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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
Inleveren kopij

Kosten van de advertenties

Tot uiterlijk dinsdagavond voor het verschijnen 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.

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
NL37RABO01014.95.048

De Stichting Gemeenschapsblad kan
geen enkele aansprakelijkheid
aanvaarden voor schade van welke aard
dan ook, ontstaan door het niet,
niet tijdig of onjuist plaatsen.

Klachten t.a.v. Gemeenschapsblad:
Maria Hagelaar - van Griensven
Het Klavier 4
Tel 0492 - 383293

Verschijningsdata:
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Centraal alarmnummer

112

Landelijk Politienummer 0900 - 8844 voor niet spoedeisende hulp

POLITIEBUREAU Beek en Donk, openingstijden ma t/m vr 09.30-12.30 u,
wo 18:00-19:30u tel. 0900 - 8844.
BRANDWEER 112 Niet spoedeisend in kantoortijd: 0492469890. Overige : 0402332155.
GEMEENTEHUIS Beek en Donk, Koppelstr. 37 tel. 469700
Open: Ma t/m Vr 9.00 tot 12.30 uur Wo van 14.00 t/m 17.00 uur. (burgerzaken)
Wo 18.00 19.30 uur (burgerzaken en Bouwen en Wonen)
DORPSPLATFORM Aarle-Rixtel Secretariaat 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: Grotenhof 2, 5737 CB Lieshout, tel. 0493-497666, info@wocom.nl, www.wocom.nl
Inloopspreekuur: donderdag van 13.30 tot 15.30 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.
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: ma t/m do 8:30-23.59u, vr 8:30-19.00u en Za 8.30-14.00 u.De Duivenakker 76,
tel. 382121.
HEEMKAMER ´BARTHOLD VAN HEESSEL: Kouwenberg 37, tel. 383553
www.heemkameraarlerixtel.nl
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
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Parochie Zalige pater Eustachius van Lieshout

Week van zondag 4 december t/m vrijdag 9 december
Zondag 4 december- 2e Zondag van de Advent
09.30 uur Kerk – Eucharistieviering – Samenzang
Voorganger pastoor Verbraeken
Overleden begunstigers van het O. L. Vrouwe Gilde
Hanneke van Berlo
Tonia van Dijk				(sterfdag/fund.)
Overleden familie Verbakel – v. d. Zanden
Overleden ouders Jeurgens – van Oekel
(verj. vader)			
Jan Pijnenburg				(par.)
Harrie Theunissen				(par.)
Tot welzijn van de parochie				

Week van vrijdag 11 december t/m zaterdag 17 december

			
Zondag 11 december - 3e Zondag van de Advent (“Gaudete”)
Voorganger: Pastor Hasselman
09.30 uur Kerk – Eucharistieviering – Kerkkoor Onze Lieve Vrouw Presentatie
Nelly van de Ven			
(sterfdag/fund.)
Bert van Boxmeer			
(1e j. get.)
Francien van de Kerkhof – Rooijakkers en haar kleinkind Kim Prick
Overleden ouders van Dijk – de Vries (j. get.)
Voor alle vervolgde Christenen in de hele wereld
Tot welzijn van de parochie
09.00 en 10.30 uur Kerk - Aktie Solidaridad door de medewerkers
van de Wereldwinkel
Zaterdag 17 december
15.00 uur Kapel
Doopviering van Alicia Coolen

Week van zondag 18 december t/m zaterdag 24 december			
			
Zondag 18 december - 4e Zondag van de Advent
Voorganger: Pater Wester
09.30 uur Kerk – Eucharistieviering – Samenzang
Mina van den Bogaard – de Korte		
Overleden familie Nooijen – Theunissen
Overleden ouders van der Most - de Groot
Overleden ouders Vlamings – Klomp (verj.)
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(sterfdag)
(fund.)

Kerk O.L. Vrouw Presentatie
Piet en Maria Coolen - Martens
Cor Verschuuren				(par.)
Jan Sanders
Anneke van Seggelen – Hurkmans		
(par.)
Ben Sibon					(2e j. get.)
Ben Loomans
Voor de vervolgde Christenen in de hele wereld
Tot welzijn van de parochie
15.30 uur Kapel – Doopviering
Doop van Hugo Janssens
18.00 uur Kerk – Kerstconcert
Gemengd koor “de Klokkengieters” : “Op weg naar Kerstmis”
Zaterdag 24 december – VIGILIE van KERSTMIS
Voorganger: Pastor Engels en diaken Hans Beks
17.00 uur Kerk – Herdertjesviering – Gezinsviering m.m.v. opleidingsorkest
van de Harmonie		
Gezinsviering met samenzang
Peter Wich					(par.)
19.00 uur St. Servatiuskerk in Lieshout
Kerstgezinsviering voor alle kernen van de parochie
Zalige Pater Eustachius Van Lieshout
19.45 uur Kerk – Samenzang van kerstliederen, afgewisseld met orgelmuziek
en mooie kerstgedachten.
Voorganger: Pastor Hasselman
20.00 uur Kerk –Plechtige Eucharistieviering m.m.v. het kerkkoor
Onze Lieve Vrouw Presentatie

Vieringen in Aarle-Rixtel tijdens de feestdagen
Zondag 25 december – Hoogfeest: Geboorte van Jezus - KERSTMIS
Voorganger: Pastoor Verbraeken
09.30 uur Kerk – Eucharistieviering – m.m.v. het Gemengd koor de Klokkengieters
Maandag 26 december – Tweede Kerstdag
10.00 uur
Tweede Kerstdag Eucharistieviering in Lieshout
10.00 uur
Peuter- en kleuterviering in Beek en Donk
		Geen vieringen in AR
14.30 – 16.00 uur Kerk – Muziek rond de stal
De Kerk blijft op beide Kerstdagen en op zondag 1 januari open van 11.00 tot 16.30
uur. U kunt dan als u wilt de kerk bezichtigen en even stilstaan bij de verschillende
Kerststallen.
Doopvieringen
De volgende doopviering in de Mariakapel van Aarle-Rixtel zal zijn op 8 januari 2017.
Het doopgesprek voor deze viering is op maandag 6 december om 20.00 uur in de
pastorie van Aarle-Rixtel, Heinderweg 1. Beide ouders worden verwacht daarbij aanwezig te zijn.
U kunt u zich hiervoor opgeven tijdens de spreekuren van de pastorie in Beek en
Donk: tel. 0492- 461216 of mailen naar mbeniers@eustachiusparochie.nl
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Aannemingsbedrijf - Machineverhuur
Sloop & Grondwerken
Handelsonderneming & Recycling
Groene woudseweg 2

8

-

Beek en Donk

-

Tel. 0492 - 46 59 42

Bericht van:

Gemeenschapsblad Aarle-Rixtel

Spreekuren Pastorie
Op donderdag- en vrijdagochtend van 9 tot 12 uur is er een medewerkster aanwezig
op de pastorie, tel 381215. U kunt dan terecht met vragen over: dopen, huwelijken,
jubilea en misintenties. Voor dringende gevallen zoals uitvaart of ziekenzalving, kunt
u altijd naar de pastorie bellen, tel.:381215, of naar de administratie in Beek en Donk
tel.: 461216.
Tot nader bericht zal de pastorie op dinsdag gesloten zijn.
Voor vragen of een persoonlijk gesprek met pastoor Verbraeken kunt u terecht bij het
parochiecentrum in Beek en Donk tel. 0492 461216

Vieringen Missieklooster H. Bloed te Aarle-Rixtel

Kloosterdreef 7
Eucharistevieringen;
09.30 uur
op zaterdag en zondagen
17.30 uur
maandag t/m vrijdag
Uitstelling van het Allerheiligste
15.30 uur - 17.00 uur maandag en vrijdag
10.00 uur - 12.00 uur woensdag
10.30 uur - 12.00 uur zaterdag en zondag
16.00 uur - 18.00 uur zondag
Over het algemeen zijn de missen op dinsdagen, donderdagen, zaterdagen en
zondagen in het Nederlands en op maandagen, woensdagen en vrijdagen in het
Duits.
Allen hartelijk welkom!
Voor wijzigingen raadpleeg de website:
www.missieklooster.nl

Advent:
Solidariteit doorgeven!
U kunt op zondag 11 december om 9.30
uur, voor en na de kerkdienst in Aarle-Rixtel, levensmiddelen kopen van de
wereldwinkel, in de advent periode.
De liefde die wij van anderen hebben ontvangen, is de basis voor onze solidariteit
met anderen. Die solidariteit mag zich
niet beperken tot onze eigen kring van familie en bekenden. Die solidariteit moet

zich uitbreiden tot een wereldwijde kring,
tot alle mensen op deze wereld.
Opvoeden is loslaten. Wat een moeder
juist niet mag doen is ‘bemoederen’. Solidariteit heeft dat aspect van loslaten. De
mensen met wie we solidair zijn, bepalen
zelf welke richting zij gaan, wat voor
hen het beste is. Soms tegen de goed
bedoelde adviezen in, maar de zelfredzaamheid van mensen vergroten.
Door een kleine bijdrage te geven zorgt U
voor de andere mensen op deze wereld,
zijn U zeer dankbaar.
Tot zondag 11 december om 09.30 uur in
de kerk.
MOV werkgroep Aarle-Rixtel.
Secretariaat Elly Wijnen.
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De uitvaart in vertrouwde handen
0492 31 95 33
0493 32 00 27
Beek en Donk
Helmond
Deurne

-

op elk moment bij uw overledene zijn
eigen aula zonder tijdsbeperking
met sfeervolle koffieruimte
theatertuin voor uitvaart in de open lucht
gratis uitvaartwensenboekje
wekelijks inloopuurtje
ook wanneer u een uitvaartverzekering hebt
voor info: www.degroofuitvaartverzorging.nl

•Woningstoffering
•Interieurbouw
•Machinale houtbewerking
Dat is thuiskomen!

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

WWW.VANROIJ.COM
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Het Gemeenschapsblad gaat ter ziele
Voor de makers mogen wij knielen.
Zij brachten actualiteiten en nieuws
En vele persoonlijke interviews.
Dit wordt allemaal verleden tijd
Nu kan je het nieuws in de mooilaarbeekkrant kwijt.
Vele vrijwilligers hebben zich ingezet
Dat deden ze uitstekend, keurig net.
Een goed geolied team waar vriendschappen uit zijn ontstaan
Hopelijk blijft die genegenheid wel bestaan.
Het overlijden van verschillende personen
Die gelukkig wel hun inzet zagen belonen.
Er is een tijd van komen en van gaan
Hartelijk dank voor alles wat jullie hebben gedaan.
Artikelen verzamelen, drukken, nieten, vouwen
Dorpsgenoten konden op jullie bouwen.
Hopelijk blijven jullie toch met elkaar verbonden
Geen routes meer lopen op jullie vertrouwde ronden.
Neem lekker de tijd voor jezelf of nieuwe dingen
Voor je het weet zit je in andere kringen.
Onze brievenbus laten jullie niet meer klepperen hoor
Maar ik zeg dank voor alle bezorgingen hiervoor.
Complimenten aan iedereen van het Gemeenschapsblad
Dat het niet meer verschijnt, doet me wel wat.
Gelukkig blijven de mooie herinneringen
Ik genoot van de Aarlese mijmeringen.
Lieve mensen dat het jullie goed moge gaan
Er is nog leven na het ter ziele gaan.
Warme groet Dinie Kweens

www.autoschadeverbakel.nl
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schoonheidsspecialisme

Ook cadeaubonnen verkrijgbaar

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

Oosthoek
FINANCIEEL

ADVIES

• hypotheken
• pensioenen
• verzekeringen
• sparen
b ekend ter re in ...

De Tempelier 3 • 5735 JG Aarle-Rixtel
0 49 2 -3 8 3 8 8 7 • 06 -2 111 0 8 43
info@oosthoekfinancieeladvies.nl
www.oosthoekfinancieeladvies.nl

12
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NIEUW
JAARS
CONCERT
zondag
8 januari
2017
14.30 uur

H A R M O N I E

M.m.v.
Slagwerkgroep
o.l.v.
Anthony Vogels
en
Guimar van der
Weele - zang

DE GOEDE HOOP

o.l.v. Martijn Pepels

De Dreef
Aarle-Rixtel

Toegangskaarten à € 8,00 verkrijgbaar bij Café Bij van Dijk, bij de leden
van de harmonie en op 8 januari aan de zaal • Kinderen t/m 12 jaar gratis
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www.twanvanhout.nl

Het is en blijft een
kwestie van gunnen...
www.BBig-Design.com

Leverancier alle
ziektekosten verzekeraars

Pierre v.d. Vorst Optiek

Aanbieding
RayBan
correctie montuur
incl kunststof
geharde
en ontspiegelde
glazen
va €199.00

Dorpsstraat 40D, Stiphout | Tel.: (0492) 38 60 78 | ’s maandags gesloten

Kapsalon Astrid
Dames

& heren

Dorpsstraat 21, Aarle rixtel
Online afspraak maken op
www.kapsalonastrid.nl
Tel: 0492 381307
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STAP ‘ns binnen…
heeft 1 jaar en 9 maanden de deur opgehad in het medisch centrum de Kapel,
om er te willen ‘ZIJN’ voor jouw(levens)
vragen.
In deze periode is er een mooie groep
mensen (iets meer dan 100) voorbij gekomen met vragen rondom de thema’s:
opvoeding, persoonlijke ontwikkeling,
balans werk/privé, scheiding en rouw. De
meeste keren kwam men naar het inlooppunt voor een goed gesprek, soms ook
om een ‘little glow’ of een bijzondere kaart
of een speciaal theetje te kopen.
Inmiddels is er een mooi ‘veld’ zichtbaar
aan het worden van coaches-counselors-therapeuten in onze nabije omgeving, die ieder hun ‘eigen’heid te bieden
hebben. Deze groep (ongeveer 20) heeft
afgelopen april een mooie inspirerende
verbindingsbijeenkomst gehad samen
zodat we elkaar nu nog beter weten te
vinden indien nodig.
Toch heb het idee en vooral het gevoel
gekregen, en dat vind ik héél positief, dat
er voldoende andere mogelijkheden zijn
om je vraag/dilemma met een deskundige te bespreken. Dat heeft gemaakt dat
ik het besluit genomen heb om de openstaande deur in de kapel te sluiten. Thuis,
op Beatrixlaan 13, wil ik je zeker de gelegenheid om ‘binnen te stappen’ blijven
bieden. Zo blijft er ruimte en aandacht
voor jouw ontwikkel-vraag.
Je bent daarvoor welkom op: woensdagochtend van 9.00-11.00 uur
In praktijk is gebleken dat het fijn is hier-

voor even een afspraak te maken.
Ik wil alle ‘binnenstappers’ bedanken voor
het vertrouwen wat ik heb gekregen afgelopen maanden. Tijdens elk gesprek
werd er weer een ‘stapje’ gezet op beide
levensroutes en heb ik er weer veel van
mogen leren.
Bedankt daarvoor en STAP ‘ns binnen…
(en dat kan in Aarle-Rixtel bij best een
flinke groep aanbieders), bij wie je voelt
te willen zijn!
Wil je met mij contact opnemen? Dat kan:
coach@coachingstap.nl 06-12149721
Wil je meer informatie:
www.coachingstap.nl of FB pagina: coachingstap
Warme groet. Annemie van Poppel

Trubbels nabij de Aarlese brug.
Tijdens de intocht van de Sint,
liep alles niet zo gezwind
en het paard zelfs te vlug.
Dus moest de Heilig Man te voet,
samen met de Pieten,
die waren hier zo zwart als roet.
Daags na de intocht,
weer trubbels,
nu met de brug, net in de spits,
na de terugvaart van de Helmondse Pietenboot,
was het die Aarlese brug,
die niet meer goed sloot.
Gevolg,
files tot aan het voormalige Kattenhotel,
de file-toptien werd net niet gehaald,
maar wel werd er door velen gebaald.
Zo kun je maar weer,
wat het openstaan van die brug,
gevolgen heeft voor het drukke verkeer,
dat dagelijks door Aarle sjeest.
RD
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Laarbeekvoorelkaar.nl 15.30u in Helmond op het parkeerterrein
de Super Sociaal de SRV wagen van
zoekt vrijwilligers van
binnen wat kunnen poetsen.
Voor TSO de Muldershof in Beek en Donk
zijn we op zoek naar overblijfkrachten.
Wij zoeken enthousiaste mensen die het
leuk vinden om met kinderen te werken
en op schooldagen beschikbaar zijn van
11.30 tot 13.15 uur; Zij bieden een prettige werkomgeving binnen een enthousiast team van de basisschool, een onkostenvergoeding van 10,- per middag (
belastingvrij) en begeleiding door Fides
kinderopvang.
Voor ORO bij dagbesteding “Nieuwe
Werf” te Beek en Donk zijn we op zoek
naar een vrijwilliger die op bepaalde overeengekomen tijden ons wil ondersteunen
in het afwerken van creatieve producten
Je moet creatief zijn en affiniteit met doelgroep mensen met verstandelijke beperking hebben.
Vanaf 1 november gaat er in Laarbeek
een Rijdende Super Sociaal starten. Dit
is een rijdende supermarkt waar mensen
die van een minimum moeten leven boodschappen kunnen doen.
De Rijdende Super Sociaal start bij de
Super Sociaal in Helmond en rijdt dan de
gehele dag van dorp naar dorp in Laarbeek. De Supermarkt gaat iedere donderdag rijden vanaf 8.30u tot ongeveer
15.00u.
Wij zijn voor deze Rijdende Super Sociaal
op zoek naar:
- 2 Gastvrouwen/Gastheren die op donderdag meewerken in de Rijdende Super
Sociaal. Voor de gastvrouwen of gastheren zijn we op zoek naar mensen met
begrip voor de situatie van de klanten. De
gastvrouw of gastheer mag niet zelf tot de
doelgroep behoren.
- Daarnaast zijn wij op zoek naar vrijwilligers die iedere woensdag van 13.30u 16

Daarna bij de Super Sociaal binnen
wat groenten kunnen snijden en boodschappen klaar kunnen zetten. Deze
groenten en andere boodschappen
moeten dan in kratjes ingeladen worden
in de SRV wagen die dan rijklaar wordt
gemaakt voor de donderdagochtend. Ook
voor deze vacature geldt dat de vrijwilliger
niet zelf tot de doelgroep van de Super
Sociaal mag behoren.
- Als laatste zoeken we nog vrijwilligers
die iedere donderdagmorgen van ongeveer 8.45u - 9.30u mee kunnen helpen
met bijv. brood snijden en verder ook
verse producten de wagen in te brengen.
Ook voor deze vacature geldt dat de vrijwilliger niet zelf tot de doelgroep mag behoren.
Voor alle 3 de vacatures geldt dat er
voordat de Rijdende Super Sociaal gaat
starten er eerst een “stage” gelopen
wordt in de Super Sociaal in Helmond.
Daarnaast werken wij met een proefperiode van 3 maanden.
Vindt u het leuk om vrijwilliger te worden
van de Rijdende Super Sociaal in Laarbeek? Wij horen het graag!
Voor een licht dementerende cliënt, woonachtig in Mariëngaarde in Aarle-Rixtel zijn
wij op zoek naar een mannelijke Buddy.
De heer kan geen beroep doen op zijn
netwerk en zou toch graag een keer met
iemand een praatje maken of gaan wandelen.
Voor Omroep Kontakt zijn we op zoek
naar technici. Achter de knoppen ben jij
de motor van de live uitzending. Via interne opleiding wordt je opgeleid tot een
zelfstandig werkende techneut.
Meer informatie:
Voor meer informatie over bovenstaande
of andere vrijwilligersvacatures kunt u

Bericht van:
contact opnemen met Suzan de Koning
van ViERBINDEN Vrijwilligerswerk Laarbeek via 0492-328 807 of mailen naar:
vrijwilligerswerk@vierbinden.nl. De vacatures zijn ook te bekijken op de website:
www.laarbeekvoorelkaar.nl.

EXPOSITIE van Glasobject
Laarbeker, Zoetwaterparel sieraden en Hippe Jurkjes
Galerie Eye4glass in Aarle-Rixtel organiseert op vrijdag 2 december een expositie
van bijzonder glaswerk en zoetwaterparel
en halfedelstenen sieraden.Tijdens de
expositiemiddag zijn er weer veel soorten
parelsieraden, edelstenen en ook is de
King Louie Outlet er dit jaar bij. De deur
gaat open van 15.00 tot 19.00 uur op Lieshoutseweg 43.
Galeriehouder Eef Wezenberg exposeert
dan het speciale object Laarbeker. Eef
verzamelt al twintig jaar glazenkunstobjecten en functioneel glaswerk zoals
karaffen, waterkannen en vazen. Zijn
uitgebreide collectie omvat glaskunst
van beroemde Nederlanders als Van der
Marel, De Bazel, Copier, Riezebos en
Meydam. Maar hij bezit ook glasobjecten
van de gerenommeerde Tsjechen Zila,Svoboda en Šipek. Een deel van zijn verzameling biedt hij nu te koop aan.

Gemeenschapsblad Aarle-Rixtel

De nieuwste Eye4Pearls collectie is te
bewonderen. Hierbij zijn de jaarlijkse
favoriete parelcolliers afgewisseld met
de nieuwste armbanden uit Thailand en
edelstenen colliers uit China.
De King Louie Outlet neemt de laatste
collectie jurkjes uit Amsterdam mee.
De ingang van Galerie Eye4glass aan de
Lieshoutseweg 43 in Aarle-Rixtel is om de
hoek in de Janssenstraat.
De deuren openen vrijdag 2 december
om 15:00 uur aan de Lieshoutseweg 43
in Aarle Rixtel. U bent allen van harte
welkom (entree gratis). Voor meer informatie kunt u kijken op www.eye4pearls.nl
of de facebookpagina Eye4Pearls.
Wie: Eye4Pearls
Wat: Expositie AARLE RIXTEL 2016
Wanneer: vrijdag 2 december 2016
Tijd: van 15:00 - 19:00 uur
Waar: EYE4GLASS, Lieshoutseweg 43
AARLE RIXTEL
Meer informatie:
Website: www.eye4pearls.nl
Facebook: Eye4Pearls

OJO speelt in Elkerliek
Op zondag 4 december a.s. zal het OJO
orkest van harmonie De Goede Hoop de
eucharistieviering in de kapel van het Elkerliek ziekenhuis muzikaal opluisteren.
De mis begint om 10.00 uur en iedereen
is hierbij welkom.

Klokje

Groen en kerstdecoraties te koop.
Ook dit jaar op 9-10 december en 16-17
december 10.00-16.00 uur,heb ik op Clovishof 30 weer kerstdecoraties van natuurlijke materialen te koop.
Er zijn nog enkele plaatsen voor de kerstworkshop vrij.
Dorien Pulles, 0651497252
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Torenakkerweg 3a
5735 BG Aarle-Rixtel
Tel 0492-381383
mobiel 06-51162419

Voor tegels en sanitair
bezoek showroom
of kijk op onze website:
www.vanrooydasmooi.nl
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Openingstijden showroom
wo-do-vrij :13.30-18.00 uur
za: 09.00-16.00 uur
Of volgens afspraak
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KERSTCONCERT GEMENGD
KOOR DE KLOKKENGIETERS
AARLE-RIXTEL
op zondag 18 december a.s.
aanvang 18.00 uur.
Ook dit jaar zal Gemengd Koor De Klokkengieters haar kerstconcert geven in de
Parochiekerk van Aarle-Rixtel.
Dit concert zal plaatsvinden op zondag 18
december a.s. aanvang 18.00 uur.
Een afwisselend programma van diverse
sfeervolle liederen zal u worden aangeboden.
Medewerking zal worden verleend door
de sopraan Margot Pagels en Arjan Mooij,
organist.
Het geheel staat onder de muzikale leiding van onze dirigent, Rob Rassaerts.
Op zondag 25 december a.s. zal Gemengd Koor De Klokkengieters de
hoogmis van kerstmis in onze Parochiekerk verzorgen. Aanvang van deze eu-
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charistieviering is 09.30 uur.
U bent bij beide muzikale optredens van
harte welkom.
Op 11 december is Gemengd Koor De
Klokkengieters te gast bij de Zusters
Ursulinen die voorheen in Aarle-Rixtel
woonden. Het concert wordt gegeven in
de kapel van Stichting La Providence in
Grubbenvorst. Aanvang van dit concert
is 15.00 uur. Ook hier bent u van harte
welkom.
Wij zijn nog steeds op zoek naar mensen
die ons koor muzikaal willen versterken.
Dus…bent u alt, tenor, bas of sopraan, u
bent van harte welkom om eens te komen
luisteren tijdens onze repetities op maandagavond van 20.00 uur tot 22.15 uur in
Conferentiecentrum De Couwenbergh,
Dorpsstraat, Aarle-Rixtel (links van de
Parochiekerk).
Informatie kunt u opvragen bij onze secretaris: Sabina Gijsbers-van Zantvliet,
telefoon 0492-382170.

email redactie@gemeenschapsblad.nl
www.gemeenschapsblad.nl
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Filmcyclus Laarbeek
De werkgroep Oudereneducatie, de vier
gezamenlijke Seniorenverenigingen van
Laarbeek en Vierbinden organiseren een
filmcyclus:
De filmcyclus bestaat uit 4 films met het
thema “Liefde tussen droom/ideaal en
werkelijkheid”. De komende maanden
zullen we steeds ingaan op een film en
deze nader beschrijven.
Deze week film 3:
Dinsdag 29 november in het Dorpshuis
aan de Grotenhof in Lieshout
(aanvang 13.30 uur)
45 Years, Andrew Haigh, 2015 (90 min.)
Onder de druk van het verleden. Kate en
Geoff zijn bijna 45 jaar getrouwd, gelukkig
getrouwd, “genesteld in de comfortabele
routine die bij hun leeftijd past”, zoals
Sven Gerrets het zo treffend uitdrukte.
Een week voor het feest dat ze bij die gelegenheid geven komt een brief binnen
die echter alles danig op z’n kop zet. Het
eenvoudige, tevreden geluk wordt hevig
verstoord en maakt plaats voor ontwijkende en recalcitrante reacties en gevoelens van jaloezie, twijfel en angst. De
verhaallijn en het plot zijn misschien niet
zo opzienbarend en origineel, maar het
ingetogen spel, met veel close-ups, van
de beide hoofdrolspelers is fenomenaal.
De beelden van het ’platte’ landschap van
het Engelse Norfolk zijn hierbij veelzeggend suggestief.
De bijeenkomst start met een korte inleiding door Philip Verdult, theoloog/filosoof
van de Radboud Universiteit in Nijmegen.
Daarna wordt de film vertoond en dan,
na een pauze met ’n kopje koffie of thee,
volgt een interactieve nabespreking van
Dhr. Verdult. U kunt zelf bepalen of u bij
deze nabespreking aanwezig wilt zijn. De
middag duurt incl. nabespreking tot ongeveer 17.00 uur.
De entree bedraagt € 7,00

Harmonie de Goede Hoop:
nabestellen wijn
Zoals u wellicht hebt gelezen, heeft Harmonie De Goede Hoop, uw eigen harmonie uit Aarle-Rixtel, op 19e november
2016 de jaarlijkse wijnactie gehouden.
Mocht u ons gemist hebben en alsnog
wijn willen bestellen dan kan dat bij dhr.
Geert Dinnessen, Broekelingstraat 12,
Aarle-Rixtel, telefoon 0492-381507
U hebt de keuze uit:
ROOD: CABERNET-MERLOT
Een volle elegant drinkende rode wijn uit
het achterland van Cruzy, een klein wijndorp gelegen ten westen van Béziers.
De CABERNET en de MERLOT, de Bordeauxklassiekers, zorgen hier voor een
zwoele rondeur en mildheid in de afdronk.
Wit (droog): Les Grès Chardonnay . Een
volle witte wijn uit de Languedoc, goudgeel van kleur met veel typiciteit door de
duidelijke tonen van brioche en amandelen. Zeer elegante smaak, zeer zuiver
en fris, met zijn milde zuren is de afdronk
rond en zacht. Mooie gastronomische wijn
prima te combineren met visgerechten,
rijke voorgerechten of milde witvlees gerechten.
Wit (zoet):
Mainzer Domherr 2014 Rheinhessen
Qualitätswein mit Prädikat Kabinett. Deze
wijn uit de druivenrassen Riesling en
Müller-Thurgau is geschikt als aperitief
of goed te combineren met kruidige gerechten en zachte kazen.
Heerlijk voor de feestdagen!!
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Daags voor het uitkomen van het laatste
Gemeenschapsblad, organiseren wij op
18 december in samenwerking met de
Runnersclub Lieshout de jaarlijkse Koppelcross. Het lot bepaald welke fietsers
en lopers samen een team vormen. Elke
deelnemer dient vijf keer een parkoers af
te leggen. Voor de lopers is dat anders
dan voor de fietsers en na elk rondje
dient er afgelost te worden. De start van
de altijd spectaculaire cross is om 10.30
uur bij d’n Duvelsberg in de Lieshoutse
bossen, in verband met de loting dienen
de deelnemers daar uiterlijk om 10.00 uur
aanwezig te zijn. Om mee te doen moet
men zich op 11 december aangemeld te
hebben, de lopers bij de Runnersclub en
de fietsers bij Aan de Wielen.
Direct na afloop vindt de prijsuitreiking
plaats en zijn er voor deelnemers en publiek, gratis warme dranken en versnaperingen verkrijgbaar. Voor meer informatie
kan men bellen naar tel. 382340.
Afd. publ.
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vraagd zijn bijna verlopen.
Vanwege de verwachte drukte zullen wij
twee extra avonden open zijn, en wel op
de maandagen 12 en 19 december 2016
van 18.00 tot 19.30 uur. Als u op een van
deze avonden een afspraak wilt maken bij
de afdeling burgerzaken kunt u dat doen
door tijdig een afspraak te maken via
onze website of via het telefoonnummer
0492 469 700. U moet het reisdocument
persoonlijk aanvragen en na vijf kunt u
het - ook weer persoonlijk - ophalen. Het
kan voorkomen dat het afsprakenloket op
sommige dagen en/of tijden snel is volgeboekt.
Kom goed voorbereid op uw afspraak!
Op www.laarbeek.nl kunt u informatie
vinden over de aanvraag van een paspoort of identiteitskaart; wat u mee moet
brengen en wat de voorwaarden en
kosten zijn. Hiervoor kunt u ook telefonisch contact opnemen.
Let op! Wanneer een aanvraag niet
compleet is kan de aanvraag niet in behandeling worden genomen en zal er
een nieuwe afspraak gemaakt moeten
worden.

Mevrouw Tonny
Willemse-de Vries stopt na ruim
10 jaar als trouwambtenaar

Extra avondopenstelling
burgerzaken In december 2016 wordt afscheid gevan onze buitengewone ambteop 12 en 19 december 2016 nomen
naar van de burgerlijke stand (Babs) MeIn november, december en in de eerste
helft van januari 2017 wordt extra drukte
verwacht bij het aanvragen van paspoorten of identiteitskaarten. De drukte
wordt veroorzaakt doordat 5 jaar geleden de wet veranderde en kinderen
verplicht werden een eigen reisdocument
te hebben. Deze wijziging viel samen
met een kostenverhoging waardoor extra
veel reisdocumenten zijn aangevraagd.
De reisdocumenten die toen zijn aange-

vrouw Tonny Willemse-de Vries.

Mevrouw Tonny Willemse-de Vries is op
1 juni 2006 benoemd als buitengewoon
ambtenaar van de burgerlijke stand van
de gemeente Laarbeek. Daarvoor is zij
verschillende jaren raadslid en wethouder
geweest in de gemeente Laarbeek en in
de voormalige gemeente Aarle-Rixtel.
Ze heeft in de 10 jaar als trouwambtenaar
voor 80 bruidsparen bijgedragen aan hun
23
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onvergetelijke huwelijksdag.
Helaas zal zij nu de toga aan de kapstok moeten laten hangen. Ook voor
trouwambtenaren geldt een verplichte
pensioenleeftijd. Wij wensen Mevrouw
Tonny Willemse-de Vries heel veel plezier
toe. Tonny, heel erg bedankt voor alles
wat je gedaan hebt voor de gemeente
Laarbeek en haar inwoners.
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scholen onderling de strijd aangaan door
zoveel mogelijk kilometers te fietsen
zonder smartphone en daarmee punten
te verdienen. De school waarvan de leerlingen de meeste punten hebben verzameld, maakt kans op een 538 Dj’s On
Tour XXL Schoolfeest met live-act. Meer
informatie vind je op www.fietsmodus.nl

Film Tommy-Boy
Om ervoor te zorgen dat jongeren hun
smartphone niet gebruiken terwijl ze op
de fiets zitten, is het ministerie ook een
samenwerking aangegaan met Stichting
T-Butterfly. De stichting wordt gedragen
door Michael Kulkens. Zijn dertienjarige
zoon Tommy-Boy kwam in 2015 om bij
een verkeersongeval, toen hij met zijn telefoon bezig was terwijl hij fietsend een
kruispunt overstak. Er is een film gemaakt
over het verhaal van Tommy-Boy, die gebruikt wordt op o.a. scholen. Bekijk het
filmpje op: daarkunjemeethuiskomen.nl/
fietsmodus/over-de-campagne

Smartphone en verkeer: geen
goede combinatie! Campagne ‘ONderweg ben ik OFFline’
Onlangs stond in het Eindhovens Dagblad een artikel over de toename van
het aantal verkeersongevallen, vooral
in Noord-Brabant en Limburg. Afleiding
door de smartphone is vermoedelijk één
van de belangrijkste oorzaken van deze
toename. Met een smartphone in je hand
kun je niet veilig een auto besturen of
fietsen. Je reageert dan een stuk trager
op gevaarlijke situaties. Het Ministerie
van Infrastructuur en Milieu heeft verschillende campagnes die je stimuleren om je
smartphone tijdens het rijden te negeren.
Fietsmodus campagne voor jongeren
Met de ‘Fietsmodus’ app kun je punten
verdienen als je je telefoon niet gebruikt
als je op de fiets zit. Met de gespaarde
punten maak je kans op hele leuke prijzen.
Ook de ‘Fietsmodus School Challenge’ is
onderdeel van de Fietsmodus campagne.
Hierbij kunnen leerlingen en middelbare

voor automobilisten
Ook bij autobestuurders zorgt de smartphone regelmatig voor minder aandacht
voor het verkeer en een trager reactievermogen. Met als gevolg tientallen doden en
honderden gewonden per jaar in Nederland. Met de campagne ‘ONderweg ben
ik OFFline’ wordt iedereen opgeroepen
om voor het rijden zijn telefoon op stil te
zetten. Zo wordt je niet afgeleid door binnenkomende berichten. Wel zo veilig!

Klokje
SPECIAAL VOOR DE FEESTDAGEN
EXPOSITIE EN VERKOOP van KING
LOUIE-outlet, Parel en Halfedelstenen
Sieraden en Tassen tegen zeer aantrekkelijke prijzen. Vrijdag 2 december, Lieshoutseweg 43 Aarle Rixtel van 15:00 tot
20:00 uur. 06-10352721.
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Sinterklaas en zijn
Zwarte Pieten nemen
afscheid!
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Voor meer info
info@sinterklaasaarlerixtel.nl
www.sinterklaasaarlerixtel.nl

Dag sinterklaasje!! Helaas, maar het gaat
echt gebeuren op 6 december om18.30!
te Aarle-Rixtel.
Kom Sinterklaas uitzwaaien op 6 December!!!
Al Jaren wordt Sinterklaas met veel plezier gevierd, echter voor sommige kinderen is het moeilijk te begrijpen waarom
Sinterklaas geen afscheid neemt en hoe
hij weggaat.
Speciaal voor deze groep kinderen en naVolkstuinvereniging
tuurlijk alle andere kinderen organiseert
Stichting Sinterklaas Aarle-rixtel een uit“De Koppel”
tocht
Sinterklaas en zijn pieten vertrekken daar
op 6 december met de boot naar Spanje
en de kinderen en hun ouders kunnen ze Het duurt nog even voordat het voorjaar is, maar bij Volkstuinvereniging “De
gaan uitzwaaien.
Koppel” in Aarle-Rixtel zijn op dit moment
enkele percelen vrij. De grootte varieert
Het programma start om 18.30!
Dit zal gebeuren vanaf de kiosk aan de van 100 tot 200m2. Heeft u zin om voldorpstraat in Aarle-Rixtel. Hier zullen Sin- gend jaar te genieten van de door u geterklaas en zijn pieten worden ontvangen teelde eigen boontjes, Lollo rossa, ijssla,
door de burgemeester en natuurlijk alle aardbeien, spinazie, keeltjes, snijselder
etcetera? Of te genieten van de door u
kinderen.
Gezamenlijk vertrekken we dan met een zelf gekweekte bloemen?
lampionnenoptocht naar de passanten- U kunt nu een perceeltje huren voor 2017,
waarbij U het eerste half jaar gratis kunt
haven.
Hier ligt de pakjesboot waarmee Sinter- tuinieren !!!
klaas en zijn pieten terug zullen varen Heeft U geen ervaring: wees niet ongerust, onze leden helpen U graag !
naar Spanje
Nog even klinkt het dag Sinterklaasje Voor meer informatie kunt U contact op
nemen met de heer Chris van der Rijt
maar dan gaat het echt gebeuren!
Hij neemt afscheid om volgend jaar weer cmvanderrijt@onsbrabantnet.nl
of bel naar : 06-21501500
terug te komen.
Natuurlijk hopen we iedereen te mogen Zie ook onze site:
http://dekoppel.webklik.nl/page/dekoppebegroeten op 6 December 18.30.
laarlerixtel
Neem dan ook zelf je lampion mee!
Het evenement is gratis toegankelijk en Wacht niet te lang want vol = vol!
rolstoelvriendelijk.
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Obresa zet u op
voorsprong!
Obresa is een moderne dienstverlener voor
administratie, belastingadvies en interim controlling.

 Administratie
 Belastingadvies
 Interimcontroling

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

Pieter van den Reek

Obresa Administratie & Advies | Molenstraat 17 | 5735 BJ Aarle-Rixtel | info@obresa | www.obresa.nl
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dan kun je proeven van de sfeer bij het
koor en kennismaken met de liederen die
gerepeteerd worden.
Je kunt ook contact opnemen met het
koor via: bvzutphen@hetnet.nl.

Dorpsfeesten
2017
weer van start

Kerkkoor O.L.V. Presentatie
Op 20 november, tijdens het Ceciliafeest
van Kerkkoor O.L.V. Presentatie is Dora
Geerts gehuldigd vanwege haar 50-jarig
lidmaatschap van het Kerkkoor van Aarle-Rixtel.
Door de voorzitter Gerrie Verschuuren
werd Dora geprezen voor haar inzet en
trouwe opkomst bij repetities en uitvoeringen.
De eerste 48 jaar was dat bij het Dameskoor. De laatste 2 jaar, na de fusie van
Dames- en Herenkoor, bij het Gemengd
Koor.
Voor Dora is donderdag de avond die zij
gereserveerd heeft voor het koor. Ook
na de repetities houdt zij ervan om gezellig met de anderen nog een glaasje te
drinken en bij te praten.
Dora is een lid om trots op te zijn.
Pastoor Jos Verbraeken spelde Dora het
gouden speldje van de Gregoriusvereniging op en overhandigde haar de oorkonde horende bij haar gouden jubileum.
Ook zin om te zingen in de kerk ?
Loop eens binnen Bij Van Dijk op donderdagavond van 19.30 uur tot 21.30 uur,

De zomer is voorbij, de herfst is van start,
zo ook de organisatie van het mooiste
feest van Aarle-Rixtel, de dorpsfeesten!
De 40e editie staat voor de deur… en
zoals je zult begrijpen willen we van de
40e editie een extra mooie maken.
Wil jij komend jubileumjaar ook meedoen met de dorpsfeesten met je familie,
vrienden, collega’s, straat, sportclub of
een andere samenstelling? Dan is nu
het moment om eens een balletje op te
gooien. Je hebt nu alle tijd om een team
samen te stellen, de eerste ploegleidersvergadering is pas in januari. Tot dan heb
je alle tijd om een team samen te stellen.
Vanaf 12 personen kun je al meedoen.
Misschien wil je wel weer eens meedoen
met die groep van toen…
Wij zijn als organisatie alweer even tijd
bezig met de organisatie van deze 40e
editie. We hebben er dan ook voor gekozen om er een bijzonder jaar van te
maken. We hebben de badkuipenrace in
juni gehad, de pubquiz in november en
er volgen in 2017 voor de dorpsfeesten
ook nog een aantal andere extra activiteiten! Wij kijken er naar uit, we hopen jij
ook. Mocht je dit bijzondere jaar dus ook
mee willen doen onderneem dan nu actie
om voor de jeugd of de volwassenen een
nieuwe groep te starten. App je vrienden
en kom in actie.
Je kun je aanmelden via
info@dorpsfeesten.info of via 0611022852
(Karin Appeldoorn)
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pluim.

14 november Jan de Uurste in Ganzegat
Carnavalsminnend Ganzegat gaat beslist een groots carnavalsfeest tegemoet.
Tijdens het geslaagde prinsenbal van
zaterdagavond werd tot nieuwe prins
uitgeroepen, een man met een groot organisatie vermogen, de heer Jan Otten,
Dorpsstraat 66, die de naam van prins
Jan den Uurste heeft gekozen.
17 november Vogeltentoonstelling
Vogelliefhebbers uit Aarle-Rixtel en omgeving kunnen dit weekend hun hart ophalen op de door kanarievereniging ´kleur
en zang” georganiseerde tentoonstelling
in de zaal van café van den Elzen. Donderdag worden de deelnemende vogels
gekeurd door de keurmeester, de heer
IJzerman uit Steenbergen en de heer P.
Smits uit Eindhoven. De tentoonstelling is
geopend vanaf zaterdagavond 8 uur en
zondag de gehele dag.
17 november “De Goede Hoop” monsterde nieuw uniform
Het was de leden van harmonie “De Goede
Hoop” , de commissarissen, kortom de
hele Aarlese gemeenschap al lang een
doorn in het oog, dat zij telkens opnieuw
het korps ongeuniformeerd moesten zien
uitrukken. Vier maanden geleden begon
men een actie om zo spoedig mogelijk de
leden van de harmonie van nieuwe uniformen te voorzien. Gistermiddag was het
zover: het prototype ( het eerste van de
60 uniformen) kon door de leverancier,
n.v. Mol uit Breda, worden voorgesteld.
Het is uitgevoerd in zwart, gecombineerd
met oranje-geel en voorzien van gouden
uitmonstering. Het hoofddeksel, dat van
een apart model is, is uitgevoerd in dezelfde kleuren en voorzien van een witte
30

19 november Heemkundekring
Heemkundekring “Barthold van Heessel”
houdt dinsdag 23 november om 8 uur
een ledenvergadering . Voorzitter K. van
Griensven zal een lezing houden over
meubels en meubelstijlen. Leden en
niet-leden zijn op deze avond van harte
welkom.
21 november Bekroond
Namens het bestuur van de Koninklijke
vereniging “Het Nederlandse trekpaard”
is voor keurig verzorgd hoefslag, tijdens
de in Den Bosch gehouden nationale
trekpaarden tentoonstelling bekroond
met een prachtige medaille: hoefsmid G.
Vriens uit Aarle-Rixtel
21 november Politie oproep
Vorige week zondag , 13 november, is
om twee uur ’s middags een zoontje van
de familie van Bakel uit de Akkerstraat te
Aarle-Rixtel tegen een bromfiets gelopen.
Aanvankelijk liet dit zich niet ernstig aanzien; achteraf bleek het knaapje ernstig
gewond te zijn. De groepscommandant
van de Rijkspolitie te Beek en Donk verzoekt bedoelde bromfietser zich in verbinding te stellen met de Rijkspolitie te Aarle-Rixtel, telefoon 04928-300.
26 november Bekroond
Op de internationale honden tentoonstelling in Amsterdam, waaraan door tien
landen werd deelgenomen, behaalde de
heer H. van Lieshout, Kerkstraat 53, een
vierde prijs met zijn Dobberman-pincher
26 november Geslaagd
Voor het vakdiploma schoonheidsspecialiste slaagde mejuffrouw A, Ebben uit
Aarle-Rixtel
HELMONDS DAGBLAD november 1966
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