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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
Theo Schepers,   Lijsterstraat 7.       06-43101043

Huisartsen:   T. Engels en F. Titulaer   381253
Huisartsenpost Elkerliek:        0900 8861
Tandartsen:  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: 1-1-2016  /  25-1  /  15-2  /  29-2 /  14-3  /  4-4  /  18-4  / 2-5  /  23-5  /  6-6  / 20-6
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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 Hagelkruisweg 13 5735 BH Aarle-Rixtel 
 Tel. 06-54778000. E-mail: info@dorpsplatform.nl 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
WOCOM: Otterweg 27, Beek en Donk, tel. 0493-497666.  
 Open: di van 9.00 - 11.00 u.  do 15.00-17.00 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.
VERLOSKUNDIGENPRAKTIJK NATAL Gemert-Bakel en Aarle-Rixtel.
Medisch Centrum de Kapel,   Bosscheweg 20 te Aarle Rixtel Afspr. ma t/m vr van 9:00 u tot 
12:00 u 0492-367703   Dienstdoende verloskundige: 0492-367703
FYSIO&ZO  AARLE-RIXTEL Kouwenberg 13, www.fysioenzoaarlerixtel.nl tel. 381288    
Fysiotherapie-Manueeltherapie-Bekkenfysiotherapie-Sportfysiotherapie-Medical Taping  
Flow Laarbeek pychosociale hulpverlening 06-44051822     
Dragon TCM acupunctuur/tuina-massage 06-40927813      
Klassieke Homeopathie Kathrin Sprenger 06-13518709
PARAMEDISCH CENTRUM:Fysiotherapie-training Kemps-Rijf Tel:382120. 
 Podotherapie Tel: 465647. Ergotherapie Van der Muuren Tel: 06-19718264. 
 Logopediepraktijk Aarle-Rixtel Tel: 381524. 
 Voeding dieetadvies en leefstijlcoaching Karin Burg Tel: 06-20357560
 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
WIJKTEAM ZORG & WELZIJN: Heindertweg 87 , tel.0492-469700. Bereikbaar tel. ma,di,
 wo,do van 9.00 tot 12.00 uur. Inloopspreekuur di, do van 9.00 tot 12.00 uur
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
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.
DIERENOPVANGCENTRUM De Doornakker Meldkamer dierenhulp Tel. : 0900 1120000
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 2 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

Donderdag   24 december – VIGILIE van KERSTMIS   Voorganger: Pastor Engels
17.00 uur Kerk – Herdertjesviering –   m.m.v. het Opleidingsorkest van de    
 Harmonie Viering  met  samenzang
 Theo van Vijfeijken
 Overleden ouders van Heeswijck en Mieke
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. gemengd koor 
 O.L.V.Presentatie
 Overleden ouders Klara en Antoon van den Heuvel  (par.)
 Marinus van den Heuvel
 Henk Despinois
 Maria van Vlerken       (par.)
 Fried van Asten      (par.)
Vrijdag 25 december – Hoogfeest: Geboorte van Jezus - KERSTMIS
 Voorganger: Pater Wester
09.30 uur Kerk – Eucharistieviering – m.m.v. het Gemengd koor de Klokkengieters
 Overleden ouders van Boxmeer – Vlemmings
 Harrie van Boxmeer
 Miet van Boxmeer – van Duijnhoven
 Martien Verbeeten
 Marinus en Toos van Stiphout en kleinzoon Mart
 Kevin van de Ven
 Adriaan Loomans
 Jan Romme
 Overleden familie  Smits – ten Holder
 Overleden ouders Romme - Lamm
 Jes van Roij
 Hans van Brug
 Overleden ouders de Rijk – Sillekens
 Toon en Hennie Derks  (par.)
 Ruben Pelucarte
	 Maria	van	Dijk	–	v.	d.	Kerkhoff
 Eduard Bekx 
 Frans van den Boom
 Toon Engels
 Tonny Scheepers- van Boxmeer
 Frans Verschuuren
 Overleden ouders Nooijen- v.d. Aa
 Albert Nooijen
 Frans en Johanna Bekx-Raaijmakers
 Jan en Marc van Stiphout
 Overleden leden van gemengd koor de Klokkengieters

Vieringen tijdens de feestdagen
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Parochie O.L. Vrouw Presentatie
Zaterdag 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 en op zondag 27 december open van 11.00 tot 16.30 
uur. U kunt dan als u wilt de kerk bezichtigen en even bij onze kerststal stilstaan.
Zondag 27 december – H. Familie Jezus, Maria en Jozef
Voorganger: Pastoor Verbraeken
09.30 uur Kerk – Eucharistieviering - Samenzang
 Henk van Duppen     (par.)
 Marienus en Anneke van Doren - Schepers
 Overleden ouders Ermens – Schepers  (verj.)
 Overleden ouders Martens – Derboven en Ina
Kerk open tot 16.30 uur
Donderdag 31 december – Oudjaar
Voorganger: Pastor Hasselman
18.30 uur Kerk - Eucharistieviering  m.m.v.   “de Ouwe Hap”
 Overleden ouders van Rixtel, Bertus en Frits (sterfdag Frits/fund.)
 Frans Vogels     (sterfdag)
 Theo van Vijfeijken
 Overleden ouders van Heeswijck en Mieke
Vrijdag 1 januari 2016
Geen  Eucharistieviering in Aarle-Rixtel.

Week van zondag 3 januari t/m vrijdag 8 januari
  
Zondag 3 januari – Hoogfeest: Openbaring des Heren (Driekoningen) (van 6 jan.) 
 Voorganger pater Wester
09.30 uur Kerk – Eucharistieviering – Samenzang 
 Nelly van de Ven
 Rietje Westerlaken    (par.)
 Maria van Vlerken    (par.)  
    

Week van zondag 10 januari t/m vrijdag 15 januari

Zondag   10 januari – 1e Zondag door het jaar. Doop van de Heer. Aktie Kerkbalans
Voorganger Pastoor Verbraeken
09.30 uur  Kerk – Eucharistieviering – Kerkkoor OLV Presentatie
 Maria de Kleijne – van Vijfeijken  (sterfdag)
 Christ en Antoine van Bommel
 Overleden ouders Wim en Bertha van Dijk – van Lierop
 Jan en Marc van Stiphout
 Overleden ouders van Asten – van Breugel
 Fried van Asten                                              (par.)
 Jan Hendrix     (j.get.)
 Overleden ouders Vereijken-Verhagen (verj.)
 Mio en Noud Raaijmakers
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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:
Overleden
Jan Verbakel, 88 jaar.
Fried van Asten, 81 jaar.
Frans Soontiens, 77 jaar.
Ans Vogels – Tillemans, 69 jaar.
Bert van Boxmeer, 85 jaar.
Henk Vos, 89 jaar.
Peter Wich, 70jaar

Doopvieringen
De volgende doopviering in de Mariakapel van Aarle-Rixtel zal zijn op zondag
14 februari 2016. De gezamenlijk doopvoorbereiding voor deze viering is op maandag 
4 januari 2016 om 20.00 uur in de pastorie van Aarle-Rixtel, Heindertweg 1. Beide 
ouders worden verwacht daarbij aanwezig te zijn.
U kunt zich hiervoor opgeven tijdens de spreekuren van de pastorie in Beek en Donk, 
tel.0492-461216 of mailen naar mbeniers@eustachiusparochie.nl

Rozenkransgebed
Vanaf woensdag 23 december is er geen rozenkransgebed in de Mariakapel.
We beginnen weer op woensdag 3 februari.
U bent dan weer van harte welkom om samen het rozenhoedje te bidden.

Communie voor parochianen die niet meer mobiel zijn.
Beste parochianen,
We kunnen, als u dat wenst, elke veertien dagen na de H. Mis de H. Communie bij u 
thuis brengen. Vanaf 10.30 uur kunt u ons dan bij u thuis verwachten.
U kunt zich telefonisch aanmelden op tel. 381215 of via een briefje in de brievenbus 
van de pastorie aan de Heindertweg 1. Het kan ook via de mail aarle-rixtel@eustachi-
usparochie.nl of bellen naar Tosca Ruijters tel. 382531.
Een paar vrijwilligers zijn graag bereid om u deze dienst te bewijzen.
Samen vormen we de geloofsgemeenschap, thuis en in de kerk!
De Communie-groep.

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 zieken-
zalving,  kunt u altijd  naar B&D tel 0492-461216.
Voor vragen of een persoonlijk gesprek met waarnemend pastoor Verbraeken kunt u 
ook terecht bij het parochiecentrum in Beek en Donk tel. 0492 461216
Attentie. In verband met de komende feestdagen zal de pastorie van Aarle-Rixtel ge-
sloten zijn van donderdag 24 december t/m 1 januari 2016.
Voor dringende gevallen kunt u altijd bellen naar het parochiecentrum in Beek en 
Donk.
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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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Gezinsbijdrage en restitutie

Sinds vele jaren bestaat het begrip ge-
zinsbijdrage voor de kerk.
Door deze bijdrage  kunnen de pastoor 
en zijn assistenten hun werkzaamheden 
verrichten, worden werkgroepen in de 
gelegenheid gesteld om hun bijdrage te 
leveren  en kunnen kerken, pastorie en 
kapel worden onderhouden.
Door de ontkerkelijking is het aantal kerk-
bezoekers en zijn de gezinsbijdragen in 
de afgelopen jaren sterk teruggelopen, 
waardoor werkzaamheden van geeste-
lijken met de ondersteuning van de werk-
groepen en onderhoud aan gebouwen in 
het gedrang zijn gekomen.
Onze nieuwe parochie (Aarle-Rixtel, 
Beek en Donk, Lieshout en Mariahout) 
is ook geconfronteerd met deze situatie. 
Wanneer	 er	 minder	 financiële	 middelen	
beschikbaar zijn, moeten er vaak lastige 
beslissingen worden genomen om toch 

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.

Vieringen Missieklooster H. Bloed te Aarle-Rixtel
Kloosterdreef 7

Eucharistevieringen;
09.30 uur op zaterdag en op 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, vrijdagen en zon-
dagen in het Nederlands en op maandagen, woensdagen en zaterdagen in het Duits.
Kerstvieringen:
Donderdag 24 december vervalt de avondmis van 17.30 uur.
Vrijdag 25 en zaterdag 26 december (eerste en tweede kerstdag) is de H.Mis om 9.30 
uur. Allen hartelijk welkom! Voor wijzigingen raadpleeg de website:
www.missieklooster.nl  telefoon: 0492-461324

werkzaamheden en onderhoud , lees: de 
kerken open laten, te laten plaatsvinden 
zodat de kerken langer in gebruik kunnen 
blijven.
In Lieshout en Mariahout is vele jaren ge-
leden het besluit genomen om de resti-
tutie bij trouwen en overlijden te laten ver-
vallen. Om in de nieuwe parochie geen 
verschil te maken heeft het parochiebe-
stuur ook voor Aarle-Rixtel en Beek en 
Donk het lastige besluit genomen om de 
restitutie per 1 januari 2016 te laten ver-
vallen.
Het parochiebestuur realiseert zich dat 
het voor sommige mensen een vervelend 
besluit is, maar om onze mooie kerken 
open te houden en de geestelijkheid hun 
werk te laten doen, is deze keuze ge-
maakt.

Namens het parochiebestuur,
Pastoor J. Verbraeken
Henk van Eijndhoven, secretaris.
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BRUUT! 
– Superjazz 

bij Wim Beeren Jazz Society op 
woensdag 30 december

Op woensdag 30 december komt BRUUT! 
optreden in zaal Van Bracht aan de Kerk-
straat in Aarle-Rixtel. Gastheer Wim 
Beeren Jazz Society is trots om deze 
band te presenteren op de inmiddels tra-
ditioneel feestelijke avond tussen kerst en 
oud en nieuw. 
BRUUT! swingt enorm, is kleurig en on-
gepolijst, dansbaar en extra luisterbaar, 
spannend en feestelijk. Superjazz: in-
vloeden uit de rock ’n roll, boogaloo, 
rhythm and blues, funk, en een sound die 
je vooral live moet ondergaan. Stilzitten is 

onmogelijk en ook ongewenst!
Afgelopen tijd deed BRUUT! bijna alle 
continenten van de wereld aan. Onder 
meer Japan, Polen, Burkina Faso, Duits-
land, Engeland, Zuid-Afrika, Spanje, Su-
riname	 en	 België	 stonden	 op	 het	 tour-
schema. Ook speelde het kwartet op 
podia als North Sea Jazz, Noorderslag, 
LantarenVenster, Uitmarkt, North Sea 
Jazz Club en op TV in De Wereld Draait 
Door.
In 2012 bracht BRUUT! het gelijknamige 
debuutalbum uit, gevolgd door het zeer 
goed ontvangen ‘FIRE’ in 2013. Met het 
derde album ‘Mad Pack’ (2015) op vinyl 
bewijst de band opnieuw één van de 
meest creatieve en vernieuwende bands 
van dit moment te zijn.
Line-up: Maarten Hogenhuis – altsax, 
Folkert Oosterbeek - hammond orgel, 
Thomas	Rolff	 -	 bas	 Felix	 Schlarmann	 –	
drums
Op tijd komen wordt van harte aanbe-
volen.
Aanvang 20.30 uur, entree € 8,- 
www.wimbeerenjazzsociety.nl
www.bruutmusic.com

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

Wij willen graag iedereen hartelijk bedanken voor de steun en het 
medeleven tijdens de ziekte en na het overlijden  van  mijn 
lieve man, pa en schoonvader 
                                     Ad Loos

Uw kaartjes, bezoekjes, aanwezig zijn bij de uitvaartdienst, telefoontjes, 
bloemen, mooie woorden, goede herinneringen aan Ad hebben ons gesteund 
en kracht gegeven om verder te gaan.
Een speciaal woord van dank aan de docter Engels en team De Zorgboog.

Jeanne Loos en de kinderen.
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       Dat is thuiskomen! 

•Woningstoffering 
•Interieurbouw 
•Machinale houtbewerking 

 
 

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

 

WWW.VANROIJ.COM 
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D a n k b e t u i g i n g

Graag willen wij iedereen hartelijk bedanken voor het medeleven bij 
het overlijden van 
   Ans Vogels-Tillemans

Uw bezoek, uw aanwezigheid bij de uitvaartdienst, uw kaartje en alle
andere blijken van deelneming waren voor ons een grote steun.

Toon Vogels, Simone en Leon, Marco en Baukje, Nora en Wilfried 
en kleinkinderen.

Herdertjestocht

Zondag 27 december wordt er voor de 
kinderen onder leiding van folkloregroep 
Dikkemik weer de traditionele herdertjes-
tocht gehouden.Om 18.30 vertrekken we 
vanaf het Onze Lieve Vrouweplein via 
Strijp naar Croy.Het is de bedoeling dat 
de kinderen allemaal een lichtje mee-
dragen.
Op Croy brengen we een bezoek aan de 
schaapstal waar de schapen met hun her-
ders al met ongeduld staan te wachten op 
de mooie kerstliedjes die er worden ge-
zongen.Natuurlijk wordt er weer getrak-
teerd op glüwein en chocomel

Rommelmarkt

Rollerclub De Oude Molen houdt op 
zondag 10 januari van 10.00 tot 15.00 uur 
een rommelmarkt in de verwarmde rol-
lerhal aan de Lage Heesweg 1, 5741 BK 
in Beek en Donk. www.rcdeoudemolen.nl
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                                               
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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In memoriam

Wij gedenken Ans Vogels-Tillemans die 
op 8 december onverwacht overleed in 
de leeftijd van 69 jaar. Zij en haar man 
Toon hebben zich jarenlang ingezet als 
bezorgers van ons blad. Daarvoor zijn we 
hun allebei zeer dankbaar. We wensen 
Toon, de kinderen, kleinkinderen en ver-
dere familieleden, alle sterkte om dit ver-
lies te dragen. 

Op 13 december overleed in de leeftijd 
van 89 jaar, Henk Vos, echtgenoot van 
Lena Vos-Roijackers. Henk en zijn echt-
genote hebben zich allebei  jarenlang 
ingezet als bezorgers van ons blad. Ook 
hier past onze dankbaarheid voor hun 
inzet. Wij wens Lena en de families Vos 
en Roijackers veel sterkte om dit verlies 
te dragen.
De voorzitter,
Jan den Mulder.

Maatjes gezocht: 
een paar uurtjes per week kan een 
leven veranderen!

Een maatje kan op allerlei manieren 
helpen door bijvoorbeeld een bezoek 
thuis te brengen of door samen op stap of 
naar	de	film	te	gaan,	 te	sporten,	fietsen,	
wandelen,	 koffie	 drinken,	 spelletje	 doen	
of samen met een hobby bezig zijn. ViER-
BINDEN Maatjesproject is op zoek naar 
vrijwilligers die een maatje voor iemand 
willen zijn.
Voor een jongen van 23 jaar zijn wij op 
zoek naar een gezellig maatje die met 
hem tijd wil doorbrengen. Door zijn au-
tisme en ADHD is deze jongen op zoek 
naar een maatje, bij voorkeur tot 30 jaar, 
die duidelijk is in zijn communicatie. Hij 

houdt	van	films	kijken,	gezelschapsspel-
letjes,	videogames	en	fitnessen.

Verder zijn wij op zoek naar een maatje 
voor een 12 jarige jonge vrouw uit Lies-
hout. Zij zoekt bij voorkeur een vrouwelijk 
maatje die haar wat extra aandacht kan 
geven. Haar hobby is basketbal, spelle-
tjes en leuke dingen doen.
Voor een 61 jarige alleenstaande vrouw 
uit Beek en Donk zijn we op zoek naar 
een maatje die met mevrouw buiten wil 
gaan wandelen en eventueel wat bood-
schappen doen. Mw. is afhankelijk van 
haar rolstoel. 
Ook is het maatjesproject op zoek naar 
een maatje voor een 79-jarige man uit 
Aarle-Rixtel. Deze meneer zit in een 
elektrische rolstoel die hij heel handig 
manoeuvreert en wil daarmee graag op 
pad	met	 iemand	 die	met	 hem	meefietst	
en samen met hem een terrasje pikt of 
iets dergelijks. Bij slecht weer zou hij ook 
graag buurten. Voor meer informatie over 
deze vacatures of als u interesse heeft om 
maatje te worden dan graag contact op-
nemen met het maatjesproject Laarbeek, 
Otterweg 27, 5741 BC Beek en Donk, te-
lefoonnummer: 0492-328807. Een mailtje 
sturen naar sdkoning@vierbinden.nl kan 
natuurlijk ook.

Klokje                                               
Jong-LEREN
Soms gaat huiswerk maken en leren niet 
vanzelf en kun je tijdelijk hulp gebruiken. 
Ik kan je helpen je schooltaken goed aan 
te pakken. Het is een investering waar 
je jarenlang plezier van hebt. Kijk op de 
website www.jong-leren.com of bel me 
voor meer informatie (0492 382668).  
Naast brugklassers help ik ook andere 
studenten met studieproblemen. Altijd 
studiebegeleiding op maat. Graag tot 
ziens, Louise de Jong.
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Nieuwjaarsconcert Harmonie 
De Goede Hoop

Zondag 3 januari 2016 om 14.30 u.

Zoals gebruikelijk zal het Harmonieor-
kest van harmonie De Goede Hoop een 
Nieuwjaarsconcert verzorgen in MFC De 
Dreef in Aarle-Rixtel.  Bijzonder bij dit op-
treden is het feit dat men erin geslaagd 
is om de Sloveense zangeres Kristina 
Bitenc te contracteren. Deze jonge sop-
raan maakt op dit moment furore in 
West-Europa als vertolkster van rollen in 
opera’s zoals Penelope, Sneeuwwitje en 
Le pauvre matelot.  In het voorjaar ver-
tolkte ze de hoofdrol in de bekende opera 
Orpheus en Euridice van Gluck met het 
Orkest van het Oosten, waarbij ze lovende 
kritieken heeft gekregen. Enkele jaren 
geleden heeft ze al eens een zeer suc-
cesvol optreden tijdens het Nieuwjaars-
concert verzorgd.  Het Harmonieorkest 
speelt voor de pauze een zeer gevarieerd 
programma met als openingsnummer de 
ouverture  ‘Een Italiaanse in Algiers’ van 
Rossini, waarna  Kristina Bitenc begeleid 
wordt bij ‘Het Maanlied’ van de componist 
Dvorák. Na de ‘Hounds of Spring’ van 
Alfred Reed door het Harmonieorkest, 

zingt Kristina Bitenc het bekende ‘Meine 
Lippen’ van Franz Lehár.  Het eerste deel 
van het programma wordt afgesloten met 
‘Celtic Flutes’, waarbij de solopartijen ge-
speeld worden door Floortje Corbeij en 
Marieke	van	Dijk,		twee	fluitistes	uit	eigen	
gelederen. Nadat de slagwerkgroep na 
de pauze het programma heeft geopend, 
wordt het tweede deel van het pro-
gramma door het Harmonieorkest gevuld 
met Spaans klinkende muziek.  Er wordt 
geopend met ‘Conga del Fuego Nuevo’, 
waarna Kristina Bitenc voor het voetlicht 
treedt met ‘Les Filles de Cadiz’. Na de 
’Mask of Zorro’ door het Harmonieorkest, 
wordt Kristina begeleid bij het vrolijke  ‘Die 
Juliska aus Budapest’. Het concert wordt 
afgesloten met de ‘Tango Argentina’, een 
wervelende dans die velen bekend in de 
oren zal klinken. Om er zeker van te zijn 
dat u het altijd drukbezochte concert kunt 
bijwonen, is het van belang om u tijdig 
van een toegangsbewijs à 8 euro te voor-
zien. U kunt hiervoor mailen naar 
secretaris@harmonie-dgh.nl of bellen 
naar tel. 06-51 77 41 42.  Kaartjes zijn op 
3 januari ook verkrijgbaar  aan de zaal.                                 

Sopraan Kristina Bitenc

Beste ouders, zit uw kind op de basis-
school en heeft het moeite met leren? 
Heeft het een extra steuntje in de rug of 
hulp nodig bij bijvoorbeeld rekenen, spel-
ling of lezen? Neem dan contact op met 
Remedial Teaching praktijk de Kameleon. 
Met mijn jarenlange ervaring als groeps-
leerkracht én begeleider van kinderen 
met leer- en gedragsproblemen bied ik 
uw kind de juiste begeleiding, die het 
leren op school gemakkelijker maakt.  Ik 
bied  leerbegeleiding op maat, geheel af-
gestemd op uw kind. Kijk op mijn website: 
www.rtdekameleon.nl of bel voor meer in-
formatie: 06-13756782. Graag tot ziens, 
Marianne van Zutphen.

Klokje                                               
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Dorpsfeesten 
2016,

Dorpsfeesten 2016, 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. 
Vele mensen zeggen ieder jaar na de 
Dorpsfeesten: ‘Volgend jaar doe ik ook 
mee met een nieuwe ploeg!’
Nu is de tijd om actie te ondernemen!
Ga bij je vrienden, familie en bekenden 
vragen of ze mee willen doen, stuur een 
mail, zet een oproep op facebook of gooi 
het in de groep op de decemberborrel. 
Wil je meer info of hulp met het op-
zetten van een nieuwe ploeg mail dan 
naar info@dorpsfeesten.info of bel Karin      
Appeldoorn 0611022852, 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!

Nieuwjaarsreceptie ASV ‘33

Zondag 3 januari is er in de kantine van 
ASV ’33 weer de gelegenheid elkaar het 
beste te wensen voor het nieuwe jaar. 
Vanaf 14.00 uur kan men samen met het 
bestuur	en	andere	 leden	het	glas	heffen	
op een gelukkig en sportief 2016!!
Nieuw is dat de tijdens de nieuwjaarsre-
ceptie de jubilarissen gehuldigd zullen 
worden.
De volgende jubilarissen zullen gehuldigd 
worden:
25 jaar lidmaatschap:
Mart van Vlerken
Erik Lentjes
Alex Raymakers
Mark van Wetten
Henry Swinkels
Willian Vlemmings
Jean-Carl Otten
Marnic van Rosmalen
Mark Migchels
Niels Leenders
Joris van Brug
Martijn van Vijfeijken
40 jaar lidmaatschap:
Maarten Raaijmakers
Peter Brouwers
Luc Grasveld
Henny Kuijpers
50 jaar lidmaatschap:
Sjef Gruyters
Wim Aarts
Cor Aarts
Hans Beekmans
Theo van den Boogaard
Karel van der Heijden
Wim Wich
60 jaar lidmaatschap:
Paul Kweens
Toon Driessen
Wim van Elten
Joop Martens

Redactie en medewerkers 
wensen u 

Prettige Kerstdagen
en een

Gelukkig en Gezond 2016
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Sluiting ViERBINDEN 
en Vrijwilligershulp Laarbeek 

tijdens de feestdagen. 

Het kantoor van ViERBINDEN is gesloten 
van 25 december tot en met 3 januari. Op 
maandag 4 januari zijn wij weer bereik-
baar vanaf 9.00 uur.
Gedurende de sluitingsweek kunt u voor 
dringende vragen een boodschap achter-
laten op het antwoordapparaat. U wordt 
dan binnen 24 uur teruggebeld. 
Het Ontmoetingscentrum Beek en Donk, 
Buurthuis Mariahout en het Dorpshuis 
Lieshout zijn gesloten 23 december tot en 
met 3 januari.
ViERBINDEN Vrijwilligershulp houdt het 
laatste spreekuur voor 2015 op woensdag 
23 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. 
Op 4 januari 2016 staan de vrijwilligers 
weer voor u klaar.
Wij	 wensen	 iedereen	 hele	 fijne	 feest-
dagen en een goed 2016

UITSLAG NATIONALE 
ZONNEBLOEMLOTERIJ 2015

PRIJSNR LOTNR  PRIJSBEDRAG  
1e prijs 1057446  € 15.000,00   
2e prijs 1411843  € 10.000,00   
3e prijs 0171847  € 10.000,00   
4e prijs 1156647  €   5.000,00   
5e prijs 0803533  €   5.000,00   
6e prijs 0621383  €   5.000,00   
7e prijs 0321679  €   2.500,00   
8e prijs 0026135  €   2.500,00   
9e prijs 1069568  €   2.500,00  
10e prijs 0749612  €   2.500,00  
11e prijs 0270836  €   1.000,00  
12e prijs 0962350  €   1.000,00  
13e prijs 1059677  €   1.000,00
14e prijs 0322405  €   1.000,00  
15e prijs 0815521  €   1.000,00  
16e prijs 1168830  €      450,00  
17e prijs 0370501  €      450,00  
18e prijs 0937701  €      450,00  
19e prijs 1127555  €      450,00  
20e prijs 0184136  €      450,00  
21e prijs 0679548  €      450,00  
22e prijs 0851442  €      450,00  
23e prijs 1009706  €      450,00  
24e prijs 0721956  €      450,00  
25e prijs 0418361  €      450,00 

DE VOLGENDE PRIJZEN OP LOTEN 
MET DE VOLGENDE EINDCIJFERS * 
26e prijs  16440    €     100,00 
27e prijs  56683    €     100,00 
28e prijs  30102    €     100,00 
29e prijs    8774     €       50,00 
30e prijs   6559     €       50,00 
31e prijs    4378     €       50,00 
32e prijs             795      €       15,00 
33e prijs             009      €       15,00 
34e prijs             436     €       15,00

* Voor de prijzen 1 t/m 25 geldt dat ze 

uniek zijn en worden toegekend aan win-
nende lotnummers waarvan alle 7 cijfers 
correct zijn. De prijzen 26 t/m 34 worden 
toegekend aan de loten waarvan 3, 4 of 5 
eindcijfers correct zijn. Dat betekent dat 
deze prijzen voor meerdere loten kunnen 
gelden. 

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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Ganzekwekavonden 
en seniorenmiddag.

Seniorenmiddag.
Op zaterdagmiddag 23 januari 2016 vind 
voor de derde keer de seniorenmiddag 
plaats in de sporthal van de Dreef. Er 
wordt weer een prachtig programma 
aangeboden voor alle 60+ ers  van Aar-
le-Rixtel. Voor u treden Gans Anders, 
de Biermannen, Boy Jansen en De Velt 
Op op. Ook de dansmariekes ontbreken 
natuurlijk niet op het programma. Prins 
Sjonnie d’n Uurste zal met zijn gevolg 
natuurlijk aanwezig zijn op deze middag. 
Kaarten kosten €6,50 per stuk, inclusief 
een	kop	koffie	of	thee.	
Kaartverkoop seniorenmiddag.
De kaarten voor de seniorenmiddag zijn 
vanaf 5 januari 2016 te koop bij snoeperij 
Jantje.
Ganzekwekavonden.
De zaterdagavonden van 23 en 30 januari 
2016 zullen weer bol staan van plaatselijk 
en regionaal talent tijdens de bekende 
Ganzekwekavonden, avonden die u niet 
mag missen als u gewoon een gezellig 
avondje uit wilt.

Buiten de Aarlese groepen de 
Biermannen, Gans Anders en De 
Velt Op zullen Striepke Veur (in-
middels ook een beetje Aarles) , 
Applaus, WAI, Ons Jongens en 
Stenzil en Kivits hun opwachting 
maken.
WAI is enkele jaren van afwezig-
heid weer terug op het podium 
en Ons Jongens bestaat uit en-
kele leden van wat voorheen de 
welbekende amusementsgroep 
de Noot was.
Stenzil en Kivits brengt een klas-
siek humoristisch programma 

wat veel overeenkomsten vertoont met 
het hilarische duo Hum Hum.
Frans Bevers, Rien van Genugten, Eric 
Mulder, Rob Scheepers (helmond), Wi-
chard de Benis en Jan Schellekens zullen 
weer voor de nodige humor zorgen.
Allemaal gerenommeerde kletsers die het 
publiek weten te vermaken. 
Voor het complete programma 
zie www.Ganzegat.nl
Voorverkoop.
De voorverkoop van de Ganzekwek 
avonden vindt plaats op zondag 10 ja-
nuari 2016 van 11.00 uur tot 12.00 uur 
in de Dreef in Aarle-Rixtel. De kaarten 
kosten €13,50 pp. Er zijn  maximaal 2 
kaarten per persoon per avond mogelijk. 
Wees er snel bij, want op=op.
Eventueel overgebleven kaarten zijn 
vanaf 12 januari 2016 te koop bij snoe-
perij Jantje.
Nieuwe vlaggen en dassen.
Er zijn weer nieuwe vlaggen en dassen 
van Ganzegat te koop. Ze zijn verkrijg-
baar bij de Boerenbond Aarle-Rixtel.
Een vlag kost €17,50 en een das kost 
€15,00
Een pakket van vlag en das koopt u voor 
de Nie Normale prijs van €30,00
Tot gauw.
Stichting organisatie carnaval Ganzegat
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Obresa Administratie & Advies | Molenstraat 17 | 5735 BJ Aarle-Rixtel | www.obresa.nl

Obresa zet u op 
voorsprong!

Obresa is een moderne dienstverlener voor 
administratie, belastingadvies en Interim 
controlling. 

U weet precies waar u aan toe bent. U krijgt bij 
ons een begrijpelijk, betrouwbaar en gedegen 
advies. Onze aanpak is geschikt voor iedere 
onderneming ongeacht uw branche of (online) 
boekhoudsysteem.

Obresa heeft zowel regionaal als landelijk 
een uitstekend netwerk en werkt samen met 
zorgvuldig geselecteerde partijen!

 Ondernemen 
is topsport!

Kouwenberg 13 Aarle–Rixtel   
0492-381288   
www.fysioenzoaarlerixtel.nl 

Helmondseweg 7A   
0492-387145   
fitnessfactoryaarlerixtel@outlook.com 

Fysiotherapie   
Revalidatie/re-integratie                           
Manuele Therapie 
(Top) Sportfysiotherapie 
Medical Taping 
 
Medische Fitness 
Sportspreekuur 
 
 
 
 
 
 

Binnenkort ook bij  



25

Gemeenschapsblad Aarle-RixtelBericht van:

 Drukke periode rond de 
jaarwisseling bij Aan de Wielen

Ook dit jaar staan er bij T.S.C. aan de 
Wielen rond de jaarwisseling weer een 
drietal activiteiten op het programma.
26 december Kerstspeurtocht:
Voor deze wandel-foto-puzzeltocht van 
ongeveer 5 km., kan men zich op 2e 
Kerstdag inschrijven bij café de Vrienden 
tegenover de kerk tussen 13.00 uur en 
13.30. Het inschrijfgeld bedraagt €1,00 
per persoon, leden van ADW en kinderen 
tot 16 jaar mogen gratis meedoen.
Men kan inschrijven als groep, familie of 
duo. Aan de hand van een routeschema 
loopt men de tocht door Aarle-Rixtel, on-
derweg dient men foto’s te herkennen en 
op een vijftiental uiteenlopende vragen 
dient men antwoorden in te vullen. Voor 
alle	 deelnemers	 ligt	 er	 na	 afloop	 een	
prijs(je) bij de kerstboom. De besten 
mogen uiteraard het eerst uitzoeken.
27 december Koppelcross:
Al vele jaren wordt samen met de Run-
nersclub Lieshout een koppelcross geor-
ganiseerd, waarbij door middel van loting 
een duo wordt gevormd van een loper en 
een	fietser.	De	lopers	gaan	het	eerst	van	
start en lopen een eigen parkoers, daarna 
lost	hij	af	met	een	fietser	die	een	geheel	
andere route rijdt. Iedereen legt vijf keer 
zijn ronde af. De start is om 10.30 uur bij 
de Duvelsberg in de Lieshoutse bossen 
nabij buurtschap ‘t Hof.
Direct	na	afloop	van	dit	sportieve	en	ge-
zellige gebeuren vindt de prijsuitreiking 
plaats en zijn er voor deelnemers en pu-
bliek warme dranken verkrijgbaar.
3 januari 2e officiële Veldtoertocht:
Zoals gebruikelijk staat onze tweede of-
ficiële	 veldtoertocht	 van	 het	 wintersei-
zoen gepland op de eerste zondag van 

het nieuwe jaar, 3 januari. Inschrijven en 
vertrekken kan men weer tussen 08.30 
en 10.00 uur bij de kantine van ASV’33 
op sportpark de Hut aan de Bakelseweg 
in Aarle-Rixtel. Men kan kiezen uit de af-
standen 35 of 45 km. Uiteraard worden 
de routes geheel uitgepijld.
Iets over de helft van de mooie tochten 
wordt iedereen weer voorzien van de no-
dige	calorieën.
Het inschrijfgeld bedraagt € 3,00 voor 
NTFU- en KNWU leden, € 4,00 voor 
anderen en jeugd tot 16 jaar mag gratis 
meedoen.
Op de site van Aan de Wielen is uitgebrei-
dere informatie te vinden over alle activi-
teiten.
Wij wensen iedereen prettige Kerstdagen, 
een	fijne	jaarwisseling	en	alle	goeds	voor	
2016.
afd. publ.

Paaslelies bloeien bij ons op het plein
en toch zal het deze week Kerstmis zijn.
Het milieu is het hot item van deze tijd,
in Parijs werd daar 14 dagen over ge-
praat
er werd zelfs een akkoord bereikt,
maar je weet hoe dat gaat,
tussen praten en doen,
wringt nog dikwijls de schoen.
In Kerstboodschappen klinkt ook elk jaar,
de roep om vrede op aarde,
maar dat heeft ook weinig waarde,
men blijft rustig op elkaar knallen
en dagelijks blijven er vele dode vallen.
Hoop doet leven
en daarom wens ik u allen
fijne	Kerstdagen	
en een liefdevol en gezond nieuwjaar,
in 2016 zeker weten,
zien we of spreken we elkaar.
 
RD
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Pierre v.d. Vorst Optiek
Dorpsstraat 40D, Stiphout | Tel.: (0492) 38 60 78 | ’s maandags gesloten

 Het is en blijft een
kwestie van gunnen...

Leverancier alle
ziektekosten verzekeraars

www.BBig-Design.com

www.twanvanhout.nl
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Prijs uitreiking Ganzenwinkel 
Toernooi bij HBV de Eendracht.

ORH Someren wint de 1ste prijs en de 
daarbij behorende wisselbeker.
De prijzen voor het van Ganzenwinkel 
toernooi worden elk jaar beschikbaar 
gesteld door onze beschermheer en be-
schermvrouw :  Geert en Truus van Gan-
zenwinkel.  
Tijdens de prijs uitreiking mogen alle 17 
deelnemende verenigingen een afvaardi-
ging naar de prijs uitreiking sturen.  Niet 
alleen voor het in ontvangst nemen van 
een mogelijke gewonnen prijs van ons 
van Ganzenwinkel toernooi.  Ook schieten 
de aanwezigen een onderlinge wedstrijd 
van 15 pijlen.  Tijdens elke te schieten pijl 
wordt vooraf gezegt waar de prijs op gaat 
vallen.   De ene keer is dat een 10 of een 
6,  de andere keer is het een 9,  7 of 4.  
De schutter die de juiste score schiet mag 
bij Jan Coolen een prijs in de vorm van 
levensmiddelen in ontvangst nemen.  Net 
als andere jaren was het weer erg druk 
in onze “doel” tijdens  dit jaarlijks terug 
kerende evenement .   Het was een hele 
gezellige avond, en alle aanwezige schut-
ters gingen met een volle doos aan le-
vensmiddelen naar huis.  De eigen leden 

schieten niet mee tijdens deze wedstrijd, 
zij moeten kijken of er schutters zijn die 
prijs hebben.  En zorgen dat zij de prijs in 
ontvangst kunnen nemen. 
Uitslag verenigingen:
1 ORH, Someren  +4
2 Recht door Zee, Helmond   +5
3 Strijd in Vrede, Beek en Donk  -7
4 De Vriendschap, Mierlo   -14
5 Kunst & Vriendschap, Liessel  +21
6 St-Willibrordus, Milheeze  +22 
7 Krijgsman Soranus, Lieshout  +24
8 Neerlandia, Bakel  -28
9 Vredelust, Deurne  +28
10 Ontspanning, St-Oedenrode  -39
11 Houts Welvaren, Mierlo-Hout  +42
12 Batavieren, De Rips  +48
13 Prins Bernhard, Mierlo  -51
14 Concordia Welvaren, Erp  +54
15 Haagse Rozenknop, Helmond  +144
16 St-Antonius, Nijnsel
17 DHSZOD, Asten-Heusden  

Uitslag persoonlijk:
Hoogste Keizer   Ad Endevoets, Krijgsman 
Soranus  239
Hoogste Koning  John Romenesco, Recht 
door Zee  238
Hoogste Heer  Mark Faitas,  Recht door 
Zee  239
Hoogste Dame  Suzy van Kilsdonk,  
Haagse Rozenknop  222
Hoogste Veteraan Walter Hobeijn, Recht 
door Zee 229
Hoogste Jeugd  Dirk Welten,  Neerlandia  
204
Hoogste Compound  Ton Verhees,  De 
Vriendschap  237

Ons club gebouw is aan de Lijsterstraat 
25 te Aarle-Rixtel,  als U interesse heeft 
mag U altijd komen kijken naar deze 
leuke sport.  Op maandag avond vanaf 
19:00 uur is de jeugd training, ook de 
jeugd die interesse heeft mag vrijblijvend 
komen kijken.  Want boogschieten is een 
sport die iedereen kan beoefenen, jong, 
oud, man, vrouw.
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Kerst verschieting 
bij  HBV de Eendracht.

Op donderdag 10 december hebben 
we de jaarlijkse kerst verschieting ver-
schoten.
Met een deelname van 14 schutters 
hadden we een goede opkomst.   Jan 
Coolen had voor iedereen een leuke prijs 
gekocht in de vorm van levensmiddelen.  
Tijdens deze speciale wedstrijd wordt er 
geschoten op geluks-blazoenen.  Geert 
van Ganzenwinkel had de blazoenen be-
dacht, en met de hulp van Jan van Rooy 
en Walter Jansen hebben we ze gemaakt.  
De punten telling was alleen bekend bij 
Geert, daarom schoot hij niet mee tijdens 
deze wedstrijd.
De schutter met het meest geluk was 
Toon van Hoof.  Na het schieten van alle 
pijlen werd de punten telling door Geert 
bekend gemaakt.  De kleine kerstboom-
pjes en de kerstballen leverde de meeste 
punten op,  en natuurlijk alles met de 
kleur “rood” .  Dat hadden we achteraf ge-
zien wel kunnen verwachten dat de kleur 
“rood” veel punten zou opleveren.  Geert 
is immers ook lid van de “Rooi – Schut” .
Het was een leuke wedstrijd en dat is het 
belangrijkste.
Zaterdag 19 december schieten we de 
Frans vd Meyden verschieting.  Dan is 
het de bedoeling dat de schutters zo veel 
mogelijk punten boven hun eigen gemid-
delde proberen te schieten.  Deze weds-

tijd begint om 20:00 uur. 

Uitslag kerst verschieting:
1 Toon van Hoof  142
2 Walter Jansen  126
3 Erwin Wijnhoven   116
4 Frank Schepers   115
5 Jan van Rooy   109
6 Machiel van Roij   106 
7 Michiel Verbakel   104
8 Henk Verachtert   94
9 Martien van de Graef  91
10 Jan Coolen    77
11 Jo Maas    70
12 Paul van Bakel   65
13 Martijn van der Heijden  59
14 Arno Donkers   55
 
Ons club gebouw is aan de Lijsterstraat 
25 te Aarle-Rixtel,  als U interesse heeft 
mag U altijd komen kijken naar deze 
leuke sport.  Op maandag avond vanaf 
19:00 uur is de jeugd training, ook de 
jeugd die interesse heeft mag vrijblijvend 
komen kijken.  Want boogschieten is een 
sport die iedereen kan beoefenen, jong, 
oud, man, vrouw.

Luikse markt

Op zondag 3 januari 2016 houdt tafel-
tennisvereniging ATTC’77 uit Aarle-Rixtel 
haar jaarlijkse Luikse markt in de gymzaal 
aan de Jan van Rixtelstraat. De entree 
bedraagt € 1,- per persoon en kinderen 
t/m 16 jaar hebben gratis toegang. De 
zaal is open van 11.00 - 15.00 uur.

Klokje                                               
4 GANGEN KEUZE MAANDMENU            
€ 22.50. Het Veerhuis 0492-461889 – 
www.restauranthetveerhuis.nl
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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
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Ik groet U vanuit een warm dorp in het 
zuiden van het land. Het is 16 december 
en buiten is het inderdaad 16 graden. 
Terwijl ze vorig week in Parijs toch dui-
delijk hadden afgesproken dat de tempe-
ratuur met niet meer dan 2 graden mocht 
stijgen. Ik zal het wel weer verkeerd 
begrepen hebben. Net zoals vrede op 
aarde. Daar snappen veel mensen ook 
helemaal niets meer van. Zelfs de leiders, 
of wat daar voor door moet gaan, van di-
verse volkeren, kennen het begrip vrede 
niet meer. Het begrip oorlog kennen ze 
des te beter en daar zijn ze ook de hele 
dag heel druk mee bezig. Geen wonder 
dat hele volksstammen over de grenzen 
van de continenten gaan trekken. We 
zijn eigenlijk weer terug in de oertijd toen 
ook hele volksstammen over de planeet 
trokken. De rituelen die toen in zwang 
waren, schijnen weer helemaal terug te 
zijn en sommige groepen hanteren die ri-
tuelen met veel plezier. De tegenstander 
in de pan hakken, uitroeien tot de laatste 
man, met de vrouwen doen we even 
nog iets anders, dan plunderen en plat-
branden. Er mag ook gerust wat cultuur-
goed sneuvelen, helemaal niet erg. Over 
beschaving gesproken. Wat ik het ergste 
vind. Dat leiders van die landen hun inwo-
ners geen veiligheid en rust in hun eigen 
stad of dorp kunnen bieden. En de eeu-
wige strijd over geloof, macht en grond-
gebied gaat maar verder. Ik moest dit 
even kwijt aan het eind van 2015. Eigen-
lijk hoort het helemaal niet thuis in deze 
rubriek waar het een beetje plezierig mag 
gaan, wat onzin, een beetje hilarisch, niet 
te serieus, klein beetje spot mag ook, niet 
kwetsend. Er mag gelachen worden. We 
worden echter opgezadeld met kwesties 
die ons boven het hoofd groeien en het 
lijkt allemaal vanzelf te gaan zonder dat 

er iemand met gezond verstand zegt. 
En nou is dat gedonder afgelopen. Wil 
die echte vredelievende leider eindelijk 
eens opstaan. Ik zal op hem stemmen. 
Mijn gemoed is weer gelucht, ik schakel 
over	 op	 een	 andere	 golflengte.	 Groot	
nieuws vanuit het vogelparadijs Strijp. De 
eerste ijsvogel is gesignaleerd en neer-
gestreken op de brugleuning. Echt waar 
en niets van gelogen. Op zich natuurlijk 
niets bijzonders maar wel het vermelden 
waard.	Ze	floreren	momenteel	uitstekend	
in onze contreien. Een familielid uit het 
Limburgse was kortgeleden getuige van 
een visvangst in zijn vijvertje. Toen het ijs-
vogeltje even later het visje dacht te ver-
schalken kwam een zwarte schim uit de 
lucht vallen. Een hongerige kraai stortte 
zich op het visje en liet het ijsvogeltje ver-
baasd achter. Zelf zag ik de blauw-rode 
schim een paar weken geleden weer 
over de Schevelingse Loop scheren. Op 
de grens van Aarle en het Helmondse 
landgoed Groote Overbrug. Daar is men 
trouwens hard aan het werk om weer een 
parel in de Aarlese natuur aan te leggen. 
Een	flinke	poel,	midden	in	de	rits	drassige	
weilandjes die daar in het oude beekdal 
van de Schevelingse loop liggen. Er is  
deze lente weer meer plek voor sala-
manders, modderkruipers, watervlooien 
en ander kriebelspul.  Ze zaten vorig jaar 
al in de bosjes langs het kanaal, op de 
foto gezet door onze Marcel.  Een van 
de mooiste vogeltjes, behorend tot de in 
Europa in het wild levende soorten, zoals 
de Flora- en Faunawet zo fraai omschrijft. 
Dus beschermt en dat blijft zo, want we 
hebben het hier over de goudvink. Par-
mantig zat hij een paar weken geleden in 
het wilde bos van Pietonia. Het was on-
miskenbaar een hij.  Fel oranjerood lijf en 
een zwarte muts. Hoog in de toppen zat 
de rest van de familie. Door de felle zon 
werd mijn waarneming belemmerd maar 
ik had genoeg aan het fraaie exemplaar 
dat vlakbij kwam zitten. Dat was even ge-

De Meikever



32

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

Ook cadeaubonnen verkrijgbaar

schoonheidsspecialisme

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

• hypotheken

• pensioenen

• verzekeringen

• sparen

bekend terre in . . .

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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nieten. Ik sluit af met de spreuk van prins 
Sjonnie. Wat ge kriet, da hedde. Ik hoop 
dat we heel veel rust en vrede krijgen. 
En nog wat verstand voor de mensen die 
het nodig hebben. Nodig om de wereld 
te leiden naar een vredig bestaan. Fijne 
kerstdagen en maak er iets moois van in 
2016.

De meikever. 

Inzameling papier: binnenge-
bied om de twee weken, buiten-

gebied om de vier weken

LAARBEEK – Vanaf 1 januari 2016 ver-
andert het inzamelsysteem voor afval. In 
plaats van alleen plastic mogen er nu ook 
blik en drankpakken in de gratis pmd-zak. 
Een andere verandering is dat alle af-
valsoorten in het binnengebied eens in de 
twee weken worden ingezameld. Ook de 
inzamelfrequentie van oud papier veran-
dert. In het binnengebied wordt oud pa-
pier vanaf 2016 niet meer wekelijks, maar 
eens per twee weken ingezameld. In het 
buitengebied, waar nu maandelijks wordt 
ingezameld, wordt de nieuwe frequentie 
eens in de vier weken. 
De reden daarvoor is dat de aangeboden 
hoeveelheid oud papier al jaren afneemt 
en de wekelijkse inzameling veel geld 
kost. Met andere woorden: het loont niet 
meer om wekelijks rond te rijden. Heeft u 
de inzameling gemist of wilt u snel grotere 
hoeveelheden kwijt? Bij de milieustraat 
kunt u oud papier altijd gratis inleveren.
De nieuwe inzameldata vindt u in de af-
valkalender 2016 en op de website van 
de gemeente.

Opbrengst 
MS collecteweek

Tijdens de collecteweek van het Natio-
naal MS Fonds is het mooie bedrag van   
€ 844 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 collectanten, 
die ook dit jaar weer door weer en wind 
op pad zijn gegaan, hartelijk voor hun bij-
drage. Hebt u de collectant gemist, dan 
kunt u uw bijdrage overmaken op giro 
5057 te Rotterdam!
Wilt u ons bij de collecte van volgend jaar 
ondersteunen als collectant? Neem con-
tact op met het Nationaal MS Fonds, 010-
591 98 39 of via 
www.nationaalmsfonds.nl

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

Verloren
Sleutelbos met zwart lint verloren nabij de 
Formido of het nieuwe schoolgebouw in 
de Schoolstraat : tel 06 20579318
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4 december Zonder licht; één gewonde
Op de Bakelseweg in Aarle-Rixtel, ter 
hoogte van het sportpark “De Hut” , had 
vrijdagmorgen omstreeks half acht een 
aanrijding plaats. Landbouwer J. Man-
ders uit Bakel was, toen het nog donker 
was, op weg naar hoefsmid Vriens te Aar-
le-Rixtel, om zijn paard, dat hij, zonder 
wagen en onverlicht aan de teugel mee-
voerde, te laten beslaan. Op voornoemde 
plaats werd het paard plotseling aange-
reden door een Taurus 12M, die werd be-
stuurd door mevrouw J. van de Sande uit 
Deurne, die paard en begeleider niet had 
opgemerkt. Nadat de auto het paard van 
achteren had aangereden, belandde dit 
op de motorkap van de Taurus, die zwaar 
beschadigd werd. Begeleider Manders, 
die rechts van het paard liep, werd ernstig 
gewond aan het gezicht en klaagde over 
pijn in hals en rug. Hij werd overgebracht 
naar het ziekenhuis in Helmond.

11 december Amerikaanse opdracht 
voor “Petit en Fritsen”
De klokkengieterij “Petit en Fritsen” n.v. 
te Aarle-Rixtel heeft weer een belangrijke 
Amerikaanse opdracht verworven. Deze 
opdracht houdt in: het gieten van een 
tien ton zware luidklok, die daarmee de 
grootste luidklok wordt, die ooit in ons land 
is gegoten en zich daarmee onder de vijf 
grootste luidklokken ter wereld schaart. 
De klok is bestemd voor de First Presby-
terian Church in Chicago en wordt aan 
deze kerk geschonken door een, voor-
alsnog anonieme, Amerikaan, die, naast 
een klokkentoren, de kerk een viertal 
klokken wenst te schenken, die een ge-
zamenlijk gewicht van circa vijfentwintig 
ton zullen hebben. De klok, waarvan 
de klepel al een gewicht van 500 kilo-
gram heeft, zal de naam “St. Paulusklok” 
krijgen. Met de vervaardiging van de klok 
is een bedrag van $ 35.000 Amerikaanse 

dollaars gemoeid, oftewel f 120.000 en 
zal in de maand juli van het volgend jaar 
worden afgeleverd. Deze luidklok is dan 
tevens de zwaarste luidklok van de Ver-
enigde Staten.

11 december Kerkkoor
Voor de leden van het Aarlese kerkkoor 
is er een belangrijke vergadering op aan-
staande donderdag om half negen in het 
verenigingsgebouw. Onder andere is de 
bestuursverkiezing aan de orde. Aftre-
dend en herkiesbaar zijn de heren P. van 
de Ven en W. Verschuuren.

11 december Wit Gele Kruis
Aanstaande zondag om half twaalf zal in 
het wijkgebouw van het Wit Gele Kruis 
in de Mariastraat de jaarlijkse algemene 
ledenvergadering worden gehouden. De 
agenda vermeldt onder andere: kraam-
zorg bijdrage, begroting 1966 en be-
stuursverkiezing. De stukken liggen voor 
ieder ter inzage tijdens het spreekuur van 
de wijkverpleegster tot 17 december. Aan 
de orde komt de, in de laatste vergade-
ring aangehouden, benoeming van een 
plaatsvervanger voor het bestuurslid H. 
van Dijk. Voorts hebben de heren J. Swin-
kels en J. Slaats hun ontslag aangeboden 
als bestuurslid. Bij de bestuursverkie-
zingen moet bijgevolg in drie vacatures 
worden voorzien. Ter benoeming draagt 
het bestuur voor: in vacature één: de heer 
A. van de Oever en de heer A. Raayma-
kers. In vacature twee de heren M. van de 
Heuvel en J. Roijackers. In vacature drie: 
de heren G. van Asseldonk en J. Nooijen. 
Periodiek aftredend zijn de voorzitter 
W. Gieskens en de heer L. Verschuren. 
Beide heren stellen zich herkiesbaar.

31 december Geslaagd
Te Helmond slaagden voor het basis-
diploma machine schrijven de dames 
H. Sprengers en G van Ganzenwinkel.

HELMONDS DAGBLAD december 1965
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Klokje                                               
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Klokje                                               

Gemeenschapsblad Aarle-Rixtel   Report Ad

De MeikeverKlokje                                               
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Seniorenvereniging KBO
Aarle-Rixtel

Onze Lieve Vrouwe Gilde Aarle-Rixtel
Anno 1324

=
mUzieK

cOOL
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Stichting 
Scootmobielpark 

Laarbeek

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

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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Kosten van de advertenties

Exclusief BTW 21 %
1/1 pagina:  € 50,=     
1/2 pagina: € 26,50    

1/3 pagina:€ 19,=  

Klokjes inclusief BTW: v.a. € 4,=  
Dankbetuigingen inclusief BTW: € 9,=

Bijkomende kosten, zoals verkleinen van 
advertentie e.d. zullen worden doorberekend.

Bank: Rabobank NL37RABO010.14.95.048
www.gemeenschapsblad.nl

Inlichtingen 
voor adverteren in het 

Gemeenschapsblad 
Maria Hagelaar van Griensven, Het 

Klavier 4
Tel 0492 - 383293

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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Kosten van de advertenties

Exclusief BTW 21 %
1/1 pagina:  € 50,=     
1/2 pagina: € 26,50    

1/3 pagina:€ 19,=  

Klokjes inclusief BTW: v.a. € 4,=  
Dankbetuigingen inclusief BTW: € 9,=

Bijkomende kosten, zoals verkleinen van 
advertentie e.d. zullen worden doorberekend.

Bank: Rabobank NL37RABO010.14.95.048
www.gemeenschapsblad.nl

Inlichtingen 
voor adverteren in het 

Gemeenschapsblad 
Maria Hagelaar van Griensven, Het 

Klavier 4
Tel 0492 - 383293

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.
e-mail adres
redactie@gemeenschapsblad.nl
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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

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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Vragen over zorg? 
Bel de Zorgcentrale 0900 - 899 8636 

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

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

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

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

Kosten van de advertenties

Exclusief BTW 21 %
1/1 pagina:  € 50,=     
1/2 pagina: € 26,50    
1/3 pagina:€ 19,=  

Klokjes inclusief BTW: v.a. € 4,=  
Dankbetuigingen inclusief BTW: € 9,=
Bijkomende kosten, zoals verkleinen van 
advertentie e.d. zullen worden doorberekend.
Bank: Rabobank 
NL37RABO011014.95.048

www.gemeenschapsblad.nl

Inlichtingen 
voor adverteren 

in het Gemeenschapsblad 
Ad Loos  Kerkstraat 39 

Tel 0492 - 382034
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Kosten van de advertenties

Exclusief BTW 21 %
1/1 pagina:  € 50,=     
1/2 pagina: € 26,50    

1/3 pagina:€ 19,=  

Klokjes inclusief BTW: v.a. € 4,=  
Dankbetuigingen inclusief BTW: € 9,=

Bijkomende kosten, zoals verkleinen van 
advertentie e.d. zullen worden doorberekend.

Bank: Rabobank NL37RABO010.14.95.048
www.gemeenschapsblad.nl

Inlichtingen 
voor adverteren in het 

Gemeenschapsblad 
Maria Hagelaar van Griensven, Het 

Klavier 4
Tel 0492 - 383293
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