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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.

Einde Gemeenschapsblad..  

19 december  2016 
NR  21

Oplage    2500
Jaargang     46

www.gemeenschapsblad.nl
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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: 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

Landelijk Politienummer 0900 - 8844 voor niet spoedeisende hulp
Centraal alarmnummer  1 1 2
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Parochie Zalige pater Eustachius van Lieshout

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.)
 Theo van Vijfeijken en overleden ouders van Heeswijck en Mieke
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: Pater Wester
20.00 uur Kerk –Plechtige Eucharistieviering  m.m.v. het kerkkoor Onze Lieve   
 Vrouw Presentatie
 Annie Bijnagte     (par.)
 Marinus van den Heuvel
 Tot welzijn van de parochie
Zondag 25 december – Hoogfeest: Geboorte van Jezus - KERSTMIS
Voorganger: Pastoor Verbraeken
09.30 uur Kerk – Eucharistieviering – m.m.v. het Gemengd koor de Klokkengieters
 Marinus en Toos van Stiphout en kleinzoon Mart
 Bert van Boxmeer
 Miet van Boxmeer – van Duijnhoven
 Martien Verbeeten
 Harrie van Boxmeer
 Overleden ouders van Boxmeer – Vlemmings
 Kevin van de Ven
 Adriaan Loomans
 Jes van Roij
 Hans van Brug
 Harry Klomp    (par.)
 Jan Pijnenburg   (par.)
 Overleden ouders van den Elsen – van Berlo
 Harrie en Jac Swinkels
 Marinus en Anneke van Doren – Schepers
 Riek Schepers – Smits
 Eduard Bekx
 Frans van den Boom
 Overleden ouders Claasse – van Gerwen
 Familie Michels - Nooijen
 Jan en Marc van Stiphout

Week van zaterdag 24 december t/m zaterdag 31 december
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Kerk O.L. Vrouw Presentatie
 Frans Verschuuren
 Overleden ouders Nooijen – v. d. Aa
Maandag 26 december – Tweede Kerstdag  
10.00 uur O.L.V van LourdesKerk in Mariahout
 Tweede Kerstdagviering
10.00 uur H. Michaëlkerk in Beek en Donk
 Peuter- en kleuterviering
Geen  Eucharistieviering in Aarle-Rixtel.
14.30 – 16.00  uur Kerk – Muziek rond de stal
De Kerk is op beide Kerstdagen en op 1 januari open van 11.00 tot 16.30 uur. 
U kunt dan als u wilt de kerk bezichtigen en even stilstaan bij de kerststallen
Zaterdag 31 december – Oudjaar
Voorganger: Pastor Hasselman
18.30 uur Kerk - Eucharistieviering  rond de jaarwisseling m.m.v.   OJO
 Frans Vogels    (sterfdag)
 Tot welzijn van de parochie

Week van zondag 1 januari t/m vrijdag 6 januari 2017

Zondag 1 januari 2017
09.30 uur St ServaesKerk in Lieshout
 Nieuwjaarsviering
11.00 uur H. Michaëlkerk in Beek en Donk
 Nieuwjaarsviering
 Geen  Eucharistieviering in Aarle-Rixtel.
De Kerk is 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.

Week van zondag 8 januari t/m vrijdag 13 januari

Zondag   8 januari – Openbaring des Heren (Driekoningen) van 6 januari
 Landelijke Aktie Kerkbalans.
Voorganger Pastor Verbraeken
09.30 uur  Kerk – Eucharistieviering  m.m.v. de Cantorij
 Overleden ouders Wim en Bertha van Dijk – Swinkels
 Jan Pijnenburg    (par.)
 Harrie Theunissen
 Overleden begunstigers van het O. L. V. Gilde
 Overleden ouders van Asten – van Breugel en Fried

Week van zondag 15 januari t/m vrijdag 20 januari
Zondag 15 januari – 2e Zondag door het jaar
Voorganger Pater Wester
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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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09.30 uur  Kerk – Eucharistieviering  m.m.v. het kerkkoor O.L.V.Presentatie
 Harry Klomp    (par.)
 Jan en Marc van Stiphout
 Overleden ouders Martens – der Boven en Ina
 Na de mis bent u in de Kerk van harte welkom voor een 
	 kopje	koffie	of	thee	

Doopvieringen
De volgende doopviering  in de Mariakapel van Aarle-Rixtel zal zijn op 12 februari 
2017. Het doopgesprek voor deze viering is op maandag 3 januari om 20.00 uur in de 
pastorie in Aarle-Rixtel  Heindertweg 1, om 20,00 uur. 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 

Spreekuren Pastorie 
Op donderdag- en vrijdagochtend van 9 tot 12 uur is er een medewerkster aanwezig 
op de pastorie in Aarle-Rixtel, tel 381215.  U kunt dan terecht met vragen over: dopen, 
huwelijken, jubilea en misintenties. Voor dringende gevallen zoals uitvaart of zieken-
zalving,  kunt u altijd naar het parochiecentrum in Beek en Donk bellen, tel. 0492 
461216.
Tot nader bericht zal de pastorie op dinsdag gesloten zijn.
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 van 24 december 2016 t/m 1 januari 2017 
de administratie in Aarle-Rixtel  gesloten zijn . Voor dringende gevallen kunt u altijd 
bellen naar het Centrale parochiecentrum in Beek en Donk.

Parochianen die niet meer mobiel zijn.
Beste Parochianen die niet meer mobiel zijn: u hoort er ook bij! We kunnen indien u 
dat wenst, elke 14 dagen na de H. Mis de H. Communie bij u thuis brengen. Vanaf 
11.00 uur kunt u ons dan thuis bij u verwachten. U kunt zich telefonisch aanmelden op 
tel. Nr. 382531 van Tosca Ruijters. Een paar vrijwilligers zijn graag bereid om u deze 
dienst te bewijzen. Samen vormen wij de geloofsgemeenschap, thuis en in de kerk!
De Werkgroep Communie.

Muziek rond de kersstal (Tweede Kerstdag)
Net zoals vorige jaren zal er op de tweede kerstdag, vrijdag 26 december van 14.30 
– 15.45  uur, live muziek gemaakt worden rond de kerststallen  in onze parochiekerk. 
U bent van harte uitgenodigd.
De Kerk is op beide Kerstdagen en op 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.
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0492 31 95 33
0493 32 00 27

Beek en Donk
Helmond

Deurne

 De uitvaart in vertrouwde handen  
- 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

 

 
       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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Vieringen Missieklooster H. Bloed te Aarle-Rixtel
Kloosterdreef 7

Eucharistevieringen;
09.30 uur op zondagen
17.30 uur maandag t/m vrijdag
09.30 uur zaterdag
Uitstelling van het Allerheiligste
15.30 uur - 17.00 uur maandag en vrijdag
10.00 uur - 12.00 uur woensdag
10.30 uur - 12.00 uur zaterdag en zondag
16.00 uur - 18.00 uur zondag
Over het algemeen zijn de missen op dinsdagen, donderdagen, vrijdagen en zon-
dagen in het Nederlands en op maandagen, woensdagen en zaterdagen in het Duits.
Allen hartelijk welkom!
Voor wijzigingen raadpleeg de website:
www.missieklooster.nl
telefoon: 0492-461324

OJO speelt in oudejaarsmis

Op 31 december a.s. zal het OJO orkest 
van harmonie De Goede Hoop de eu-
charistieviering in de Aarle-Rixtelse kerk 
muzikaal opluisteren. Deze laatste viering 
van het jaar begint om 18.30 uur. Overname 

tandartspraktijk Colen

Met ingang van  16 januari 2017 stopt 
Paul Colen met zijn tandartspraktijk  aan 
de Julianalaan 16 te Aarle-Rixtel. 
Rianne Biemans gaat de praktijk op 16 
januari overnemen en  voortzetten onder 
de naam tandartspraktijk Biemans. De 
nieuwe locatie van de praktijk is aan de 
Dorpsstraat 34 te Aarle-Rixtel. Paul Colen 
blijft in de nieuwe praktijk werkzaam als 
tandarts. Het telefoonnummer 0492-
382727 blijft ongewijzigd. In de nieuwe 
praktijk hebben we weer  ruimte voor 
nieuwe patiënten.  Voor meer informatie 
kunt u contact opnemen met bovenstaand 
telefoonnummer. 

Kalender heemkundekring

De heemkundekring heeft een  kalender 
uitgebracht  met prachtige foto’s die be-
trekking hebben op  bijzondere Aarlese 
onderwerpen. Elke foto wordt vergezeld 
van een bijpassend verhaal. Hij kost 3,50 
euro. De kalender is te koop tijdens de 
openingstijden van het heemhuis.

Vuurwerkregels

De regels rondom het kopen en afsteken 
van vuurwerk veranderen steeds. Wat 
moet u weten voor de komende jaarwis-
seling?
Wanneer kopen?
Vuurwerk kan worden gekocht op 29, 
30 en 31 december. Dat zijn de dagen 
waarop u vuurwerk bij u mag hebben op 
de openbare weg. Bestellen kan natuur-
lijk wel eerder.
Afsteken
Het afsteken van vuurwerk is toegestaan 
op 31 december vanaf 18.00 uur tot 1 ja-
nuari 02.00 uur.
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Gemeenschapsblad Aarle-RixtelBericht van:

Van de redactie.

Met zeer gemengde gevoelens en in de 
wetenschap dat dit het laatste bericht van 
de redactie is probeer ik mijn gedachten 
op papier te zetten. Het was even leeg in 
mijn hoofd en dat is zeer ongebruikelijk. 
Het	valt	niet	mee	om	een	definitief	einde	
aan te kondigen van ons blad dat  zoveel 
jaren heeft bestaan, in een hele reeks 
van jaren zijn bestaansrecht heeft be-
wezen, altijd gedragen is door een grote 
groep enthousiaste vrijwilligers uit onze 
gemeenschap en altijd een betrokken 
en actief stichtingsbestuur heeft gehad. 
Schrijf daar maar eens een zinvol af-
scheidswoord over. Het zal toch moeten 
want de datum van 1 januari 2017 nadert 
snel en als U dit leest is het laatste Ge-
meenschapsblad van de persen gerold, 
gevouwen en geniet en bij U in de bus 
bezorgd.
 Het Stichtingsbestuur heeft gemeend 
geen andere beslissing te kunnen nemen 
dan te stoppen met dit blad. De belang-
rijkste reden daarvoor is al eerder in dit 
blad gepubliceerd. Om een informatieblad  
als dit uit te geven moet je een beroep 
kunnen	doen	op	een	flinke	groep	vrijwil-
ligers. Daar kwam behoorlijk de klad in 
omdat bij de redactie drie van de vier vrij-
willigers hebben aangekondigd te zullen 
stoppen. Om een blad voor alle inwoners 
leesbaar te houden zal de inhoud uit meer 
moeten bestaan dan advertenties en wat 
informatie over verenigingen die dikwijls 
alleen bestemd is voor de leden van de 
betreffende	vereniging.	In	de	loop	der	tijd	
zijn meerdere kroniekschrijvers zoals de 
pastoor, de politie en onlangs Reportad 
weggevallen en dat heeft de leesbaarheid 
van ons blad naar de mening van de re-

dactie niet verhoogd. 
Het uitkomen van de Mooi-Laarbeek-
Krant die elke week verschijnt, ook de 
gemeentelijke en kerkelijke berichten op-
neemt, veel evenementen en gebeurte-
nissen uitvoerig belicht en alles voorziet 
van uitstekende kleurenfoto’s, zorgt er 
voor dat veel informatie twee keer bij U 
binnenkomt. Dat verhoogt de leesbaar-
heid van ons blad ook niet. In de huidige 
tijd van snelle en digitale communicatie 
via het internet ontvangen veel burgers 
van ons land op andere wijze veel infor-
matie, dan via een lokaal informatieblad. 
Steeds meer organisaties en vereni-
gingen beschikken over eigen websites 
om het contact met de buitenwereld te 
onderhouden. De jeugd beschikt in hoge 
mate over mobiele telefoons waarmee 
ze onder meer facebook en Instagram 
kunnen voeden en snel kontakten kunnen 
onderhouden. In deze leeftijdscategorie 
is er geen of weinig belangstelling voor 
informatieblaadjes. Dit heeft  in meerdere 
gemeenschappen geleid tot het einde 
van lokale informatieblaadjes, zoals on-
langs nog in Bakel.
Na 46 jaar komt er een eind aan een blad 
dat jarenlang als een volwaardig informa-
tieblad in onze gemeenschap verscheen. 
Een blad waar in de loop der jaren veel in-
woners, in welke vorm dan ook, hun me-
dewerking aan verleenden. Een blad dat 
ruimschoots in de belangstelling stond 
van de Aarlese ondernemers, die gretig 
gebruik maakten van de advertentiemo-
gelijkheden. Een blad met een onmisken-
baar en uniek logo dat al die jaren op de 
voorpagina heeft gestaan. Een blad dat 
altijd gedragen is door een grote groep 
vrijwilligers.
Rest mij nog iedereen, die op wat voor 
manier dan ook, was betrokken bij het 
Gemeenschapsblad, te bedanken. Een 
speciaal woord van dank voor de hechte 
groep mensen die elke 14 dagen zorgde 
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Kapsalon Astrid
Dames & heren

Dorpsstraat 21, Aarle rixtel
Online afspraak maken op

www.kapsalonastrid.nl
Tel: 0492 381307

www.twanvanhout.nl

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

Aanbieding 

RayBan 
correctie montuur 

incl kunststof 
geharde 

en ontspiegelde 
glazen 

va €199.00
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D a n k b e t u i g i n g

Op 2 december 2016 is Leo van Dommelen, 
ons pap en liefde van Johanna van der Schoot, overleden. 
Onder grote belangstelling hebben wij afscheid van 
hem genomen. 
Het medeleven en de betrokkenheid van zoveel 
mensen heeft ons als gezin en familie veel steun gegeven. 
Wij willen iedereen die hierbij aanwezig was, 
of op andere wijze zijn sympathie heeft betuigd, 
dan ook hartelijk bedanken. 
Ons pap zou er maar wat trots op zijn geweest!

dat het blad werd gemaakt en bezorgd. 
Zonder deze vrijwilligers zou dat nooit ge-
lukt zijn.
Natuurlijk bedank ik onze drukker Ad 
van de Ven die al die jaren trouw en met 
grote toewijding zorgde dat het Gemeen-
schapsblad van de persen rolde.
Het boek GEMEENSCHAPSBLAD AAR-
LE-RIXTEL is hiermee gesloten.
Namens	de	 redactie,	 •De	voorzitter,	 Jan	
den Mulder.

GEMENGD KOOR 
DE KLOKKENGIETERS 

AARLE-RIXTEL BEDANKT HET 
GEMEENSCHAPSBLAD.

Het bestuur van Gemengd Koor De Klok-
kengieters Aarle-Rixtel bedankt alle me-
dewerkers van het Gemeenschapsblad 
heel hartelijk voor het jarenlang keurig 
verzorgen van het gemeenschapsblad.
Op verzoek van het bestuur van De Klok-
kengieters is informatie over o.a. de con-
certen van het koor vele jaren in het ge-
meenschapsblad geplaatst.

Met plezier hebben we uw blad gelezen. 
Wij wensen alle medewerkers nog veel 
gezonde jaren toe.
Tegelijkertijd maken we van deze laatste 
gelegenheid gebruik om u te attenderen 
op de hoogmis van kerstmis.
Op 25 december verzorgt het Gemengd 
Koor De Klokkengieters de hoogmis in 
onze Parochiekerk.  Aanvang van deze 
viering is 09.30 uur. 
Gemengd Koor De Klokkengieters is nog 
steeds op zoek naar nieuwe leden. Als 
u graag zingt, kom dan een keer kijken 
op een repetitie van ons koor. Wij repe-
teren op maandagavond van 20.00 uur 
tot 22.15 uur in Conferentiecentrum De 
Couwenbergh.
U bent van harte welkom.
Informatie kunt u opvragen bij de secre-
taris van het koor:
Sabina Gijsbers-van Zantvliet, telefoon 
0492-382170.

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. 

Klokje                                               



16

Gemeenschapsblad Aarle-RixtelBericht van:

Dankwoord vanuit Stichting 
Organisatie Carnaval Ganzegat

Helaas ligt de laatste editie van het Ge-
meenschapsblad voor u. Jarenlang 
hebben talloze vrijwilligers zich ingezet 
om dit blad te vullen met berichten en 
daarna te verspreiden onder alle Aarlese 
inwoners. Ontzettend veel tijd en werk 
is er altijd in gestoken, jammer genoeg 
is het moment daar gekomen dat er te 
weinig draagvlak is gekomen voor het 
voortzetten van het Gemeenschapsblad.
Vanuit de Stichting Organistatie Carnaval 
Ganzegat willen wij het bestuur en alle 

Gemeenschapsblad BEDANKT!

Het Dorpsplatform dankt alle medewer-
kers van het Gemeenschapsblad, voor 
de jarenlange belangeloze inzet en ver-
zorging van berichten voor de Aarlese 
inwoners, voor de verenigingen, voor de 
kerk, voor het onderwijs, kortom voor de 
gehele gemeenschap.
Jullie bijdrage aan de leefbaarheid van 
Aarle-Rixtel werd zeer gewaardeerd en 
daar zijn wij jullie dankbaar voor. Dank 
aan de samenstellers van het blad maar 
ook aan het legertje vrijwilligers dat altijd 
klaar stond om elke twee weken het blad 
rond te brengen! Het is ons niet ontgaan. 
Bedankt.
Stichting Dorpsplatform Aarle-Rixtel.  
www.dorpsplatform.nl 

vrijwilligers die in de loop der jaren aan 
het Gemeenschapsblad hebben meege-
holpen	van	harte	bedanken	voor	de	fijne	
samenwerking die er altijd is geweest. 
Deze samenwerking verdient een heel 
groot compliment aan iedereen die hier 
aan meegewerkt heeft, nogmaals be-
dankt!

Stichting Organisatie Carnaval Ganzegat

OKTOBERFEST AARLE RIXTEL
 

Wij willen de redactie van het
Gemeenschapsblad bedanken

 voor de jarenlange samenwerking om
onze berichten en andere zaken

te publiceren.
Namens de Organisatie van

Stichting Oktoberfest Aarle Rixtel
“BEDANKT”

info@oktoberfest-aarle-rixtel.nl
www.oktoberfest-aarle-rixtel.nl

Es war toll
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Seniorenkoor 
“Vogelenzang” Lieshout wil 

groeien en zoekt versterking.

Op 14 mei 1975 is Seniorenkoor “Voge-
lenzang”	 officieel	 van	 start	 gegaan,	 en	
staat sinds augustus 2007 onder leiding 
van dirigent Arie Ketelaars, met muzikale 
begeleiding van pianist Wim Ederveen, 
die al vanaf juni 2005 bij het koor be-
trokken is.
Het koor telt thans 39 leden, in de leef-
tijd van 51 tot 89 jaar, waarvan 27 dames, 
met de zangstemmen sopraan en alt, én 
12 heren, met de zangstem bariton.
Het koor wil graag verder groeien en is op 
zoek naar enthousiaste zangers en zan-
geressen,  met name naar heren, maar 
ook dames zijn van harte welkom.
Seniorenkoor “Vogelenzang” repeteert 
elke maandagmiddag (behalve in juli en 
augustus) van 13.15 uur tot 15.15 uur, 
van april tot en met oktober, in de Sint 
Servatiuskerk, aan de Burgemeester van 
den Heuvelstraat, en van november tot 
en met maart, in Het Dorpshuis, 
Grotenhof 2, in Lieshout.
De repetitie wordt halverwege onder-
broken door een pauze om, met elkaar, 

een	kop	koffie	of	 thee	 te	drinken	en	ge-
zellig bij te praten.
Het koor heeft een zeer gevarieerd re-
pertoire en zingt liederen in verschillende 
talen, zoals Nederlands, Frans, Duits, 
Engels, Italiaans en Russisch. Graag 
laat men u kennis maken met de onge-
dwongen sfeer waarin de koorleden zich 
voorbereiden op hun uitvoeringen, in de 
regio, tijdens korendagen, jubilea en an-
dere speciale gelegenheden.
Mocht u geen ervaring hebben met koor-
zang, of nog nooit gezongen hebben, dan 
is onze dirigent graag bereid u, als aspi-
rant koorlid, daarbij te begeleiden.
De contributie van het koor bedraagt 
€ 4,25 per maand, of  € 51,00 per jaar, 
waarbij de eerste maand contributie voor 
rekening van het koor is.
U bent van harte welkom om vrijblijvend 
een repetitie bij te wonen, om zelf te er-
varen hoe het er bij Seniorenkoor “Voge-
lenzang” aan toe gaat. Uw bezoek wordt 
op hoge prijs gesteld.
Voor vragen staan voorzitter Wim Ver-
hoeven (0499-423425), of secretaris / 
penningmeester Henk Vogels (0499-
421220) graag te uwer beschikking, maar 
uiteraard ook onze dirigent Arie Ketelaars 
(0499-425071).

Foto Joost Duppen
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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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Bloemschikcursus Groei & 
Bloei  voorjaar 2017

In januari 2017  start de afdeling Groei&-
bloei Helmond en omstreken met een 
cursus bloemschikken voor beginners.
De onderwerpen zullen veelal te  maken 
hebben met de lente en Pasen.
U neemt de materialen die U nodig heeft 
zelf mee en op de les wordt hier een 
schikking van gemaakt.
Vooraf wordt samen het thema besproken 
: bijvoorbeeld werken met bloembollen. 
Welke technieken bv. bevestigen van de 
bloembol in het stuk of  blad op draad 
zetten, vlechten. Welke  schikkingen  
vegetatief, driehoeks, krans gebruikt 
gaan worden en welke materialen zoals 
planten, bloemen, takken, bakje, oase 
meegenomen kunnen worden.
Cursusleider: Harma de Bie 
tel : 06-13071259
Locatie: Creatieve ruimte 1e  verdieping     
Buurthuis de Fonkel, Pr. Karelstraat 123, 
5701 VL Helmond
Cursusdata : 11 januari, 8  februari, 8 
maart, 12 april en 10 mei
Tijdstip : van 20.00 tot 22.00 uur
Kosten : €30,- voor leden van 
Groei & Bloei en €45,- voor niet leden van 
Groei & Bloei.
Aanmelden : via e-mail naar 
annelieskesselsdriessen@hotmail.com
Coördinator Groei & Bloei Helmond e.o. 

Aangepaste 
openingstijden

Het einde van het jaar komt weer dich-
terbij en de feestdagen staan weer voor 
de deur. We zetten de openingstijden 
voor het gemeentehuis hier voor u op een 
rijtje:
Maandag 19 december burgerzaken 
heeft extra avondopenstelling van 18.00 
uur tot 19.30 uur
Donderdag 22 december gemeentehuis 
gesloten vanaf 15.00 uur
Vrijdag 23 december regulier geopend
Maandag 26 december, tweede kerstdag 
gesloten
Dinsdag 27 t/m vrijdag 30 december 
regulier geopend
Maandag 2 januari 2017 gemeentehuis 
gesloten tot 10.30 uur vanaf 10.30 regu-
lier geopend

Aangepaste openingstijden 
milieustraat

De milieustraat aan De Stater in Lieshout 
is op zaterdag 24 december en op za-
terdag 31 december open maar wel iets 
eerder gesloten dan gebruikelijk. 
Openingstijden voor die twee zaterdagen 
zijn dan van 9.00 tot 15.00 uur. 
Op maandag 26 en dinsdag 27 de-
cember is de milieustraat gesloten en 
woensdag tot en met vrijdag is die open 
van 13.00 tot 17.00 uur. 

Nieuwjaarsreceptie 
gemeente Laarbeek

Op maandagvond 2 januari 2017 vindt 
de nieuwjaarsreceptie van de gemeente 
Laarbeek plaats. Deze wordt gehouden 
van 19.00 tot 20.30 uur in de hal van het 
gemeentehuis. U bent van harte welkom.
De	gemeente	Laarbeek	wenst	u	fijne	
kerstdagen en alle goeds in 2017!
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Gildezusters in kerstsfeer.

Aarle-Rixtel .
Vrijdag 9 december organiseerde het Sint 
Margaretha gilde een contactavond voor 
de gildezusters.
Als het gilde iets organiseert staan deze 
dames altijd klaar om mee te helpen met 
alles wat er moet gebeuren . Om 19.00 
uur waren alle dames aanwezig in het 
gilde	paviljoen	voor	de	koffie	en	thee,	de	
bediening gebeurde deze avond door en-
kele gildebroeders.
Op deze avond werd ook workshop ge-
geven door Anita Otten en Henriette 
Thijssen die materialen hadden verza-
meld voor een kerstboom te maken van 
wilgentakken . Met enkele voorbeelden 
kon men aan de slag voor een eigen cre-
atie.
Na het nodige getimmer , en knoopwerk 
hadden alle dames een prachtige kerst-
boom gemaakt , en het mooie was, dat er 
geen een hetzelfde was.
Daarna was het nog een gezellige avond 
met  glühwein en  prachtige verhalen  , de 
gildezusters hebben genoten , en hopelijk 
tot volgend jaar .
Dan is dit ook de laatste uitgave van het 
gemeenschapsblad , namens het Sint 

de Pastorie.

Vanaf 1 augustus jl. is in ‘Huize Angela’, 
het voormalige klooster van de zusters 
Ursulinen, gelegen naast de kerk in Aar-
le-Rixtel een kleinschalige woon zorg ge-
meenschap voor mensen met een zorgin-
dicatie gevestigd. Genaamd de Pastorie.
In de Pastorie staat het welzijn van onze 
bewoners altijd centraal. Men kan gebruik 
maken van allerlei voorzieningen zoals 
huiskamers met een gezellige haard, de 
beautysalon voor diverse behandelingen 
en een heerlijke tuin om in te wandelen.
Trots zijn wij op onze ‘eigen’ kok, dagelijks 
bereidt hij een gezonde en verse maaltijd. 
En met hulp van bewoners worden di-
verse recepten van weleer uitgeprobeerd.
Naast de bewoners van de Pastorie willen 
wij ook mensen uit Aarle-Rixtel en omge-
ving de gelegenheid bieden om bij ons de 
warme maaltijd te gebruiken. Mensen die 

Margaretha Gilde willen wij de redactie 
en alle vrijwilligers bedanken voor al die 
jaren dat zij het nieuws rond brachten in 
Aarle- Rixtel .
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We hebben het gehad,
dit is het laatste Aarlese Gemeenschaps-
blad.
46 jaar heeft ‘t bestaan
en nu is het gedaan.
Ik zal het nu een bietje minder moeten 
doen,
want dat scheelt elke maand in de poen.
Natuurlijk is dat maar gein,
ik vond ‘t elke keer hartstikke leuk
en	alle	reacties	alleen	maar	fijn.
Reacties positief of negatief,
ze kwamen beiden voor,
ik trok me daar echter weinig van aan
en ging onverdroten door.
In 1996 voor het eerst
en dit is de laatste keer geweest.
Ik dank de redactie van dit blad,
voor de publicatie elke keer,
ook als ik soms,
een minder mooie tekst heb gehad.
Nun Alese zal ik blieven,
in elke vezel van m’n lijf,
ok as ik gin gedichtjes mir schrijf.
Moge het jullie allen goed gaan,
dat is de wens van dezen Daan.
 
Rini Daniëls

het genoegen van samen tafelen willen 
beleven en diegene voor wie het moei-
lijk is om zelf zijn/haar dagelijkse maaltijd 
te bereiden, zijn van harte welkom. De 
maaltijd, die bestaat uit een voor-, hoofd- 
en nagerecht, wordt dagelijks om 12.30 
uur geserveerd. Voor verdere informatie 
kunt u bellen naar ons algemene nummer 
0492-218 218.
Wij ontmoeten u graag!

Nationaal MS Fonds

De landelijke collecteweek van het Na-
tionaal MS Fonds in november was ook 
dit jaar een groot succes! In de gemeente 
Laarbeek is een mooi bedrag van € 
824,65 opgehaald.
De collecte is de belangrijkste bron van 
inkomsten voor het Nationaal MS Fonds. 
De opbrengst van de collecte wordt ge-
bruikt om te investeren in het verbeteren 
van de kwaliteit van leven van mensen 
met MS én in innovatieve onderzoeken 
om MS te genezen. 
Het Nationaal MS Fonds bedankt alle 
gevers voor hun bijdrage en alle collec-
tanten en collecte-coördinatoren voor hun 
inzet. Zij zijn ook dit jaar weer door weer 
en wind op pad gegaan om zich sterk te 
maken tegen MS. 
Collectant gemist? Ga naar www.mscol-
lecte.nl en doneer online. Het is ook mo-
gelijk om een donatie over te maken op 
giro 5057 (NL 92 INGB 000000 5057) of 
sms STOPMS naar 4333 en doneer een-
malig €2. 
Het Nationaal MS Fonds ontvangt geen 
subsidies en is volkomen afhankelijk van 
donaties en giften.
Wilt u zich ook sterk maken tegen MS? 
Collecteren kost maar drie uurtjes van uw 
tijd. Meld u aan als collectant via de web-
site www.mscollecte.nl of telefonisch op 
(010) 591 98 39.
Samen staan we nog sterker tegen MS!
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Nieuwjaarsconcert 
harmonie De Goede Hoop

Harmonie de Goede Hoop zal het nieuwe 
jaar wederom muzikaal openen met haar 
traditionele nieuwjaarsconcert op zondag 
8 januari a.s. om 14.30 uur in multifuncti-
oneel centrum De Dreef. Deze keer voor 
het eerst o.l.v. de nieuwe dirigent Martijn 
Pepels. Deze orkestleider heeft na ver-
schillende studies aan het conservato-
rium zijn sporen al ruimschoots verdiend 
met het leiden van een aantal orkesten in 
het Limburgse. Ook trad hij al als gastdi-
rigent op in Pontevedra in Spanje. Verder 
heeft de organisatie de zanger Guimar 
van der Weele weten vast te leggen voor 
dit concert. Deze jonge student aan het 
conservatorium heeft al de nodige optre-
dens achter de rug. Hij zong o.a. samen 
met Karin Bloemen en tijdens de Eind-
hoven Proms met de Koninklijk Harmonie 
Phileutonia. Ook treedt hij regelmatig op 
met de Fontys Bigband van het Tilburgs 
Conservatorium.  
Tijdens het concert zal Guimar van der 
Weele met begeleiding van de harmonie 
de nummers ‘Cry me a River’, ‘Feeling 
Good’ en ‘New York-New York’ (dit laatste 
bekend van Frank Sinatra) vertolken. 
De harmonie zal het concert openen met 
‘Le Rendez-vous de Chasse’ van G. Ros-
sini. Dit is een muziekstuk dat oproept tot 
de jacht, waarbij een belangrijke rol ge-
speeld wordt door vier hoornsolisten. Ver-
volgens wordt het enigszins mysterieuze 
‘El Arca de Noé’ van Oscar Navarro uitge-
voerd, een symfonisch gedicht waarin het 
verhaal van de Ark van Noé verteld wordt. 
Het harmonieorkest sluit het programma 
vóór de pauze af met het vrolijke ‘The Wi-
zard of Oz’ van Harold Arlen.
Na de pauze is het de beurt aan de Slag-
werkgroep van harmonie De Goede Hoop 

o.l.v. Anthony Vogels.
Het harmonieorkest opent het tweede 
gedeelte van haar programma met ‘The 
March of 1941’,  muziek van John Wil-
liams	uit	de	film	‘1941’,	de	aanval	op	Pearl	
Harbour in dat jaar. Het concert wordt af-
gesloten met ‘Belle of the Ball’, een wals 
van Leroy Anderson.
Kaarten voor dit feestelijke concert zijn 
vanaf 22 december verkrijgbaar voor 8 
euro bij de leden van de harmonie, bij 
café Bij van Dijk en op de dag van het 
concert aan de zaal. Kinderen t/m 12 jaar 
hebben gratis toegang.
Maestro 2017
Harmonie De Goede Hoop gaat komend 
jaar, in navolging van het bekende tv-pro-
gramma, het project Maestro uitvoeren. 
Op	20	mei	is	de	halve	finale	en	op	8	juli	
de	finale.	We	hebben	voor	dit	project	acht	
superkandidaten weten te strikken, allen 
bekende inwoners uit Aarle-Rixtel.
Tijdens het a.s. nieuwjaarsconcert zullen 
de kandidaten bekend gemaakt worden. 
Wilt u weten welke personen er op 20 mei 
als dirigent voor het groot orkest van har-
monie De Goede Hoop zullen staan, be-
zoek dan het nieuwjaarsconcert.
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Nieuws uit Ganzegat

Ganzekwekavonden 2017
Ook dit jaar is onze zaalcommissie er 
weer in geslaagd twee avonden en een 
middag vol amusement en klets van hoog 
niveau neer te zetten. De Ganzekwe-
kavonden vinden plaats op zaterdag 
28 januari 2017 en zaterdag 11 februari 
2017. De seniorenmiddag is eveneens op 
zaterdag 28 januari 2017.
Op de 1e Ganzekwekavond zullen de vol-
gende kletsers en amusementsgroepen 
het podium betreden: Rob van Elst 
(kletser), Peter van der Maas (kletser), 
Ganzegatse Dansmariekes, Duo Vreemd 
(amusement), Alex Wintermans (kletser), 
Niks en un Bietje (amusement), Frank 
Schrijen (kletser) en Striepke Veur (amu-
sement).
Op de 2e Ganzekwekavond zullen 
de volgende kletsers en amusements-
groepen het podium betreden: Dirk Kou-
wenberg (kletser), Harry Hens (kletser), 
Ganzegatse Dansmariekes, Gans Anders 
(amusement), DèVèltOp (amusement), 
Ton Brekelmans (kletser), Jasper van 
Gerwen (kletser) en Jeroens Clan (amu-
sement).
Op de seniorenmiddag zal het vol-
gende amusement en kletser ten tonele 
verschijnen: Verhinderd (amusement), 
Gans Anders (amusement), Ganzegatse 
Dansmariekes, Frans Bevers (kletser) en 
DèVèltOp (amusement).
Voorverkoop Ganzekwekavonden en Se-
niorenmiddag
De voorverkoop voor de Ganzekwe-
kavonden 2017 vindt plaats op zondag 
15 januari 2017 in MFC de Dreef. De 
voorverkoop start om 11:00, de zaal is 
open om 10:00. De entreeprijs bedraagt 
€ 13,50.

Vanaf dinsdag 10 januari 2017 zijn de 
kaarten voor de Seniorenmiddag te koop 
bij Snoeperij Jantje op de Wilhelminalaan 
2 in Aarle-Rixtel. Deze middag is bedoeld 
voor alle 60+ers van Aarle-Rixtel. De 
kaarten kosten € 6,50 per stuk en is inclu-
sief	een	kopje	koffie	of	thee.
Ganzegatse Optocht 2017
De Ganzegatse Optocht 2017 vindt 
plaats op zondag 26 februari 2017. Ook 
dit jaar kunt u weer deelnemen in diverse 
categorieën. U kunt zich nu al inschrijven 
voor de optocht via de volgende website:  
http://www.ganzegat.nl/ , kies op de web-
site voor het tabje optocht.  Op deze site 
kunt u tevens het reglement voor de op-
tocht terugvinden. Bij eventuele vragen/
opmerkingen kunt u contact opnemen 
met het secretariaat. Graag zien wij uw 
aanmelding voor de optocht tegemoet.
Tot snel.
Stichting Organisatie Carnaval Ganzegat
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4November 

 
Cendra 

 
 

Disco avond 
Cendra, Aarle-Rixtel 

kinderen van groep 6 t/m groep 8 
Binnen = Binnen 

19.30 tot 22.00 uur 

 
23 december 

 

 

                                                                              
 

Cendra organiseert in december een 
tweetal activiteiten. Op 21 December 
houden we onze jaarlijkse kerst-inn voor 
alle volwassenen  en kinderen uit Aarle 
en Laarbeek. Een hele gezellige dag 
van ontmoetingen, lekkere dingen en 
eten op de bar, mooie kerstmuziek, het 
vuur buiten …. Kortom een  dag waar 
het warme saamhorige kerstgevoel  aan-
wezig is. Kom het alle meebeleven…. 
WELKOM Vanaf 14.00 uur.
De disco voor de kinderen vanaf groep 
6 is er weer op 23 December met onze 
nieuwe DJ mannen Daan Bruinsma en 
Thijs Gene. Kom allemaal mee swingen 
in kerstsfeer vanaf 19.30 uur tot 22.00 
uur. tot dan 
Cendra	 wenst	 alle	 lezers	 fijne	 gezellige	
feestdagen en een schitterend 2017

Bestuur Cendra

Redactie en medewerkers 
wensen u 

Prettige Kerstdagen
en een

Gelukkig en Gezond 2017
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Obresa Administratie & Advies | Molenstraat 17 | 5735 BJ Aarle-Rixtel | info@obresa | 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.

Obresa heeft zowel regionaal als 

landelijk een uitstekend netwerk 

en werkt samen met zorgvuldig 

geselecteerde partijen!

 Administratie

 Belastingadvies

 Interimcontroling
Pieter van den Reek
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Kerst Expositie bij 
Galerij-Museum-Bies    

van 19 t/m 26 December

Zo’n 200 schilderijen van professionele, 
vooral Brabantse kunstschilders uit de 
periode 1930-1990, zijn komende week 
te zien in galerij Bies aan de Bosscheweg 
15 te Aarle-Rixtel. Deze collectie omvat 
ook zo’n twaalf werken waarbij de kunste-
naars zich hebben laten inspireren door 
winterse landschappen. Onder andere is 
dit het geval bij het hier afgebeelde werk 
van de in 2006 overleden Aarle-Rixtelse 
kunstschilder Henk Bies.
De werken zijn bijeengebracht door schil-
derijenrestaurator Marc Bies. De expo-
sitie is dagelijks geopend van 19 t/m 
26 December van 12.30 tot 15.30 uur. 
(eerste kerstdag gesloten) Huiswaarts door de sneeuw   Henk Bies 1979
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Kerstviering met Dikkemik in 
Kouwenbergs kerkje

Aanstaande woensdag  21 december, de 
kortste dag van het jaar,  organiseert fol-
kloregroep Dikkemik weer haar jaarlijkse 
Brabantse kerstviering met gezellige 
samenzang van oude vertrouwde kerst-
liederen, de voordracht van (Brabantse) 
kerstverhalen én een gastoptreden van 
het	 duo	 Linda	 en	 Thomas	 op	 dwarsfluit	
en klarinet. Direct hieraan voorafgaand 
wordt er om 20.00 uur op de kiosk op de 

midwinterhoorns geblazen. 
Dikkemik beoefend de hoorn 
alleen als midwinterhoorn 
tijdens de advent. De naam 
advent komt van het Latijnse 
woord adventus, dat komst 
betekent. In de adventspe-
riode bereiden christenen 
zich voor op het kerstfeest, 
wordt de geboorte van Jezus 
herdacht, het “nieuwe licht”. 
Met het blazen op de mid-
winterhoorn. op deze kortste 
dag, wordt “het nieuwe licht” 
verwelkomd en worden alle 
winterdemonen de stuipen 
op het lijf gejaagd! In feite 

bootsen de synistere midwinterhoorn-
geluiden de winterstormen na. Deze tra-
ditie is al heel erg oud. Onze Germaanse 
voorouders kenden dit gebruik al. De 
midwinterhoorn was dezelfde hoorn als 
die men als signaalhoorn gebruikte bij on-
raad, brand etc. Ook de gilden maakten 
gebruik van de signaalhoorn, om hiermee 
de gildebroeders  op te roepen naar de 
kerktoren te komen ingeval van brand, 
rampspoed en andere  bedreigingen.. 
Woensdag wordt  er dus weer geblazen. 
Na	afloop	van	de	kerstviering	wordt	er	ge-
trakteerd op glüwein en kerstebrood.
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Potverdorie, ze trekken de stekker eruit. 
Het is gebeurd met het Gemeenschaps-
blad. De meikever monddood. Dat kan 
toch niet waar zijn. Waar moet ik heen 
met mijn belevenissen. Had ik eindelijk 
een kleine schare fans opgebouwd en 
dan gooien ze de handdoek in de ring. 
Dat is even balen. Geeft de MLK mij nog 
een kans. Die hebben al een paar colum-
nisten en MarTien voor Taal. Weinig kans 
dus. Ik zit net als Godfried Bomans met 
mijn handen in het haar. Alleen aan de zij-
kant nog, hoor ik iemand hardop denken. 
Ok, je hebt gelijk. Waar hersens zitten …
kan geen haar groeien. Ik ben niet kaal, 
zei mij opa vroeger, mijn hoofd is alleen 
boven mijn haar uitgegroeid. Ik ben bang 
dat ik in een redelijk diepe depressie ga 
belanden als ik mijn hersenspinsels niet 
meer aan het papier kan toevertrouwen. Ik 
moet zaken van me af kunnen schrijven. 
Ik wil de mensen wijzen op misstanden. Ik 
wil de mensen deelgenoot maken van veel 
mooie dingen in de natuur. Ik weet dat ze 
dat zelf niet allemaal meer meekrijgen in 
deze tijd van liken, appen, instagrammen 
en facebooken. Ze lijken sowieso in zich-
zelf gekeerd met hun blik naar beneden 
op het heilige schermpje. Je mocht eens 
een seconde of wat missen van de digi-
tale wonderwereld op deze planeet. Even 
niet meekrijgen dat ene Donald Duck-
trump president is geworden van een 
rijk land. Minister van Financien van dat 
land zal wel ene Dagobert worden. Dan 
kunnen we straks nog lachen. Terug naar 
de werkelijkheid. De vrijwilligheid in ons 
dorp lijkt te dalen. Geen vrijwilligers meer 
voor het Gemeenschapsblad. Te gek 
voor woorden. Ja, maar wij waren nog 
het enige dorp met zo’n blad, hoorde ik 
iemand zeggen. Zelfs in Bakel zijn ze er 
mee opgehouden. Dat is geen excuus. 

Juist dan zou je de instelling moeten 
hebben om door te gaan en bewijzen dat 
we hier de langste adem hebben. En ik 
had me zo verheugd op het 50 jarig be-
staan over een paar jaar. Een knalfeest, 
samen met de familiebrouwers uit Lies-
hout die er dan een jaartje of driehonderd 
op hebben zitten. Samen de bloemetjes 
buiten zetten, dan zou Laarbeek pas echt 
de groenste gemeente worden. Geen 
feest, geen jubileum, geen speldje van de 
gemeente of een ander ding wat ze graag 
weggeven aan vrijwilligers. Ik baal als 
een stekker. Ik ben zwaar in de mineur-
stemming. Ik ga het Eindhovens Dagblad 
vragen of die Jos Kessels nog lang blijft 
roken, misschien is er binnenkort wel plek 
voor een nieuwe columnist, want gezond 
is het niet zoals die jongen leeft op rook 
en zwaar bier. Ik zal eerst Wim Daniels 
bellen want die schijnt overal kontakten te 
hebben tot in de hoogste kringen. Kan die 
een goed woordje voor mij doen. Ik vind 
hem ook wel een redelijke schrijver en…. 
hij komt uit Ale. Dat is heel belangrijk. Je 
moet een kruiwagen hebben, zei mijn opa 
vroeger al, neem die van mij maar, ik ge-
bruik hem toch niet meer. Altijd grapjes, 
mijn opa. Goedbedoeld maar wij konden 
er niet mee lachen. Als U dezer dagen 
een	 zwaarmoedig	 figuur	 ziet	 knielen	 bij	
de Heer aan de Bosscheweg dan ben ik 
dat. Niet om de verf te controleren, zeker 
niet. Mensch red Uw ziel en Uw Gemeen-
schapsblad. Het is nog niet te laat.
De bedroefde meikever.

De Meikever

email redactie@gemeenschapsblad.nl
www.gemeenschapsblad.nl
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Jeu de Boules Club Dû Tie Ut 
zoekt nieuwe leden

Wat is Jeu de Boules? 
Het is een verzamelnaam voor een aantal 
balspellen, zoals Pétanque. Maar in de 
volksmond wordt vaak Jeu de Boules ge-
zegd omdat iedereen dan weet waar het 
over gaat.
Het spel wordt gespeeld met metalen 
ballen en een butje. De ballen hebben 
een diameter tussen de 70 en 80 mm, het 
gewicht mag variëren tussen 650 en 800 
gram. 
Jeu de Boules Club Dû Tie Ut speelt het 
hele jaar door.

Jeu de Boules Club 
Dû Tie Ut

www.autoschadeverbakel.nl

Het duurt nog even voordat het voor-
jaar is, maar bij Volkstuinvereniging “De 
Koppel” in Aarle-Rixtel zijn op dit moment 
enkele percelen vrij. De grootte varieert 
van 100 tot 200m2. Heeft u zin om vol-
gend jaar te genieten van de door u  ge-
teelde eigen boontjes, lollo rossa, ijssla, 
aardbeien, spinazie, keeltjes, snijselder  
etcetera?  Of te genieten van de door u 
zelf gekweekte bloemen?  
U kunt nu een perceeltje huren voor 2017, 
waarbij U het eerste half jaar gratis kunt 
tuinieren !!! 
Heeft U geen ervaring: wees niet onge-
rust, onze leden helpen U graag ! 

Volkstuinvereniging   
“De Koppel”

Voor meer informatie kunt U contact op 
nemen met de heer Chris van der Rijt  
cmvanderrijt@onsbrabantnet.nl 
of bel naar : 06-21501500 
Zie ook onze site: 
http://dekoppel.webklik.nl/page/dekoppe-
laarlerixtel 
Wacht niet te lang want vol = vol! 
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Gratis 
poppenkastvoorstelling bij

 Bibliotheek De Lage Beemden

Op vrijdag 30 december komt het pop-
pentheater van Frank Peters weer naar 
Bibliotheek De Lage Beemden. Om 14.00 
uur speelt hij een voorstelling in Biblio-
theek Gemert en later op de middag om 
16.00 uur in Bibliotheek Boekel. Op beide 
locaties beleeft Jan Klaassen spannende 
en grappige avonturen in de voorstelling 
‘de Koning en het circus’. Deze gratis 
voorstelling is geschikt voor kinderen 
vanaf 3 jaar. 
Koning Bollebuik vindt het heel erg saai 
in het kasteel. Hij mag alleen maar hand-
tekeningen zetten en lintjes doorknippen. 
Maar dan komt clown Koo een circus-
voorstelling geven in de poppenkast. Ko-
ning Bollebuik is dol op circus en is dan 
ook erg blij. Maar... heks Trulala vindt dat 
maar niets. Zij vertelt Koning Bollebuik 
dat, als het circus doorgaat, hij zal veran-
deren in een kikker. 
Ben	jij	ook	zo	benieuwd	hoe	dit	afloopt?	
En of Jan Klaassen nog kan helpen? Kom 
dan kijken in de bibliotheek op vrijdag 30 
december!

Iedereen kan lid worden van onze club, 
zowel jong als oud. Het spel leent zich 
daar ook uitstekend voor.
Ook mindervalide spelers kunnen 
meespelen. 
De contributie bedraagt € 30,00 per jaar. 
Hiervoor	krijg	 je	een	poloshirt	en	fleece-
vest in bruikleen en kun je aan allerlei 
activiteiten deelnemen: regiowedstrijden 
in competitieverband, ons gezellige bos-
toernooi, paaseierentoernooi, en het ker-
mistoernooi voor eigen leden. 
Ook werken wij mee aan de jaarlijkse 
Roefeldag voor de Aarlese jeugd.
 “Ons Honk” en onze banen liggen aan de 
Goossensstraat 26.
WIL JE LID WORDEN? Of meer weten 
over onze vereniging? 
Neem dan contact op met onze bestuurs-
leden:
Ruud de Vries (voorzitter), tel: 774887, 
e-mail: ruuddevries@upcmail.nl
Ria Bekkers (secretaris), tel: 382359, 
e-mail: a.bekkers70@upcmail.nl

Herdertjestocht naar Croy

Op maandag 26 december (tweede 
kerstdag). organiseert Folkloregroep 
Dikkemik weer de traditionele herdertjes-
tocht naar de schaapsstal op Croy. Deze 
wandeltocht loopt over het natuurpad 
van Strijp,  waarbij de kinderen met hun 
ouders sfeervol licht meedragen zoals 
lantaarns en kerststerren. Ondertussen 
wordt er op  midwinterhoorns geblazen. 
Aan het einde van de tocht wacht  de 
warme stal met schapen en misschien 
wel lammeren, waarbij door de kinderen 
zélf kerstliedjes mogen worden gezongen 
en er wordt een kerstverhaal verteld. On-
derwijl genieten de kinderen van warme 
chocomel en de ouders van Glüwein.
Het vertrek is om 18.30 vanaf het Onze 
Lieve Vrouweplein. De tocht gaat altijd 
door!
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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 Aar-
le-Rixtel.
Door de voorzitter Gerrie Verschuuren 
werd Dora geprezen voor haar inzet en 
trouwe opkomst bij repetities en uitvoe-
ringen.
De eerste 48 jaar was dat bij het Dames-
koor. 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 ge-
zellig 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 Gregoriusvereni-
ging op en overhandigde haar de oor-
konde horende bij haar gouden jubileum. 

Ook zin om te zingen in de kerk ?
Loop eens binnen Bij Van Dijk op don-

derdagavond van 19.30 uur tot 21.30 uur, 
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.

Sfeervolle Snerttocht Scouting 
Aarle-Rixtel

Vorige week zaterdag heeft Scouting Aar-
le-Rixtel een snerttocht georganiseerd in 
het kader van de Gezondheidsrace Laar-
beek. Aan deze tocht hebben ongeveer 
150 personen deelgenomen. Daarnaast 
heeft een grote groep vrijwilligers zich in-
gezet in de keuken, bij de bar en op de 
posten onderweg. Naast inwoners van 
Laarbeek die deelnamen aan de tocht 
hebben ook enkele Scoutinggroepen 
uit de regio meegelopen: de Scouts van 
Scouting Gemert, de Scouts van Scou-
ting Paulus (Dierdonk) en de Verkenners, 
Gidsen en Explorers van Scouting Rijpel-
berg.
Het Scoutingterrein was de start en het 
eindpunt van de route en was sfeervol 
verlicht met diverse kerstverlichting en 
verschillende vuurkorven. Daarnaast 
waren er onderweg ook een aantal 
posten, waar ook vaak weer een vuurkorf 
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Steely Dan Tribute bij
 Wim Beeren Jazz Society op 

woensdag 28 december

Woensdag 28 december zal zaal Van 
Bracht aan de Kerkstraat in Aarle-Rixtel 
schudden op zijn grondvesten, als daar 
The Royal Dutch Scam een ode brengt 
aan de immens populaire groep Steely 
Dan.
Bedenker en oprichter van The Royal 
Dutch Scam, Lo van Gorp, die zijn sporen 
heeft verdiend als zanger en saxofonist 
bij onder andere Marco Borsato, Trijntje 
Oosterhuis, Candy Dulfer, Al Jarreau, 

Raul Midon en nog veel meer nationale 
en internationale artiesten, heeft voor het 
formeren van deze band louter topmuzi-
kanten weten samen te brengen: 
Lo van Gorp – lead vocal en sax, Tom 
Beek – sax, Arjan Muusz – sax, Mark 
Stoop – drums, Boudewijn Lucas – bas, 
Thomas Bekhuis – gitaar, Eric van de Bo-
venkamp – toetsen, Dedre Twiss, Simone 
Pormes en Debbie Helaha - backing vo-
cals.
Steely Dan beleefde in de jaren ‘70 zijn 
hoogtepunt. Walter Becker en Donald 
Fagen brachten zes albums uit waarop 
jazz, rock-’n-roll, funk, rhythm & blues, 
pop en alles wat daar tussenin zit op in-
telligente wijze werden vermengd. Op het 
eerste gehoor klinkt de muziek misschien 
‘gepolijst’, maar blijkt na aandachtig luis-
teren te worden gekenmerkt door com-
plexe, door jazz beïnvloede structuren en 
harmonieën, intelligente teksten en mu-
zikaal vakmanschap. Hits scoren ze met 
‘Do It Again’, ‘Reeling In The Years’, ‘Rikki 
Don’t Lose That Number’ en ‘Two Against 
Nature’ krijgt een Grammy Award voor het 
beste album van het jaar. 
Aanvang 20.30 uur, entree slechts € 10,-
Graag tot ziens op dit feest der herken-
ning bij Van Bracht op 28 december! En 
een mooie gelegenheid voor de Aarlese 
bevolking om het jaar  2016 op een fees-
telijke wijze af te sluiten!
www.wimbeerenjazzsociety.nl 
http://royaldutchscam.nl

stond te branden.
Deelnemers hadden de keuze uit een 
route van vijf en een route van tien kilo-
meter, waarbij vooral de route van tien 
kilometer erg populair was. Beide routes 
liepen vanuit ons mooie dorp richting 
Croy, waarbij de lange route een lus om 
het kasteel maakte en de korte route voor 
het kasteel weer terugdraaide richting het 
dorp. Bij het hagelkruis kwamen beide 
routes vervolgens weer bij elkaar, waarna 
de tocht door het dorp verder ging richting 
de blokhut.
De reacties van de deelnemers waren erg 
positief: men vond het een mooie route 
en veel deelnemers hebben een gezellig 
avond gehad. Scouting Aarle-Rixtel kijkt-
terug op een geslaagde Gezondheids-
race-activiteit.

Gemeenschapsblad Aarle-RixtelBericht van:
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Zelfhulpgroep Angst en paniek 

Binnenkort starten we met de zelfhulp-
groep Angst en paniek in Eindhoven. De 
groep wordt begeleid door een zelfhulp-
deskundige, die zelf bekend is met de 
klachten. Indien je interesse hebt kun je 
dit via onderstaande gegevens aan ons 
kenbaar maken, meer informatie volgt 
dan later.  
Voor wie is deze groep bedoeld?
Als je last hebt van paniekaanvallen, de 
angst voor paniekaanvallen of een com-
binatie van angst en paniekklachten (bv 
een angststoornis en een paniekstoornis).

NAH YOUNG

Heb je niet aangeboren hersenletsel en 
ben je tussen de 18 en 35 jaar? 
Dan is NAH YOUNG misschien iets voor 
jou! NAH YOUNG is opgezet door jon-
geren met NAH en is de plek om anderen 
jongeren met NAH te leren kennen en ge-
zellig met elkaar te kletsen. Dus heb je 
NAH en ben je tussen de 18 en 35 jaar 
dan ben je van harte welkom op maandag 
1 januari van 19.00 tot 21.00. 
NAH YOUNG bestaat nu een goed jaar! In 
2017 gaan we op 2 januari van start door 
gezellig bij te kletsen over oud en nieuw! 
Wat heb jij gedaan, wat ging er goed, of 
juist niet en/of heb je tips voor anderen? 
De eerste bijeenkomst van 2017 vind deze 
keer plaats op een andere locatie name-
lijk op de Pastoor van Leeuwenstraat 2 
5701 JV, in Helmond. 
LET OP! DEZE LOCATIE IS EENMALIG!! 
Wanneer: maandag 2 januari 2017, 
19.00-21.00 uur
Waar: Pastoor van Leeuwenstraat 2, 
5701 JV, Helmond
Contact: 040 211 8328
Meer info: 
facebook.com/NAHYOUNGHELMOND/

Aanmelding/informatie
Via Stichting Zelfhulp Netwerk Zuidoost 
Brabant, telefoon: 040-2118328, web-
site: www.zelfhulpnetwerk.nl en/of e-mail: 
eindhoven@zelfhulpnetwerk.nl

Nationale bibliotheekpas, 
e-books en gewijzigde 

tarieven bij Bibliotheek 
De Lage Beemden

Lid worden van de bibliotheek is nu nog 
aantrekkelijker. Vanaf 1 januari 2017 
hebben bibliotheekleden toegang tot 
vrijwel alle bibliotheken in Nederland. 
Inspelend op de trend waarbij mensen 
steeds meer lenen en delen, zetten de 
gezamenlijke bibliotheken in Nederland 
dit nieuwe concept in de markt. Iedereen 
die lid is van een bibliotheek heeft niet al-
leen gratis toegang tot elke andere biblio-
theek, maar mag daar ook lenen. Zonder 
extra kosten, zonder gedoe. Met één 
pas kun je bij wijze van spreken het hele 
land door. Met een abonnement van Bi-
bliotheek De Lage Beemden leen je dan 
ook in de bibliotheek in de plaats waar je 
werkt, studeert, winkelt of vakantie viert.
Voor het lenen van e-books is landelijk 
een basistarief van € 42,- vastgesteld. 
Bij abonnementen met een basistarief 
van € 21,- kan ‘geproefd’ worden aan zes 
e-books. Vanaf 1 januari 2017 gelden 
daarom gewijzigde tarieven bij Bibliotheek 
De Lage Beemden. Met een kleine verho-
ging van de tarieven kunnen leden met 
een Lekker Lezen of Eindeloos Genieten 
abonnement nog steeds blijven genieten 
van meer dan 11.000 e-books. Meer infor-
matie over de tarieven 2017 is te vinden 
via www.bibliotheeklagebeemden.nl
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2 december Wit-gele kruis
Onder matige belangstelling hield zondag 
het Wit-gele kruis de algemene jaarverga-
dering in het wijkgebouw. Een der hoog-
tepunten van deze bijeenkomst was de 
uitreiking aan de heer J.A.J. Slaats van 
het zilveren onderscheidingsteken van de 
provinciale bond, voor de vele verdien-
sten, gedurende 25 jaar, verworven voor 
de vereniging. De heer Slaats heeft zich 
inmiddels uit het verenigingsbestuur terug 
getrokken. De voorzitter, dr. Gieskens, 
belichtte de werkzaamheden van de heer 
Slaats, speciaal diens grote belangstel-
ling voor het gezondheidswerk. De heer 
Slaats herinnerde, in zijn dankwoord, aan 
de moeilijke periode bij de oprichting van 
het wijkgebouw in 1957, waarbij hij in het 
bijzonder het werk van de toenmalige 
voorzitster en secretaris, mevrouw Hen-
driks en de heer J. Swinkels, dankbaar 
releveerde. Spreker dankte bestuur en 
leden voor het vertrouwen dat hem steeds 
geschonken was. Het bestuur besloot de 
contributie voor 1967 te verhogen van f 
16 tot f 18 per lid per jaar. De heet Ver-
schuuren vroeg de mogelijkheid te willen 
bezien om voor alleenstaanden de bij-
drage te verlagen, hetgeen het bestuur 
zal onderzoeken. Ook het bezwaar van 
de heer Scheepers tegen de vergoeding 
voor bepaalde diensten zal het bestuur 
onderzoeken. Het werk in Aarle-Rixtel 
zal over twee wijken verdeeld worden. 
In wijk noord zal zuster Isfrida haar werk 
verrichten, de per 1 november benoemde 
wijk verpleegster zuster Ulrika, zal wijk 
zuid voor haar rekening nemen. In de 
kraamzorg kosten over 1966 zal alsnog 
een bijdrage van 1/3 van de nettol lasten 
worden verleend. Dit is afhankelijk van 
de goedkeuring van het gemeenteraads-
besluit van Aarle-Rixtel tot subsidiëring 

van het Wit-gele kruis. De bestuursleden 
J. Gijsbers,. P. de Jong en M. van den 
Heuvel werden herkozen. Vanaf 1 januari 
1967 zullen degenen, die als lid toe-
treden en eerder geweigerd hebben lid te 
worden, een “boete” van f 25 , f 50, of f 
75 te betalen krijgen, afhankelijk van het 
aantal	jaren	dat	men	geen	lid	was.	De	fi-
nanciële stukken over 1964 en de begro-
ting 1967 werden vastgesteld. Tot leden 
van de commissie van onderzoek van de 
financiën	over	1965	werden	benoemd	de	
heren W. Verschuuren en M. v.d. Graef.

2 december Gilde O.L. Vrouw
Tijdens de zaterdag in clubhuis van 
Bracht gehouden teerdag van het gilde 
O.L. Vrouw te Aarle-Rixtel, reikte voor-
zitter J. van Doren twee zilveren schilden 
uit aan de heren ir. Van Noordwijk en G. 
van Vroenhoven, die tot erelid van het 
gilde benoemd zijn.

6 december Recreatieplan Aarlese 
bossen in studie
Woensdag aanstaande om 4 uur komt 
de raad van de gemeente Aarle-Rixtel 
in openbare vergadering bijeen voor het 
behandelen van een agenda, waarop 
o.a. voorkomen: de aanbieding van de 
gemeente begroting voor 1967; beschik-
baarstelling van een krediet van f 25.000 
teneinde diverse wegen van een nieuwe 
slijtlaag te voorzien; de vaststelling van 
de subsidies voor 1967; het wijzigen van 
de subsidieregeling kruisverenigingen; 
het verlenen van een krediet van f 20.300 
en het aanvaarden van een gelijk bedrag 
aan subsidie ten behoeve van een recre-
atieplan; kredietverlening van f 3410 voor 
de aankoop van strooizout en de instelling 
van een commissie van advies inzake de 
krotopruiming en doorstroomregeling.

HELMONDS DAGBLAD december 1966
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