opgeven van misintenties,  het aanmelden voor een 
doop, huwelijk of jubileum . Voor dringende gevallen zoals uitvaart of ziekenzalving 
of een persoonlijk gesprek kunt met pastoor Verbraeken  bellen, telf. 0492-461216.
Attentie:
In verband met de komende feestdagen zal van 24 december 2014 t/m 1 januari 2015 
de administratie in Aarle-Rixtel  gesloten zijn . Voor dringende gevallen kunt u altijd 
bellen naar het Centrale parochiecentrum in Beek en Donk.
 
Doopvieringen
De volgende doopdatum in Aarle-Rixtel is op 8 februari.
Voor de doop van uw kindje  kunt u zich  tot  een week vóór het doopgesprek van 12 
januari opgeven tijdens de spreekuren van de pastorie in Aarle-Rixtel: tel. 381215.

Opgeven Misintenties.
Zoals gewoonlijk kunt u de misintenties in Aarle-Rixtel voor het jaar 2015 weer komen 
opgeven op de pastorie aan de Heindertweg en wel op dinsdagmorgen 6 januari en 
vrijdagmorgen 9 januari 2015 a.s. van 10.00 uur tot 12.00 uur. 
De kosten voor de misintenties :
Vanaf 1 januari 2015 zijn de kosten voor een misintentie in de nieuwe Zalige Pater 
Eustachius van Lieshout parochie € 10,00 per intentie. In alle kernen wordt dezelfde 
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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:
prijs gehanteerd.
Een persoon, overleden ouders of familienaam is één intentie, schoonouders bv (an-
dere familienaam) 2 intenties.
Gelieve contant te betalen. De ingang van de administratie is bij de pastorie ach-
terom!!

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

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 zon-
dagen in het Nederlands en op maandagen, woensdagen en vrijdagen in het Duits.
Bijzondere dagen/tijden:
Woensdag 24 december:  Geen Eucharistieviering.
Donderdag 25 december 1e Kerstdag: 09.30 uur
vrijdag 26 december  2e Kerstdag: 09.30 uur.
donderdag 1 januari 2015 Nieuwjaarsdag: 09.30 uur.
Allen hartelijk welkom!
Voor wijzigingen raadpleeg de website: www.missieklooster.nl telefoon: 0492-461324

D a n k b e t u i g i n g 

De vele kaarten, bloemen en warme woorden bij het afscheid van 

   Hein van den Bogaard

hebben ons diep ontroerd. Voor ons is het een troostrijke gedachte
dat Hein in zijn leven voor veel mensen zo veel heeft betekend.
Onze hartelijke dank daarvoor.

Dinie van den Bogaard- van den Bosch,
Marijn en Jolande, Patrick en Petra, Robert en Attie
en kleinkinderen.
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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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In memoriam Ben Sibon

Vorige week dinsdag 16 december 2014 
overleed na een lang ziekbed,  onze 
dorpsgenoot Benno Sibon, wonende aan 
de Nachtegaalstraat 7. Hij was gedurende 
bijna 30 jaar bestuurslid en voorzittter 
van de Stichting Gemeenschapblad Aar-
le-Rixtel. In die tijd heeft hij zich, samen 
met zijn echtgenote Paula ,op een bijzon-
dere wijze ingezet voor ons blad.

Bij zijn afscheid van ons blad, in 2009, 
heeft hij mede daarvoor de vrijwilliger-
spenning van de gemeente Laarbeek ont-
vangen. Eerder ontving Benno al een ko-
ninklijke onderscheiding , namelijk drager 
van de Eremedaille in zilver, verbonden 
aan de Orde van Oranje Nassau, voor 
zijn verdiensten binnen de gemeenschap 
van Aarle-Rixtel.

Hij was ruim 25 jaar  politiek actief bij 
de Werkgroep en zat een aantal jaren 
in de gemeenteraad voor deze groepe-
ring. Hij maakte jarenlang deel uit van 
het bestuur van de Stichting Jeugdbe-
langen en in die hoedanigheid was hij 
een van de voorvechters voor de toenma-
lige  jeugdboerderij aan de Sengersweg. 
In die periode was hij ook actief binnen 
het jongerencentrum OJA. Hij is ruim 40 
jaar betrokken geweest bij de Hartstich-
ting afdeling Aarle-Rixtel en maakte ook 

deel uit van het bestuur. Hij was, samen 
met Wim Driessen, het boegbeeld van de  
regionale volleybal-recreantencompetitie 
van Cialfo, gedurende een lange reeks 
van jaren. Benno behoorde ook lange 
tijd tot de activiteitencommissie van Aan 
de Wielen,  omdat fietsen een van zijn 
hobby’s was. Bijna tien jaar was hij voor-
zitter van de Zonnebloem, afdeling Aar-
le-Rixtel. Daar nam hij vorig jaar afscheid 
in verband met zijn ziekte.  

Ben Sibon, geboren in Breda,  werd in 
1967 als jonge wachtmeester van de rijks-
politie in Aarle-Rixtel gestationeerd. Vanaf 
1973 maakte hij deel uit van de districts-
recherche in Eindhoven. In de jaren 80 
vervulde hij een functie  hij bij de afdeling 
Voorkoming Misdrijven van het District 
Eindhoven van de rijkspolitie. Zijn speci-
alisme was destijds de regionale drugs-
voorlichting in het onderwijs. Daarnaast 
vervulde Ben een aantal jaren de functie 
van persvoorlichter in de nieuwe politie-
regio Brabant Zuid-Oost. Hij werd in die 
periode bevorderd tot opperwachtmeester 
en later tot adjudant. Verder was hij actief 
binnen het bestuur van de Nederlandse 
Politiebond, afdeling Eindhoven, waar hij 
jarenlang de functie van penningmeester 
vervulde . Na zijn pensionering in 2003 
ging hij bij het bestuur van de vereniging 
van oud-politie-ambtenaren van de regio 
Eindhoven en was hij mede-organisator 
van veel ontspannings-activiteiten.

Aarle-Rixtel verliest een van zijn inwoners 
met een grote sociale betrokkenheid. Wij 
hebben Benno leren kennen als een kri-
tisch en betrokken persoon met een groot 
gevoel voor rechtvaardigheid.
Benno is 70 jaar geworden. Wij wensen  
zijn echtgenote Paula, de kinderen en 
kleinkinderen veel sterkte om dit verlies 
te dragen.

Namens de redactie,
Voorzitter Jan den Mulder. 
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 Tel:   0492381038 
 Lieshoutseweg 31
  Aarle -Rixtel 

www.henryengels.nl
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Beste
 medeparochianen,

Het nieuwe jaar nadert met rasse 
schreden en daarmee komt ook de fusie 
met de andere parochies dichterbij. In 
eerste instantie zal het een bestuurlijke 
fusie zijn, waarbij het leven en werken 
rondom “iedere toren”zeer belangrijk 
blijft en voorlopig verder gaat.
Velen van u zijn mogelijk niet bij een van 
de informatieavonden geweest en weten 
niet goed wat dat zal gaan betekenen 
voor Aarle-Rixtel. Vandaar deze laatste 
informatie.
*Er is een bestuur gekozen, dat bestaat 
uit oud-bestuursleden uit iedere paro-
chie. Alleen Mariahout krijgt een nieuw 
bestuurslid, die de werkgroepen zal gaan 
begeleiden. 
Voor Aarle-Rixtel blijft Henk van Eijnd-
hoven aan, die de P.R en communicatie 
voor de nieuwe parochie gaat verzorgen. 
Er wordt nog een secretaris gezocht, 
liefst uit Aarle-Rixtel, maar deze vacature 
is nog niet ingevuld.
*Rini Daniëls heeft na 20 jaar penning-
meester te zijn geweest, aangegeven, 
dat hij wil stoppen. Ook Tonnie Gijsbers 
die 10 jaar bestuurslid was en Sissy van 
de Weijer die 10 jaar de taak van secre-
taris heeft vervuld, hebben al eerder aan-
gegeven, te willen stoppen per 1 januari 
2015Marty van Bommel blijft voorlopig 
zorg dragen voor het kerkhof van Aar-
le-Rixtel. Tonnie en Sissy hebben aange-
geven dat ze nog wel als aanspreekpunt 
willen blijven functioneren.
*Pastoor Verbraeken wordt de pastoor 
van de nieuwe parochie die de naam
 DE ZALIGE PATER EUSTACHIUS VAN 
LIESHOUT PAROCHIE zal gaan dragen.
De pastoor zal worden geassisteerd door 

pastor Hasselman en pater Wester. 
Deze drie priesters zullen in de verschil-
lende kerken beurtelings voorgaan in de 
vieringen. Mogelijk komen er andere ac-
centen in de liturgie.
In Aarle-Rixtel blijft het tijdstip van de zon-
dagviering 9.30 uur.
*Het parochiesecretariaat wordt gevestigd 
in Beek en Donk, maar de administratie 
aan de Heindertweg blijft in functie op 
dinsdag- donderdag- en vrijdagmorgen, 
zoals bekend.
*De meeste werkgroepen blijven werken 
rondom de eigen toren.
De groei in samenwerking is het meest 
zichtbaar in de werkgroepen, die de kin-
deren voorbereiden op de eerste Com-
munie en het Vormsel. Deze werken rond 
iedere toren met hetzelfde project en 
hebben regelmatig overleg met elkaar.
*Bij overlijden is het de bedoeling dat men 
eerst contact opneemt met pastoor Ver-
braeken, waarna deze contact opneemt 
met Henk Claassen, die in Aarle-Rixtel 
zorgt dat uitvaartdienst en begrafenis 
verder geregeld wordt.
De restitutie bij een kerkelijke uitvaart zal 
in 2015 door het “nieuwe”bestuur worden 
besproken, maar over de financiën komt 
in de loop van het nieuwe jaar meer in-
formatie.
*De kerken blijven voorlopig open, al-
leen voor Mariahout geldt een andere be-
nadering. Welke kerk hoofdkerk wordt, 
is nog niet bekend. 
Algemene berichtgeving over de nieuwe 
parochie komt in de “Mooi Laarbeek 
Krant.” Zaken alleen voor Aarle-Rixtel 
worden vermeld in het GEMEEN-
SCHAPSBLAD. Het dames- en heren-
koor wordt per 1 januari 2015 samenge-
voegd.
P.S. zondag 4 januari wordt pastoor 
Verbraeken geïnstalleerd  als pastoor 
van de nieuwe parochie tijdens de H. 
Mis in Lieshout. De hulpbisschop mgr. 
Mutsaers zal voorgaan in deze viering.
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       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 

 
 
 
 

 

 

• voetreflextherapie 
• ontspanningsmassages 
• zwangerschapsmassages 
• óók voor kinderen

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



15

Gemeenschapsblad Aarle-RixtelBericht van:
Daardoor zal er in onze kerk geen H. 
Mis zijn.
Graag wil ik u allen bedanken voor het 
vertrouwen dat wij van u hebben ge-
kregen en  voor de prettige samenwer-
king in de afgelopen 10 jaar.
Namens het parochiebestuur
Sissy van de Weijer
Secretaris

In Memoriam Ad van Dooren

Op zaterdag 6 december jl. bereikte ons 
het droevige bericht dat onze secretaris 
Ad van Dooren ons is ontvallen. In 2003 
heeft Ad er mede voor gezorgd dat het 
Platform, zoals dat toen heette, werd op-
gericht en vanaf oktober 2004 is het een 
stichting geworden. In 2009 nam hij de 
rol van secretaris op zich. In die hoeda-
nigheid was hij bijzonder verdienstelijk 
voor het Dorpsplatform. Hij maakte alle 
verslagen van de maandelijkse vergade-
ringen en zorgde er voor dat alle leden op 
tijd alle informatie ontvingen. Ad regelde 
afspraken die voortvloeiden uit het maan-
delijkse overleg en zorgde voor de con-
tacten met andere instanties/belangenbe-
hartigers/verenigingen , etc.  Ad was ook 
de drijvende kracht achter de website. 
Nauwgezet werden alle berichten ge-
plaatst zoals agenda’s, notulen, openbare 
bijeenkomsten van het Dorpsplatform, 
activiteiten in dienst van verenigingen en 
van belang zijnde gebeurtenissen  voor 
de inwoners van Aarle-Rixtel. Tevens 
werd de belangrijkste correspondentie 
tussen de gemeente en het platform op 
de website geplaatst. Ad was er altijd, je 
kon altijd op hem rekenen. Hij was een 
integer persoon, altijd bereid om naar je 
te luisteren en wist je dan deskundig te 
antwoorden. Wij verliezen in hem een 
trouw en intens betrokken dorpsraadslid, 

iemand die alles in de gaten hield en bo-
venal een man van de klok, altijd op tijd!
Wij wensen Gon, Guido en Franca, Britt 
en Esmee heel veel sterkte voor nu en in 
de toekomst.

Stichting Dorpsplatform Aarle-Rixtel

Herdertjestocht naar Croy

Op zaterdag 27 december a.s. orga-
niseert Folkloregroep Dikkemik weer 
de traditionele herdertjestocht naar de 
schaapsstal op Croy. Deze wandeltocht 
loopt over het natuurpad van Strijp,  
waarbij de kinderen met hun ouders 
sfeervol licht meedragen zoals lantaarns 
en kerststerren. Ondertussen wordt er op  
midwinterhoorns geblazen Aan het einde 
van de tocht wacht  de warme stal met 
schapen en misschien wel lammeren, 
waarbij kerstliedjes worden gezongen en 
kerstverhalen worden verteld. Onderwijl 
genietend de kinderen van warme cho-
comel en de ouders van Glüwein.
Het vertrek is om 18.30 vanaf de biblio-
theek/heemkamer aan de Bosscheweg. 
De tocht gaat altijd door!

Klokje                                               
4 GANGEN KEUZE MAANDMENU  
€ 22.50. Het Veerhuis 0492-461889 – 
www.restauranthetveerhuis.nl
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Aangepaste openingstijden ge-
meentehuis

Vanwege de feestdagen gelden op on-
derstaande dagen afwijkende openings-
tijden voor het gemeentehuis:
Maandag 22 december Extra middag- 
en avondopenstelling Burgerzaken (van 
14.00 uur tot 17.00 uur en van 18.00 uur 
tot 19.30 uur)
Extra avondopenstelling Bouwen en 
wonen (van 18.00 uur tot 19.30 uur)
Woensdag 24 december Alleen ochtend- 
openstelling
Donderdag 25 december Gesloten
Vrijdag 26 december Gesloten
Maandag 29 december Extra middag- 
en avondopenstelling Burgerzaken (van 
14.00 uur tot 17.00 uur en van 18.00 uur 
tot 19.30 uur)
Extra avondopenstelling Bouwen en 
wonen (van 18.00 uur tot 19.30 uur)
Woensdag 31 december Alleen ochtend- 
openstelling
Donderdag 1 januari Gesloten
Vrijdag 2 januari  Gesloten
Vanaf 5 januari  Geopend vanaf 10.30uur

Milieustraat
De milieustraat is gesloten op 25 en 26 
december 2014 en op 1 januari 2015. Op 
woensdag 24 en 31 december 2014 is de 
milieustraat geopend van 13.00 tot 15.00 
uur. Verder is de milieustraat regulier ge-
opend.

Nieuwjaarsreceptie 
gemeente Laarbeek

Op maandagvond 5 januari 2015 vindt 
de nieuwjaarsreceptie van de gemeente 
Laarbeek plaats. Deze wordt gehouden 
van 19.00 tot 20.30 uur in de hal van het 
gemeentehuis. U bent van harte welkom.

De gemeente Laarbeek wenst u fijne 
feestdagen en alle goeds in 2015!

D a n k b e t u i g i n g

Langs deze weg willen wij iedereen bedanken, die heeft meegeleefd  bij het 
overlijden van

     Hans Smulders

De vele kaarten, bloemen en warme woorden zijn voor ons een grote steun 
geweest.

 Lenie, Jeroen en Pieter
Fam. Smulders
Fam. Verbakel
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Klusservice Laarbeek
wenst alle Laarbekers

hele prettige feestdagen!

Klusservice Laarbeek 
Arie Verbakel | Lijsterstraat 24 | Aarle-Rixtel

arie@klusservicelaarbeek.nl | www.klusservicelaarbeek.nl

Tel. 06-57 58 77 90

ONDERHOUD - VERBOUWINGEN - RENOVATIE - SCHILDERWERK

Prof
ite

e r 
nog

 

va n
 6%

 BTW

PROFITEER NU VAN DE 
WINTERKORTING OP ONZE  
MEUBELS VAN WIJNVATEN
www.klusservicelaarbeek.nl/wijnvaten

montagepartner

BTW 6% op arbeid 
ook in 2015!
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Lieve mensen,

Ons mam woont sinds enige tijd, met veel 
plezier, in Mariëngaarde in Aarle-
Rixtel. Ze woont daar op een afdeling 
kleinschalig wonen. Kleinschalig wonen 
is een bijzondere vorm van verpleeghuis-
zorg en is bij uitstek geschikt voor demen-
terende cliënten.
De behoefte aan structuur en veiligheid 
vinden zij terug in de huiselijke sfeer van 
kleinschalig
wonen. Samen met medebewoners wordt 
dagelijks, onder begeleiding,  een zo ge-
woon mogelijk huishouden gevoerd. Dat 
betekent ook dat er op alle afdelingen 
door de verzorging zelf wordt gekookt, al 
dan niet met de hulp van bewoners.
Mijn doel is om een ‘kookgroep’ te 
starten. Het verplegend team van klein-
schalig wonen ondersteunt dit initiatief. 
De kookgroep streeft ernaar om een vrij-
willigersgroep op te richten die per dag 
en om beurten zorgt voor een warme 
maaltijd. Op dit moment gebruiken de 
bewoners rond 17.30 uur hun warme 
maaltijd. Mocht het echter moeilijk zijn om 
een groep vrijwilligers te vinden voor dat 
tijdstip, is het verplegend team van klein-
schalig wonen bereid de warme maal-
tijden te verschuiven naar de middag, bij-
voorbeeld rond 12.30 uur.
De groep bewoners bestaat uit zeven 
personen. Alle benodigdheden voor 
het koken worden besteld door Mariën-
gaarde. De vrijwilligers hoeven dus niet 
eerst de boodschappen te doen. We 
willen gaan koken volgens een menus-
chema wat ongeveer vier keer per jaar 
wisselt. Dit vanwege het koken met sei-
zoensgroenten.
Denkt u nou, “ik vind koken leuk en wil 
graag vrijwilligerswerk doen”, dan zou ik u 
willen vragen om deel te nemen aan deze 

kookgroep. Vele handen maken licht werk 
en ons streven is om iedereen 1 keer in 
de veertien dagen te laten koken. Ik hoop 
op vele positieve reacties.
Voor informatie of om u op te geven, kunt 
u contact opnemen met:
Sonja Koopman-van Brug (dochter van 
een bewoner). sonja@bliks.nl
Tel. 072-5120074 of 06-54955093
De Zorgboog Nancy Cortenbach; 
Centrale Coördinator Vrijwilligers
nancy.cortenbach@zorgboog.nl
06-20820603

Inloopmiddag nabestaanden.

Op elke 4e zondag van de maand organi-
seert Stichting Rouwbegeleiding Helmond 
e.o. “Omzien naar elkaar”,  haar maande-
lijkse inloopmiddag van 14.00 tot 16.00 
uur in inloophuis De Cirkel, Piet Hein-
straat 59 te Helmond. Op zondagmiddag  
28 december a.s. staat de deur open voor  
de  maandelijkse inloopmiddag voor een 
ieder die een dierbare (partner, kind, ou-
ders, familie, vriend/vriendin . . .) aan de 
dood heeft verloren. Na zo’n verlies is er 
de eerste tijd meestal veel steun en me-
deleven, maar na verloop van tijd wordt 
dat vaak minder, terwijl u mogelijk nog 
graag over dit verlies zou willen praten.
Stichting Rouwbegeleiding Helmond e.o. 
“Omzien naar elkaar”  biedt belangstel-
lenden de mogelijkheid tijdens de inloop-
middagen in een ongedwongen, vrijblij-
vende sfeer te praten met lotgenoten, 
onder het genot    van een kopje koffie, 
thee of glaasje fris.
Informatie;  mw. Mieke Diepstraten  telef. 
0492-551940  
www.rouwbegeleidinghelmond.nl     
info@rouwbegeleidinghelmond.nl     
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Nieuwjaarsconcert 
harmonie 

De Goede Hoop.

Nadat het jubileumjaar werd afgesloten 
met het zeer succesvolle Halloweencon-
cert, treedt het harmonieorkest in het 
nieuwe jaar voor het voetlicht met het 
Nieuwjaarsconcert in MFC De Dreef. Het 
concert vindt plaats op zondag 4 januari 
om 14.30 uur. Ook deze keer zal de har-
monie een afwisselend programma pre-
senteren.  Het concert wordt geopend met 
de ‘March’ (uit jazz suite no 2) van Dmitri 
Shostakovich. Daarna wordt ‘Variationen’ 
voor hobo en orkest gepresenteerd. Dit 
stuk, dat is gecomponeerd door Rimski 
Korsakov, bestaat uit meerdere delen. De 
solopartij op hobo wordt uitgevoerd door 
orkestlid Sanne van Dijk die hiermee dit 
jaar haar d-examen heeft behaald. Met 
‘Bells of the Notre Dame’ , filmmuziek 
uit ‘De gebochelde van de Notre Dame’, 
wordt het concert voortgezet. Dit gedeelte 
wordt ondersteund met filmbeelden. In 
‘Concert voor trombone en orkest’ van 
Rimsky Korsakov zal Joost Swinkels als 
solist optreden. Joost is afkomstig uit 

Muziek voor jonge kinderen

Speciaal voor kinderen uit de groepen 3 of 
4 wil Harmonie De Goede Hoop in januari 
starten met een vlotte muziekcursus voor 
de kleintjes: DoReMi. De lessen worden 
gegeven door Cindy van Rijn die veel er-
varing heeft met jonge kinderen. De les-
tijd is elke maandag van 15.45 tot 16.30 
uur, leslocatie is De Dreef. Op maandag 
12 januari start de cursus die duurt tot het 
einde van het schooljaar.  Kosten voor de 
cursus zijn €75,-

Spelenderwijs
Het doel van de cursus is om kinderen 
op een speelse manier kennis te laten 
maken met muziek. Zo zijn we veel bezig 
met zingen en bewegen en we doen al-
lerlei luisterspelletjes. En we maken een 
begin met het lezen van het reguliere no-
tensysteem en leren over ritme.
Cindy zal ook gaan werken met klokken-
spel en blokfluit.

Positief
In tijden dat kinderen veel achter de com-

puter zitten kan een expressievak als 
muziek heel positief bijdragen aan de 
ontwikkeling van een kind. Niet voor niets 
is er uit onderzoek gebleken dat muziek 
slim maakt, maar ook op de emotionele 
ontwikkeling heeft het effect. Maar wat ei-
genlijk het belangrijkste is: het is gewoon 
erg leuk om met muziek bezig te zijn!
En je hebt er je leven lang plezier van!

Aanmelden
Wilt u uw zoon of dochter voor deze 
cursus aanmelden, of heeft u nog vragen, 
dan kunt u contact opnemen met Heleen 
van Asten T 0492-383147 
E heleenvanasten@onsbrabantnet.nl

Cindy van Rijn aan het werk met enkele 
van haar leerlingen
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Dorpsfeesten 2015, het lijkt ver weg, 
nog 6 maanden... Toch wanneer je een 
nieuwe ploeg wilt starten is het nu de tijd 
om hier de eerste stappen in te zetten. De 
advertenties over de Dorpsfeesten die je 
elders hebt gezien in dit blad zijn dan ook 
bedoeld om je te bewegen tot actie! Vele 
mensen zeggen ieder jaar na de Dorps-
feesten: ‘Volgend jaar doe ik ook mee met 
een nieuwe ploeg!’
Nu is de tijd om actie te ondernemen!
Ga bij je vrienden, familie en bekenden 
vragen of ze mee willen doen, stuur een 
mail, zet een oproep op facebook of gooi 
het in de groep op de decemberborrel. 
Wil je meer info of hulp met het opzetten 
van een nieuwe ploeg mail dan naar 
info@dorpsfeesten.info of bel Chantal 
Manders 06-10080867, wij zullen je dan 
op weg helpen.
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 creati-
viteit kom je een heel eind!
De deelnemende ploegen hebben in ja-
nuari de eerste ploegleidersvergadering. 
Wanneer je aangeeft interesse te hebben 
een nieuwe ploeg te starten wordt je hier 
ook voor uitgenodigd en ontvang je alle 
benodigde informatie.

Dus: Denk, doe, en ga de competitie aan!

 
 
 
 

 

 
 
 

Denk, doe, en ga de 
competitie aan! 

Beek en Donk en speelt als beroeps-
musicus in verschillende orkesten. Met 
‘Bonaparte’ van Otto Schwarz wordt het 
optreden voor de pauze afgesloten. In 
deze partij wordt het dynamische leven 
en de uiteindelijke ondergang van Napo-
leon weergegeven. Na de pauze is het 
de beurt aan de slagwerkgroep van har-
monie De Goede Hoop. Onder leiding van 
Anthony Vogels zal de groep u verrassen 
met eigentijds slagwerk.  Het harmonieor-
kest vervolgt haar optreden met ‘Moulin 
Rouge’; muziek uit de gelijknamige film. 
Het arrangement van dit muziekstuk is 
van M. Brown en R. Antens en zal met 
filmbeelden ondersteund worden. Hierna 
zal ‘Misty’ van Erroll Garner door het or-
kest gebracht worden. Joost Swinkels 
zal de solo op trombone weer voor zijn 
rekening nemen. Met ‘Clocks’ van Guy 
Berryman en ‘Curtain up’ van Alfred Reed 
sluit het harmonieorkest dit zeer aanbe-
velingswaardige concert af.
Kaarten voor dit concert zijn à 8 euro te 
verkrijgen bij leden van de harmonie, 
OJO, La Banda en vanaf 20 december 
bij de Boerenbond en op 4 januari aan de 
zaal. Cadeautip voor Kerstmis???

OJO in oudjaarsmis

Op woensdag 31 december a.s. zal het 
OJO orkest van harmonie De Goede Hoop 
de eucharistieviering in de Aarle-Rixtelse 
kerk muzikaal opluisteren. Deze mis, de 
enige kerkelijke viering in Laarbeek op 
oudjaar, begint om 18.30 uur.

Klokje                                               
Jong – LEREN 
Naast individuele begeleiding is huiswerk 
maken in kleine groepjes mogelijk op 
maandag- dinsdag- woensdag en don-
derdagmiddag. Louise de Jong, Lieshout-
seweg 83, A-R, 0492 382668. www.jong-
leren.com Louise@jong-leren.com
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www.twanvanhout.nl
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Computercursus januari 2015

Nog een paar weken en het is alweer 
2015, een heel nieuw jaar dat je met 
volle moed en zin, tegemoet moet treden, 
vooral met zin!
Zin om een computercursus te volgen, zin 
om te leren hoe je goed om moet gaan 
met een computer. 
Hoe je een mooie e-mail kunt versturen, 
een brief maken, of een leuke foto naar je 
vrienden sturen.
Nu de banken zich langzaam terug 
trekken en wij het meer zelf moeten doen 
is het noodzakelijk dat je straks thuis je 
rekeningen kunt betalen.
Wij leren u op een rustige manier werken 
met een computer, zodat u gemakke-
lijk om kunt gaan met bovengenoemde 
zaken.
Meld u nu aan voor een cursus die start 
op woensdag 7 januari 2015.
De lessen zijn in de voormiddag van 09.30 
tot 12.00 uur of ’s-avonds van 19.00 tot 
21.30 uur. Telkens kunnen 8 personen 
aan de cursus deelnemen.
Deze wordt gegeven in de computer-
ruimte van het MFC “De Dreef” 
Duivenakker 76 te Aarle-Rixtel.
Aanmelden bij:
Cor Verschuuren, tel.: 0492-382151
Of per e-mail, cor.verschuuren@planet.nl 

Seniorenvereniging KBO
Aarle-Rixtel

Maatje gezocht!

Een 83-jarige vrouw uit Lieshout is op 
zoek naar een maatje. Deze mevrouw 
houdt van buurten, rikken en kienen. Ze 
is op zoek naar een vrouw tussen de 60 
en 70 jaar die wekelijks bij haar op be-
zoek wil komen, wil wandelen met de rol-
stoel en/of wil helpen met bloemstukjes 
maken. 
Het maatjesproject is een initiatief van 
ViERBINDEN. Een maatje wordt gekop-
peld aan iemand die een maatje zoekt. 
Het is belangrijk dat er sprake is van een 
goede klik. Vervolgens gaan de maatjes 
wekelijks of tweewekelijks samen iets 
ondernemen. 
Wil jij maatje worden, of heb je vragen 
over het maatjesproject? Neem dan 
contact op met ViERBINDEN via 0492-
782901 of maatjesproject@vierbinden.nl.

Sluiting ViERBINDEN 
en Vrijwillige Hulpdienst tijdens 

de feestdagen.

ViERBINDEN Vrijwilligershulp hield het 
laatste spreekuur voor 2014 op maandag 
22 dec. a.s. van 9.00 tot 10.30 uur. Tot dat 
tijdstip kunnen nog aanvragen ingediend 
worden voor vervoer en de klussendienst 
in de komende periode. 
Daarna sluit het kantoor. Op 5 januari 
2015 staan de vrijwilligers weer voor u 
klaar.
Wij wensen iedereen hele fijne feest-
dagen en een goed 2015
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Klokje                                               
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 ge-
print. 
Tegen een redelijke vergoeding. Info: 
Jacques, tel 0492 - 539280.email redactie@gemeenschapsblad.nl



24

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 

 
Staat afvallen ieder  jaar weer op de lijst met goede 
voornemens? Zorg dat het dit keer de laatste keer is. Laat 2015 het jaar zijn 
waarin je voor eens en voor altijd op jouw ideale gewicht komt en blijft! 
 

Particuliere begeleiding-Groepscursus-Workshops 
 

Groepscursus ‘Samen Afvallen & Doorgaan’ Start 6 januari 2015  
Inschrijven via info@smakelijkopgewicht.nl of onderstaand telnr. (vol=vol) 
Meer info:www.smakelijkopgewicht.nl of 06 -17365752  
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Ganzekwekavonden 
seniorenmiddag 
en Disco Party!!

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 Ganzekwek-  
avonden vindt plaats op zondag 11 januari 
om 11.00 uur in de Dreef in Aarle/Rixtel.  
De Dreef is vanaf 10.00 uur geopend.. De 
kaarten kosten €12,50  per stuk. Wees er 
snel bij, want OP=OP. 

Seniorenmiddag.
Op zaterdag 24 januari 2015 vindt vanaf 
14.00 uur de Ganzegatse seniorenmiddag 
plaats.  Na het succes van vorig jaar zal 
deze middag ook nu weer plaatsvinden 
in multifunctioneel centrum de Dreef.                                                                                                                                           
Er zijn optredens van onder meer Gans 
Anders, Rien Bekkers en Plus Minus. 
Ook de Ganzegatse dansmariekes 
zullen hun beste beentjes voorzetten.                                                                      
De muzikale omlijsting is in 
handen van Ganzegats Hofkapel.                                                                                 
Prins Cellus den Uurste zal met zijn com-
plete gevolg deze middag bezoeken.                                                 
Kaarten voor deze middag kosten €6,50. 
Dit is inclusief een kop koffie of thee.                                          

De kaarten zijn verkrijgbaar bij snoeperij 
Jantje of via het dorpsservicepunt in 
Zonnetij van maandag, dinsdag en don-
derdag van 09.30 tot 11.00 uur.

Disco Dance party
Op dinsdagavond vindt in de tent 
achter de Vrienden een heuse Disco 
Dance Party plaats, compleet met 
verlichte dansvloer en disco- en car-
navalsmuziek uit de jaren tachtig.                                                                                                                                         
Voor deze avond zijn entreekaarten ver-
plicht. Deze kaarten kosten €10,00 , maar 
daarvoor krijg je 5 consumptiebonnen. 
Tijdens de voorverkoop van de Ganze-  
kwekavonden op 11 januari a.s. zullen 
deze kaarten ook al te koop zijn.

Verwarmde vlooienmarkt

Rollerclub De Oude Molen houdt op 
zondag 4 januari van 10.00 tot 15.00 uur 
een rommelmarkt in de verwarmde rol-
lerhal aan de Lage Heesweg 1 in Beek 
en Donk.
Op deze gezellige markt verkopen par-
ticulieren tweedehands goederen zoals 
snuisterijen, huisraad, boeken, kleding, 
cd’s en allerlei herbruikbare spullen.
Ook aan de inwendige mens wordt ge-
dacht. In de kantine verkopen leden van 
de club allerlei hapjes en drankjes.
De entreeprijs voor bezoekers bedraagt 
€1.50. Kinderen tot 12 jaar mogen onder 
begeleiding gratis mee naar binnen. De 
opbrengst van deze gezellige markt komt 
geheel ten bate aan de rollerclub.

Klokje                                               
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
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Hans Dulfer 
+ Nick van der Schoot 3 

+ Jos Beeren bij Wim Beeren 
Jazz Society op 27 december

 Op zaterdag 27 december  presenteert 
Wim Beeren Jazz Society een optreden 
van saxofonist Hans Dulfer met het trio 
van pianist Nick van der Schoot in zaal 
Van Bracht aan de Kerkstraat in Aar-
le-Rixtel.
Gastspeler die avond is tenorsaxofonist 
Jos Beeren.
De 74 jaar jonge Hans Dulfer mag met 
recht een icoon en levende legende van 
de Nederlandse muziekscene genoemd 
worden.
Autodidact Dulfer had als grote voorbeeld 
tenorist Coleman Hawkins. 
Jan Akkerman, Willem Breuker, Herman 
Brood, Boy Edgar en natuurlijk dochter 
Candy: het zijn slechts enkele namen met 
wie hij het podium deelde in een impo-
sante carrière van bijna 60 jaar.
Met gouden platen, de Wessel Ilckenprijs 
en de Bird Award van het North Sea Jazz 
Festival op zak, was Hans naast saxo-
fonist ook autoverkoper, bestuurslid, co-

lumnist, presentator en directeur van pop-
tempel Paradiso. 
Verdere introductie lijkt overbodig. 27 de-
cember zal Van Bracht schudden op zijn 
grondvesten, samen met de talentvolle 
Bossche pianist Nick van der Schoot, 
die we nog kennen van onze vroegere 
jamsessions, bassist Eric Barkman en 
drummer Gijs Dijkhuizen.
Op tijd komen wordt aanbevolen! En mis-
schien ten overvloede: deze keer op een 
zaterdag i.v.m. de kerstdagen. Een prima 
gelegenheid om vrienden en bekenden 
weer eens te ontmoeten op deze traditio-
neel zo gezellige avond van Wim Beeren 
Jazz Society.

Aanvang 20.30 uur, entree € 8,-.

www.wimbeerenjazzsociety.nl

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

3 GANGEN KEUZE MAANDMENU 
€ 20.50. Het Veerhuis 0492-461889 – 
www.restauranthetveerhuis.nl
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Allerlei winteractiviteiten 
Aan de Wielen

Ook dit jaar zijn het voor de wintercom-
missie van Aan de Wielen weer drukke 
tijden tussen Kerst en de begin januari. 
De activiteiten staan hieronder op datum 
gerangschikt.

Kerstspeurtocht: Over de Kerstspeur-
tocht op 26 december hebben wij vorige 
keer al uitvoerig bericht

Koppelcross: Na samenspraak met de 
Runnersclub Lieshout wordt de koppel-
cross ook dit jaar op de laatste zondag 
van december gehouden, dit keer is dat 
28 december. 
Aan de hand van loting worden de lopers 
en fietsers aan elkaar gekoppeld, om 
10.00 uur wordt daarmee begonnen. 
Om 10.30 uur zal bij d’n Duvelsberg het 
startsignaal klinken, als eerste gaan de 
lopers van start en die wisselen na een 
ronde met een wielrenner af. Die aflos-
sing moet vijf keer plaatsvinden.
Na afloop is er voor deelnemers en pu-
bliek gratis warme drank en versnape-
ringen beschikbaar.

2e Veldtoertocht: Op de eerste zondag 
van het nieuwe jaar staat meestal onze 
tweede officiële veldtoertocht op de ka-
lender van de NTFU. De datum is nu 4 
januari, de afstanden 35 en 45 km. en er 
wordt gereden door de bosrijke omge-
ving van Lieshout, Gerwen en Stiphout. 
Inschrijven en vertrekken kan men weer 
tussen 08.30 en 10.00 uur bij de kantine 
van A.S.V.’33 aan de Bakelseweg in Aar-
le-Rixtel. Het inschrijfgeld blijft zoals al 
vele jaren het geval is, € 3,00 voor leden 
van NTFU, KNWU en die van de Vlaamse 

Wielrijdersbond, € 4,00 voor anderen en 
jeugd tot 16 jaar mag ook nu weer gratis 
meedoen. Uiteraard kunnen NTFU-leden 
weer gebruik maken van het gemakke-
lijke Scan & Go systeem. 

Cross 3: Zondag 11 januari staat onze 
derde cross gepland. Start 10.30 uur.

Kaarten: De derde kaartavond werd bij 
de jokeraars gewonnen door Nellie Strij-
bosch en bij de rikkers door Leo van Dom-
melen. De vierde avond is op 13 januari.

Wij wensen u allen Prettige Kerstdagen, 
een fijne jaarwisseling en een goed, spor-
tief en gezond 2015.

afd. publ.

Kerstwensen vliegen over en weer,
politici komen met optimistische ge-
luiden,
ook al weten ze niet waar de klepel 
hangt,
ze beweren toch elke keer,
in 2015 kun je besteden, ‘n ietsje meer.
Ik moet het nog zien,
mijn ziektekosten premie wordt hoger,
de eigen bijdrage, daar komt ook wat bij,
maar wellicht gaan ze pensioenen 
korten,
nee, mij maken ze niet zo vlug blij.
Het wordt dus plussen en minnen,
druk maken daarover doe ik me niet,
want je moet afwachten,
wat heeft 2015 in het verschiet.
Ik hoop voor u allen,
veel liefde, voorspoed en gezondheid,
na een fijne Kerst,
niet te hard knallen,
dus allen de ballen en tot volgend jaar.
 
RD
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Aarle Rixtel. Erwin Wijnhoven winnaar lu-
dieke Kerstverschieting bij HBS de Een-
dracht.
Donderdagavond 11december j.l is de 
jaarlijkse Kerstverschieting gehouden bij 
HBS de Eendracht. Ditmaal werden 20 
pijlen geschoten op ludieke gekleurde 
doelen met een kerst thema. Na elke ver-
schoten pijl werd door nummertrekken 
bepaald welke geraakte kleur hoeveel 
punten opleverde. Hierbij had iedereen 
de kans om met een beetje geluk deze 
wedstrijd te winnen. De prijzen waren 
zoals elk jaar diepvriesproducten o.a. 
wild, kip maar ook kroketten en hapjes. 
Voor elke deelnemer was er een prijs. Het 
werd een leuke wedstrijd met de nodige 
discussie over hoe en waar de doelen ge-
troffen werden en welke kleur meetelde 
voor het resultaat. Erg gezellig was het 
op de baan bij de schutters met houten 
pijlen en zonder vizier. Zij zijn gewend 
op ander doelen te schieten als de stan-
daard blazoenen en dat leverde dit keer 
vele treffers op. Wel hadden zij de pech 
om verschillende keren de kleuren met 
de minste punten te halen. Dit had echter 
geen invloed op de onderlinge sfeer en 
zoals in de uitslag te zien waren de ver-
schillen deze keer erg klein.

1. Erwin Wijnhoven  138 pt.
2. Jo Maas   132
3. Toon van Hoof  130
4. Walter Jansen  128
5. Frank Schepers  120
6. Jan v. Rooy   118
7. Peter Dankers  116
8. Gerrie v. Hoof  102 (hs)
9. Paul v. Bakel   100
10. Geert v. Ganzenwinkel 90 (hs)
11. Wim v. Mol   90 (hs)
12. Harrie Moors  86 (hs)
13. Arno Donkers  84
Aansluitend vond ook nog de prijsuitrei-
king van de onderlinge competitie 2014 
plaats. Dit jaar was gekozen voor 2-tallen 
welke een halve competitie hebben afge-
werkt. Door ziekte en blessures bleven 
5 2-tallen over met aan het einde onder-
staand resultaat.
1. Frank Schepers en Gerrie van Hoof                                                         
    6 punten
2. Arno Donkers en Paul v. Bakel        6 
3. Erwin Wijnhoven en Wim van Mol   4 
4. Toon van Hoof en Harrie Moors       4 
5. Jo Maas en Michiel Verbakel          0 

Binnenkort een Groepsdiner of 
Feestje, Denk ook eens aan Het Veer-
huis. Het Veerhuis 0492-461889 www.
restauranthetveerhuis.nl

Klokje                                               

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.
redactie@gemeenschapsblad.nl
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Grote opkomst bijeenkomst 
Oranje Comite Aarle-Rixtel

De brainstormavond die het Oranje Co-
mite afgelopen maandagavond in “De 
Dreef” in Aarle-Rixtel georganiseerd had 
is een waar succes geworden, zo bleek 
maar weer eens te meer dat inwoners van 
Aarle-Rixtel zich zeer nauw betrokken 
voelen bij de organistaie van Koningsdag 
in een nieuwe vorm.  Na het welkomst 
woordje van Michel Driessen, die ook een 
uiteenzetting gaf van de reden van deze 
brainstormavond, was het Leo Lucassen 
die de discussie voortreffelijk leidde en 
alle ideeen die op het Oranje Comite af-
kwamen met vol enthousiasme kon no-
teren op de flip-over. Dat de discussie 
ook nog eens liet zien dat er aan alle leef-
tijdsgroepen gedacht moet gaan worden, 
geeft nog maar eens de betrokkenheid 
van de aanwezigen aan.
Dat Koningsdag in de kern van Aar-
le-Rixtel gevierd moet gaan worden staat 
als en paal boven water, en dat werd dan 
ook op deze avond heel erg duidelijk. Ook 
de ideeen die deze avond door de aan-
wezigen geopperd werden waren zeer 

waardevol, en zijn ook 
nog eens allemaal ideeen 
waar het Oranje Comite 
iets mee kan, en dan ook 
zeker tot de mogelijkheid 
behoren om er echt iets 
leuks van te maken.
Al jaren wordt Ko-
ningsdag, voorheen 
Koniginnedag, op drie 
plaatsen in het dorp ge-
vierd, bij de kerk, bij OJA, 
en op het sportpark van 
ASV’33.  Nadat door het 
wegvallen van met name 
het voetbal en volleybal 
aldaar, ook de belangstel-
ling steeds minder werd 
moest er iets gebeuren.  

Het Oranje Comite Aarle-Rixtel was na af-
loop van deze bijeenkomst dan ook zeer 
blij dat ze hebben mogen constateren 
dat de handen ineen geslagen zijn, om 
samen van Koningsdag 2015 midden in 
het “centrum” van Aarle-Rixtel een waar 
feest te gaan maken. Het Oranje Comite 
bedankt nogmaals alle aanwezigen en 
komt hier medio Januari op terug zodra 
de input van deze avond uitgewerkt is.

Oranje Comite Aarle-Rixtel

Luikse Markt ATTC’77

Tafeltennisvereniging ATTC’77 houdt 
op 4 januari 2015 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.
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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
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Onze eigen Wimke 
Daniels had de twij-
felachtige eer om ge-
nomineerd te worden 
als Helmonder van het 
jaar. Ze doen ook maar 
wat daar in de stad. Hij 
is geen Helmonder, hij 
woont niet in Helmond, 
zijn broers wonen ook 
niet in Helmond, maar 
gelukkig in Aarle-Rixtel. Hij kan wel ver-
rekkes goed plat Hellemons, dé wel. En 
hij is al een tijdje een niet onverdienste-
lijke stadsdichter van Helmond. Gelukkig 
voor Wim is de titel Helmonder van het 
jaar alleen maar geldig in dat jaar, daarna 
kan hij gerust weer in Aarle komen. Wie 
schreeuwde daar moord en brand toen 
er kortgeleden een verkeersinfarct rond 
Eindhoven ontstond, omdat er toevallig 
weer een vrachtauto omkiepte, iets wat 
daar hooguit één keer in de zoveel jaar 
voorkomt. En wie verwees er, enigszins 
triomfantelijk, met zijn vingertje naar de 
Ruit. Als die er gelegen had, dan zou het 
niet zo erg zijn geweest. Volgens de sta-
tistieken kunnen er op een ochtend mak-
kelijk twee vrachtauto’s omkiepen, ook op 
de wegen rond Eindhoven. Mooi weglaten 
dus, de Ruit. En zo blijft er nog wat geld 
op de bodem van de schatkist liggen. Het 
bewijs daarvoor hebben we afgelopen 
week allemaal kunnen zien. Meteen een 
splinternieuw prachtig fietspad over de 
Havenweg naar het koeien pad en sluis 7. 
En als klap op de vuurpijl ook een nieuw 
fietspad aan de andere kant langs de Ka-
naaldijk. Toemaar, het kan niet op. Maar 
pas op, het lijkt mij een valstrik, gepland 

door burgemeester Elly met medewer-
king en ondersteuning van onze Ruud in 
Den Bosch. Kom maar fijn naar Helmond 
fietsen, hier is het te doen. Er is toch ook 
niemand meer te vertrouwen, tegen-
woordig. We sluiten binnenkort het jaar 
2014 af. Gauw inpakken en voor altijd 
opbergen zal menigeen denken. Wat een 
ellende en getrubbel op de wereld. En ze 
smijten het elke dag op je bord.  Wij willen 
het eigenlijk ook wel weten, een beetje 
sensatie, een beetje nieuwsgierig. Je wilt 
toch op de hoogte blijven. Voor mij hoeft 
het niet meer, er zit geen verbetering in, 
het herkauwen van hongersnood, na-
tuurrampen en onbeschrijfelijke agressie 
tegen de medemens. Ik word er een bé-
tje moedeloos van. En je hulp blijft be-
perkt tot een bedragje op de giro, verder 
ben je eigenlijk machteloos. En als de 
wereldleiders elkaar alleen maar smerig 
blijven aankijken dan voorspelt dat weinig 
goeds voor de toekomst. Gelukkig kan de 
mens een knop omdraaien. Hij is in staat 
het leven van de zonnige kant te bekijken. 
Het volgend jaar moet beter, is mijn stel-
ling. Slechter kan haast niet meer, hoor 
ik iemand mompelen. We blijven opti-
mistisch in Aarle. We maken onze goede 

De Meikever
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voornemens en zo glijden we volgende 
week 2015 in. Ik zal mijn best doen om 
2015 van de zonnige kant te belichten. Er 
zijn zeker weer leuke dingen te beleven 
en daar ben ik dan als de meikevers bij. 
Een beeld blijft me voorlopig voor ogen. 
Op een natte decemberdag zaten er twee 
kerstganzen tevreden snaterend bij de 
brug. Ze hadden alles bij de hand. Vers 
gras, veel water, af en toe wat stukjes 
brood van de bootjes. Niet uitgenodigd 
als hoofdgerecht voor het kerstdiner. 
Een zorgeloos leventje. Over een paar 
maanden een prachtig nest op de oever 
en in de warme meimaand zwemmen ze 
weer onder de brug door met hun kroost. 
Wie doet ze wat. De wakers over ons dorp 
en onze brug. Heel toepasselijk dicht in 
de buurt van Cellus d’n Uurste, prins van 
Ganzegat 2015. Ik vond het een symbo-
lisch plaatje, passend bij het afscheid van 
2014. Fijne feestdagen en een gelukkig 
Nieuwjaar.
De meikever.

Stichting Gemeenschapsblad

wenst U allen een vrolijk 

Kerstfeest en een gelukkig

Nieuwjaar

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,=

www.gemeenschapsblad.nl

Inlichtingen 
voor adverteren in het 
Gemeenschapsblad 

Maria Hagelaar van Griensven, 
Het Klavier 4

Tel 0492 - 383293
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19 december Aarlese brandweer kreeg 
neveltankwagen
De 17 mannen van de vrijwillige brand-
weer van Aarle-Rixtel zijn zo trots als een 
pauw. Na alle strubbelingen voorheen, 
kwamen zij gisteren in het bezit van een 
kostbare neveltankwagen, die ongeveer 
55 mille kost en een capaciteit heeft van 
250 liter per minuut. Dat betekent onder 
meer dat deze neveltankwagen zonder 
dat er een waterbron in de buurt is, maxi-
maal met 4 stralen in 8 minuten 2000 liter 
water kan spuien. De wagen, met een kro-
nenburg pomp en een Daf chassis, kan 
voorts ook, zij het met een rijsnelheid van 
slechts 5 tot 7 km per uur, al rijdend brand 
blussen. De neveltankwagen, waarvan 4 
waterslangen van 60 meter lengte met 
een snelkoppeling aan elkaar kunnen 
worden verbonden, is duidelijk bedoeld 
om in deze kleine gemeente in korte tijd 
een felle brand aan te vallen. 

21 december Opmerkelijke Stiphoutse 
en Aarlese muzieksuccessen
Fanfare “De Vooruitgang” uit Stiphout 
en harmonie “De Goede Hoop” uit Aar-
le-Rixtel hebben in het afgelopen week-
einde in de Bredase stadsschouwburg 
gevoerde strijd om het landskampioen-
schap van de r.k. Federatie van Dio-
cesane muziekbonden opmerkelijke suc-
cessen geboekt. Met zelfs nog 4 punten 
over heeft de Stiphoutse fanfare zaterdag 
avond een 1e prijs, met lof der jury, be-
haald in de superieure afdeling. De Aar-
lese harmonie werd tweede in de afdeling 
uitmuntendheid.

23 december Verkoop grond voor 
bouw 30 huizen in Aarle-Rixtel
Vanavond om half acht komt de raad van 
Aarle-Rixtel bijeen om een bescheiden 
agenda af te handelen. Eén van de 
punten is de verkoop van 7300 m2 grond 

ten noorden van de Pastoor van den Heu-
velstraat aan nv “Grycobouw” te Wasse-
naar. Deze bouwmaatschappij gaat hier 
30 woningen bouwen. De grondprijs is 
bepaald op f 20 per m2. Deze grond is 
bijna geheel eigendom van de gemeente. 
Eén perceel van 535 m2 ontbreekt nog. 
Dit is eigendom van de heer A. Kok, Ma-
riastraat 43, die wil ruilen met 720 m2 ten 
noorden van het onderhavige bouwter-
rein.

23 december Monumenten. Het minis-
terie van Onderwijs, Kunsten en Weten-
schappen heeft het gemeentebestuur 
van Aarle-Rixtel een lijst gestuurd met 
7 beschermde monumenten. Op de lijst 
staan: het Hagelkruis, de Parochiekerk, 
de pomp, de kapel van O.L. Vrouw in 
het Zand, de stoeppalen voor het pand 
Dorpsstraat 6, Huis ter Hurkens en de 
zonnewijzer op voetstuk voor perceel 
Helmondseweg 56.

28 december Volkomen misplaatst loos 
alarm. In de nacht van 1e op 2e Kerstdag 
heeft een (nog) onbekende in Aarle-Rixtel 
een bepaald flauwe en onsportieve streek 
uitgehaald. Om precies 11 minuten vóór 
3 loeide de brandweersirene op het ge-
meentehuis. Groot alarm. Een kleine 6 
minuten later was de 1e brandweerman 
er, de heer van Duppen had direct in 
de gaten, dat er iets niet pluis was. De 
gang van het gemeentehuis was verlicht, 
de rode alarmknop was ingedrukt en de 
sleutel van de brandweerkazerne, die 
normaliter in het kastje hangt vlakbij de 
alarmschel, lag op de grond. In een kort 
tijdsbestek waren vervolgens nog 7 an-
dere brandweerlieden, onder wie de com-
mandant, de heer F. Swinkels en de on-
dercommandant, de heer A. van Gerwen 
gearriveerd. Er was niets aan de hand. 
Zij waren slachtoffer van een bijzonder 
misplaatste grap, die momenteel door de 
Rijkspolitie ernstig wordt onderzocht.
HELMONDS DAGBLAD  december 1964
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