
29 september 2008

NR 16





Inleveren kopij
Tot uiterlijk dinsdagavond voor het
verschijnen van het volgende nummer.
E-mail:
gemeenschapsblad@hotmail.com
Advertenties, dankbetuigingen en klokjes
(duidelijk leesbaar)
Adres
Kerkstraat 39, 5735 BW,  Aarle-Rixtel.
Fax 0492 - 842639
Klokjes en dankbetuigingen
tegen contante betaling aanleveren op
adres Kerkstraat 39, Aarle-Rixtel

Klachten t.a.v. Gemeenschapsblad:
Ben Sibon Nachtegaalstraat 7
Tel 0492 - 381610

Verschijningsdata:   13-10  /  27-10  /  10-11  /  24-11  /  8-12  /  22-12

Huisartsen: T. Engels en F. Titulaer 381253
Huisartsenpost Elkerliek:                        0900 8861
Tandartsen: C. Martin en P. Kolkman 381790

P. Colen 382727
Apotheek: Laarhoeve 386000
Ziekenhuis: Elkerliekziekenhuis Helmond 595555
Mariëngaarde: Bosscheweg 20, 5735 GV     385333
Spreekuur pastorie: zie kerkberichten Heindertweg 1 381215

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

Kosten van de advertenties

Exclusief BTW 19 %
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 10.14.95.048

STICHTINGSBESTUUR:
Ben Sibon, Nachtegaalstraat 7. 381610
Cisca Verschuuren - Nooijen, Haffmansstraat 10. 382100
Trees van Zutphen-Wagemakers, Bosscheweg 4. 381487
Ad Loos, Kerkstraat 39. 382034
Theo Schepers, Lijsterstraat 7. 381733
Jan den Mulder, Lieshoutseweg 26                        382067

Jaargang 38

Oplage 2500

29 september 2008
NR  16

www.gemeenschapsblad.nl

SSSSStichting

GGGGGemeenschapsblad

AAAAAarle-Rixtel

Pagina 3



Pagina 4



POLITIEBUREAU Beek en Donk, openingstijden ma  t/m vr 09.00-12.00 u,
wo 18:00-19:30u tel. 0900 - 8844.

BRANDWEER Tel. 1 1 2. Overige gevallen 382038. B.G.G. 040 - 2445445.
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)

M.F. DE DREEF De Duivenakker 76, tel. 382149
STORINGSNUMMERS Storingsnr. gas en stroom 0800-9009

Waterleiding: 073-6838900. UPC 0900-1580
WONINGSTICHTING LAARBEEK: Heuvel 1, Lieshout, tel. 0499-423370.

Open: Ma. t/m vr van 9.00 - 12.30 u. Tel ma t/m do 8.30-17.00 vr 8.30-12.30 uur
Spreekuur Aarle-Rixtel:do van  16:00 - 17:00 u in Mariëngaarde, Bosscheweg 20

SCHULDHULPVERLENING LAARBEEK voor hulp bij schulden: Budgetwinkel, Churchil-
laan 109, Helmond, aanvraagformulier opvragen tel. 0492-587878.

VERLOSKUNDIGEN  Gemert-Bakel en Aarle-Rixtel. St Annastr 69. Gemert.
Afspr. maken, ma, di en do van 9.00 u tot 12:00 u. 0492-367703
Dienstdoende verloskundige:0492 — 367703

FYSIOTHERAPEUTEN  Fysiotherapie en Manuele Therapie. P. J. Groenendaal en
Mw. Groenendaal-de Waard, en  Mw. L. Mcnab. Koude Maas 16, tel. 382156.

Fysiotherapie en Training  Th Kemps,R. Rijf,C. Rijf,H. Pluym, M. v Veggel).
Molenstr. 9a  tel.382120

ERGOTHERAPIE Van der Muuren-Paramedisch Centrum Laarbeek-Molenstr 9B Aarle-Rixtel-
Tel:06-19718264

CESAR-THERAPEUTE Mw. B.M. Verwijmeren, Klokstraat 16, tel. 383081
LOGOPEDIE BTC vd Heijden Paramedisch Centrum Laarbeek Molenstraat 9b Tel381524
DE ZORGBOOG KRUISWERK:  Mariëngaarde, Bosscheweg 20 en Gezondheidsservice.

Info kantooruren 0900-8998636 Thuiszorgwinkel Helmond verpl.huis Keyserinne-
dael, Kanaaldijk NO 18, tel 0492-348782   ma t/m vr 10.00-17.00u za 12.00-16.00

STICHTING WELZIJN OUDEREN LAARBEEK: Otterweg 27, Beek en Donk, tel. 328800
ma. t/m vr. 09.00-12.00 uur. Secretariaat 0499-421733.

OUDERENADVISEUR Voor vragen over zorg, wonen en welzijn ouderen tel. 06 - 51207270
Wmo servicepunt: Bosschew. 20, tel.383959.ma 10.00-12.00   di 18.30-20.30

do 13.00-15.00u. email wmo-ar@welzijnlaarbeek.nl
COÖRDINATIEPUNT VRIJWILLIGE THUISZORG REGIO HELMOND: Stationplein 15-21

Helmond. tel 554586. ma t/m do 9:00-17:00u. www.vrijwilligethuiszorghelmond.nl
MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING HELMOND DE PEELZOOM :

Bosscheweg 20, tel. 382109. ma en di. 13.30-14.30. wo en vr 9.00-10.00 Centraal
kantoor: Penningstr 57, Helmond.tel. 0492-598989.  Open ma t/m vr 9.00 tot 17.30 u
Na 17.30u. en in het weekend:Bereikbaar: 040-2530350

THUISZORG: SAVANT-ZORG,  Steenovenweg 4 Helmond
Tel 0492-572000. ma t/m vr 8:00 - 17:00uur. Acute 24 uurs zorg, 7 dgn per week.
www.savant-zorg.nl, info@savant-zorg.nl. Nieuwe meldingen CIZ 040-2459999

GGZ OOST BRABANT Regio Helmond. ‘t Warant Wesselmanlaan 25a tel. 0492 - 848000
KINDERTELEFOON Zuidoost-Brabant: 0800-0432 (gratis) van 2 tot 8 uur
SOS Telefonische Hulpdienst  Noord-Brabant: 0900-0767 dag en nacht bereikbaar.
POSTAGENTSCHAP Kouwenberg, tel 382984. Open ma, wo t/m vrij 9.00-12.00 en

14.00-17.00 u, di  9.00-12.30u , za 9.00-12.00u.
RABOBANK:  Dorpsstraat 10, tel. 391919. Open ma t/m vr van 9.30-12.30 u 13.30-16.00u.

Advies op afspraak 9.00-21.00 uur.
RADIO KONTAKT: Otterweg 25 in Beek en Donk, tel 0492 463624. 106.8 Mhz Kabel 94.4
BIBLIOTHEEK: Di 14.30-20.00u, Wo en Vr 14.30-17.30 u. Bosscheweg 14a, tel. 382121.
HEEMKAMER ´BARTHOLD VAN HEESSEL: Bosscheweg 14a, tel. 383553 of 382763

Open: di 20 tot 22 uur en 1e zondag van de maand van 14 tot 17 u of volgens afspraak.
DIERENOPVANG vd Voorste Grootel Grotelseheide 11 Bakel melden zwerfdieren 384750.

Landelijk Politienummer 0900 - 8844 voor niet spoedeisende hulp
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Zaterdag 4 oktober
18.30 uur Kerk – Eucharistieviering – Dameskoor

Piet en Riek van de Ven – Hoeks (j. get. moeder)
Zr. Seraphinie Holten
Riek Sneijers (par.)
Bertha Kuijten – Vissers (par.)
Gerard Wouters (par.)

Zondag 5 oktober – 27e  Zondag door het jaar
10.00 uur Kerk – Eucharistieviering – Herenkoor

Overleden ouders v.d. Heuvel – Janssen
Overleden ouders v.d. Pas - Janssens (verj./j.get)
Sien Nooijen (fund.)
Overleden Ouders v.d. Graef – Fleskens en Huub Verbakel
Overleden begunstigers van het Onze Lieve Vrouwe Gilde
Bijzondere intentie
Tot welzijn van de parochie

Maandag 6 oktober
10.15 uur Mariëngaarde – Eucharistieviering
Dinsdag 7 oktober
18.30 uur Mariëngaarde – Eucharistieviering

Jaarfeest KBO
Woensdag 8 oktober
19.00 uur Kapel – Rozenkransgebed
Donderdag 9 oktober
10.15 uur Mariëngaarde – Eucharistieviering
Vrijdag 10 oktober
12.00 uur Kapel – Huwelijk

Daniëlle Disco en Quirijn Peels, Carolushof 14.
14.00 uur Kapel – Huwelijk

Monique van Deursen en Barry Dekkers, Janssensstraat 46.

Week van zaterdag  11 oktober t/m vrijdag  17 oktober
zaterdag  11 oktober
14.30 uur Kapel – Gouden bruiloft

Jan en Mien Verbakel, Janssensstraat 39.
18.30 uur Kerk – Eucharistieviering –  samenzang

Overleden ouders Verbakel – van Lieshout
Driek en Annie Swinkels – v.d. Heuvel
Adriaan Loomans
Ben van Rixtel (trouwdag/buurt)
Jan Verhoeven (1e j.get/fam. v.d. Vossenberg)
Nol Roijakkers (par.)

Week van zaterdag  4 oktober t/m vrijdag  10 oktober
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Frits van Vijfeijken (j.get.)
Martina van Schaik-Bouw (par.)
Tot welzijn van de parochie

Zondag 12 oktober –  28e Zondag door het jaar
10.00 uur Kerk – Eucharistieviering – Dames- en Herenkoor

Betsie Biemans – v. d. Heijden
Jan Hendrix (verj.
Overleden ouders Vereijken – Verhagen (j. get.)
Overleden ouders Verhoeven – Vlemmix
Jo van Berne – Lennarts (par.)
Jan Schepers
Gerard Wouters (herenkoor)
Toon van Berne (verj. 9 okt.)
Giel Brouwers (par.)

13.30 uur Kapel – Doopviering (Diaken Ton Schepens)
Lotte Groen, de Malthezer 12.

15.00 uur Kerk – Concert Gemengd Koor de Klokkengieters
Maandag 13 oktober
10.15 uur Mariëngaarde- Eucharistieviering
Woensdag 15 oktober
19.00 uur Kapel – Rozenkransgebed
Donderdag 16
10.15 uur Mariëngaarde - Eucharistieviering

OVERLEDEN
Hans Möller,  Terlingenplein 6, 67 jaar.

GETROUWD
Rectificatie: Op 19 september zijn getrouwd : Tosca van Erp en Wolter Appelhof
Wendy van den Heuvel en Johnie Rovers, Dijkmanstraat 2.

GEDOOPT
Kim van Rixtel, Dijkmanstraat 10.
Ot van Haandel, Janssensstraat 56.
Lien Nooijen, Opstal 6.
Eline van Waardenburg, Donkersstraat 8

Doopvieringen
De eerstvolgende doopvoorbereidingsavond is op 5 november a.s. van 20.00 tot
21.30 uur in de sacristie van onze kerk.  Deze avond is bedoeld als voorbereiding voor
de gemeenschappelijke doopviering van 23 november a.s. Voor deze avond en
voor de doop van uw kindje  kunt u zich opgeven tijdens de spreekuren op de pastorie:
tel. 381215.

Spreekuren Pastorie
ATTENTIE   Op Maandag is de pastorie altijd gesloten.
Wilt u op Maandag alleen in dringende gevallen naar de pastorie bellen?
Pastor Deli kunt u persoonlijk spreken op: donderdag- en vrijdagochtend van
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10.30 tot 11.30 uur. Wilt U op een ander tijdstip een persoonlijk gesprek met de
pastor, dan kunt u daar tijdens de spreekuren voor bellen.
Op dinsdag en vrijdag, woensdag- of donderdagochtend   van 9 tot 12 uur is er
een medewerkster aanwezig op de pastorie.  U kunt dan terecht met vragen over:
dopen, huwelijken, jubilea en misintenties. Voor dringende gevallen zoals uitvaart of
ziekenzalving,  kunt u de pastor bereiken op de pastorie tel.:381215.

50 jaar getrouwd

Op 7 oktober 2008 zijn onze ouders en grootouders

Jan Verbakel
en

Mien van Boxtel

50 jaar getrouwd.

Wij willen dit natuurlijk niet onopgemerkt voorbij gaan en willen dit samen met u
vieren op zaterdag 11 oktober 2008.

Onze ouders wonen in de Janssensstraat 39, 5735 AC Aarle-Rixtel

Hans en Jeannette, Dennis, Martijn
Michiel en Anita, Daniëlle, Jochem

Wilhelmien en Henry, Joan, Leroy, Lynn



openingstijden:
ma 13:00-17:00

di-wo-do 9.00-18.00
vrij 8.00-18.00
za 8.00-15.30

Kapsalon Astrid
Hoofdstraat 135b
Mierlo-Hout
tel: 0492-525613

openingstijden:
ma 13.00-17.00

di-wo-do 9.00-18.00
vrij 8.00-19.00
za 8.00-15.30

Kapsalon Astrid
Dorpsstraat 21
Aarle-Rixtel
tel: 0492-381307

www.kapsalonastrid.nl
Pagina 10

    SEPTEMBER en OKTOBER workshopmaand. Ook voor kinderen!!
    U bent van harte welkom in de winkel voor wonen en lifestyle. Aparte decoraties
en modeaccessoires rekeninghoudend met de trends en stijlen van nu. La Romanza
verzorgt ook uw kerstpakketten!! Vraag vrijblijvend om info!!!

        Dorpsstraat 23 Aarle Rixtel                            06 – 52 330 331
     OPEN:  di t/m do 10.00 – 18.00 u  vrijdag 10.00 – 19.00 u zat 10.00 – 17.00 u
                                             Tussen de middag gewoon open
            www.laromanza.nl                                              info@laromanza.nl
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Belgisch Klokje  (sept)
Kort woordje van Pastor M. Deli
Vakantie doet goed
Na de drukke kermisdagen ben ik een
tiental dagen op Kreta gaan uitblazen.
Zalig was het daar! En de natuur is daar
heel schoon, witte bergen en het water
helderblauw. Ge kunt er de viskes zo
zien zwemmen in de zee. Zelfs dolfijnen!
Het hotel was iets minder rustig. Er
zaten nogal veel Belgen! Beneden rond
de zwemkom was er ’s avonds altijd iets
te doen.
De eerste avond kwamen daar vier
soepele madammen dansen. En vanaf
mijn balkon gezien leken ze wel op ver-
sierde kerstbomen. Ze hadden allemaal
belletjes rond hun armen en benen,
terwijl hun buikjes draaiden op de tonen
van Oosterse muziek. Heb er een
fotootje van getrokken maar dat is
mislukt. (te veel bewogen denk ik)
Toch was het fijn elke avond rond elven
naar bed te gaan, iets wat hier in Aarle
bijna nooit mogelijk is. Inmiddels is het
nieuwe werkjaar weer begonnen. Vol
mogelijkheden en nieuwe kansen om
verder te gaan met groeien, om nieuwe
mensen te ontmoeten, om bekenden be-
ter te leren kennen. Om kennis te maken
of te hernieuwen. De scholen zijn al weer
lang begonnen. Onze kinderen zitten
weer braaf in de banken. De vakantie is
voorbij, die dagen waarin er anders wordt
geleefd dan tijdens het schooljaar. Ik
hoop dat velen van u zich weer willen
inzetten zodat Aarle een bloeiende
parochiegemeenschap mag blijven.
Mariakapel blijft open
Een tijdje geleden heb ik in de kerk een
oproep gedaan om personen die genegen
willen zijn om de Mariakapel te openen
en te sluiten; dit omdat die lieve zuster
Trarzis door omstandigheden niet meer in
staat is deze taak te verrichten.
Mensen die in de buurt wonen van onze
mooie Mariakapel hebben de handen
ineengeslagen. (mevrouw Sissy van de

Weijer had hierin een voortrekkersrol).
Met enkele mensen is er nu de afspraak
gemaakt dat ze er zorg voor dragen dat
de kapel dagelijks in de ochtend geopend
wordt en in de avond wordt gesloten,
nadat ze de bougiekes hebben uitgebla-
zen. Een goede buur is beter dan een
verre vriend, geldt in dit geval zéker voor
Moeder Maria. Hiermee wil ik deze
mensen hartelijk danken.
Liever biljart- dan bitterballen
Afgelopen week, terwijl het gemengd
koor ‘De Klokkengieters’ in de zaal hun
repetitie hielden, waren er vooraan in ‘De
Lantaarn’ enkele vrienden aan het biljar-
ten. Wat zijn die biljarters ‘De Ketsers’
toch kundig in deze sport. Achteraf nog
wat met deze gezellige mensen zitten te
buurten. Voor de eerste keer in m’n leven
kreeg ik een echte keu (is de stootstok)
in handen. En onder deskundige instruc-
ties van échte biljarters, heb ik mijn eer-
ste stoot op het groene laken gewaagd
en de twee witte ballen uit elkaar doen
vliegen. Een tof biljartclubke ‘De Ketsers’.
Parel van vrede uit Aarle!
Mooi was het afgelopen week woensdag-
avond in het centrum ‘De Couwenberg’,
waar onze M.O.V.-groep een avond
organiseerde. Niemand minder dan onze
Riny van den Bogaard deed er zijn
verhaal en liet beelden zien over zijn
vredesmissie in Sudan. De belangstelling
was groot en het werd een zeer leerrijke
en boeiende avond voor alle aanwezigen.
Bedankt Riny, man van vrede, ge hebt
ons allemaal heel veel bijgebracht. Aarle-
Rixtel mag terecht fier op u zijn.
Teerdag Blauwe Schut
Via deze weg wil ik graag koning Eugène
de 1ste en al mijn blauwe vrienden bedan-
ken voor de schone en hartelijke ont-
vangst op de avond van hun jaarlijkse
teerdag. Ook enkelen van onze  ‘rode’
kameraden waren er te gast. De
muzikale opluistering van het feest was
in de veilige handen van  Paul Geene,
die met zijn professionele  geluids-
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Drie koren verzorgen op
12 oktober het najaarsconcert
te Aarle-Rixtel.

Het is inmiddels een traditie dat
Gemengd Koor De Klokkengieters Aarle-
Rixtel in het najaar een concert verzorgt
in de parochiekerk van Onze Lieve
Vrouw Presentatie. Dus ook dit jaar, op
zondag 12 oktober om 15.00 uur, zal de
Aarlese kerk weer met zang zijn gevuld.
Bij gelegenheid van het najaarsconcert
van De Klokkengieters worden andere
koren uit de regio benaderd en uitge-
nodigd een bijdrage aan het programma
van het concert te leveren.
Dit jaar zullen naast Gemengd Koor De
Klokkengieters het Helmonds Mannen-
koor en Kamerkoor Sine Nomine acte de
présence geven.
Met pianobegeleiding van Rob Rassaerts
en Arjan Mooij zingt Sine Nomine onder
leiding van Margot Pagels. Mevrouw
Pagels zal tevens het werk When I am
laid van Henry Purcell als solo ten
gehore brengen.
Van de zeven werken die Sine Nomine
voor het voetlicht brengt, zijn er een drie-
tal die als kerkmuziek kunnen worden
aangemerkt. Maar ook de weemoed van

de avond en de blijheid van een vogeltje
zullen klinken!
Onder leiding van Jan van de Beek en
Joseph Gruyters (wanneer Van de Beek
de begeleiding verzorgt) presenteert
Helmonds Mannenkoor een achttal
werken van uiteenlopende aard zowel wat
thema betreft als het genre waartoe ze
gerekend kunnen worden. Het hele scala
van koormuziek van 1700 tot in deze tijd
krijgt aandacht. Naast Georg F.Händel
komen John Lennon en Paul McCartney
als componisten op het programma voor.
Gemengd Koor De Klokkengieters onder
de leiding van Rob Rassaerts en begeleid
op het orgel door Arjan Mooij, zingt een
viertal geestelijke werken waaronder het
majesteitelijke Pater noster van Hendrik
Andriessen. De sfeer van herfst wordt
vertolkt in The long day closes van Arthur
Sullivan en How calmly the evening van
Edward Elgar.
Al met al wordt op zondag 12 oktober om
15.00 uur in de parochiekerk van Aarle-
Rixtel weer een programma aangeboden
met een keur aan koorzang.
Iedereen is van harte welkom!

Harmonie
De Goede Hoop

Concert OJO.

Op woensdag 8 oktober a.s. zal het OJO
orkest van harmonie De Goede Hoop een
concert geven samen met de Vrouwen-
band Permanent uit Beek en Donk en
muziekgroep de Wanhoop uit Aarle-
Rixtel. Het concert vindt plaats in zaal De
Couwenberg  en begint om 20.00 uur.
Door de drie orkesten zal lichte populaire
muziek worden gespeeld. U wordt van
harte uitgenodigd bij dit concert aanwezig
te zijn.

apparatuur, schone en welklinkende
plaatjes liet horen. Maar ook de optre-
dens van  Kailey Gruijters, waren
‘super!’. Op echte ski’s en sneeuw-
vaardig aangekleed bracht Kailey zijn
plezante liedje: “Kamikaze Henkie”.
Bravo Kailey!
‘Blauw’ én ‘Rood’,  bedankt voor die
mooie  en onvergetelijke dag!
Tot binnenkort,
Pastor Michaël Deli
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Opleiding
volgen bij De Zorgboog
De Zorgboog is bekend als zorgaanbieder
maar biedt ook de mogelijkheid om een
opleiding tot helpende en kraam-
verzorgende te volgen. Op 8 oktober a.s.
wordt een informatiebijeenkomst gehou-
den voor beide opleidingen. Heb je
interesse in werken in de zorg? Kom dan
naar de bijeenkomst! Deze vindt plaats
bij Zorgboogverpleeghuis Sint Jozefsheil,
Roessel 3 te Bakel (in de Bakelzaal) en
duurt van 19.00 tot 21.00 uur.
De opleidingen worden gegeven in
samenwerking met het ROC Eindhoven
volgens het leren en werken concept. Dit
houdt in dat je minimaal 1 dag in de
week naar school gaat en de overige
dagen in de praktijk werkzaam bent.
De opleiding tot kraamverzorgende duurt
in totaal 17 maanden en start met 11
weken school waarna 1 week stage volgt.
Hierna volgt een praktijkperiode van 3
weken werken, afgewisseld met 1 week
school. Je dient te beschikken over een
VBO-opleiding met 2 vakken op C-niveau
waaronder Nederlands of een VMBO
diploma, de kader of gemengde/theo-
retische opleiding. Voor de opleiding
helpende, die 18 maanden duurt, dien je
te beschikken over een VBO diploma B-
niveau of een VMBO diploma, de basis-
*beroepsgerichte leerweg.
De opleiding tot kraamverzorgende begint
in januari 2009 en de opleiding tot
helpende in februari 2009.
Om een van de opleidingen te kunnen
volgen, moet je minimaal 21 jaar zijn. De
Zorgboog neemt de kosten voor opleiding
voor haar rekening. Gedurende de
opleiding word je intensief begeleid.
Aanmelden voor de informatiebijeen-
komst kan tot 4 oktober a.s. via HRM,
telefoonnummer 0492-348417.

Beste Dames

Donderdag 2 oktober Kookavond
Mevr. Riekie van Dijk komt ons op deze
avond leren hoe wij een aantal nagerech-
ten kunnen maken.
Aanvang 20.00 uur in zaal ’t Heuveltje.

Dinsdag 14 oktober excursie museum
Duinhove te Uden
Dit museum, gelegen op de Eikenheuvel
en genoemd naar een familie die vroeger
op deze plek woonde,
Herbergt een aantal grotere en kleine
gebruiksvoorwerpen die elk hun eigen
verhaal vertellen
Vertrek 13.15 uur vanaf zaal ’t Heuveltje.
Het bestuur

Katholieke
        Vrouwenbeweging

Programma
KVB afd. Aarle Rixtel.

Woensdag 8 Oktober
Excursie naar het JUMBO distributie-
centrum in Veghel. We worden om 9.30
uur verwacht op de Amert 505 aan de
personeelsingang.
De rondleiding/excursie eindigt om onge-
veer 12.00 uur. Vertrek per auto vanaf het
kerkplein om 9.00 uur
Woensdag 15 Oktober
Kienen. Introducé zijn van harte welkom
Aanvang 20.00 uur in Gemeenschapshuis
de Dreef
Woensdag 22 Oktober
Een Archeologische avond verzorgt door
Theo de Jong. Aanvang 20.00 uur in
gemeenschapshuis de Dreef. Voor meer
informatie neem contact op met Diana
Aarts tel. 0492 -546011Of loop gewoon
eens binnen op een van onze avonden.



Rabobank, uw betrouwbare hypotheekverstrekker.
Bel voor een afspraak met Rabobank Peel Noord,
telefoonnummer (0492) 39 19 50.

Van ons hoeft u drie maanden 
geen hypotheekrente te betalen.

U wilt uw nieuwe huis graag leuk inrichten, maar uw 

spaarpot is bijna leeg? De Rabobank helpt u graag 

uw woonwensen te realiseren. We geven u drie 

maanden rente cadeau, zodat u dat geld op een 

andere manier kunt besteden. Aan de inrichting 

van uw huis bijvoorbeeld.

Liever meubels 
dan rente?

Vraag naar onze actievoorwaarden

Praktijk voor reflexzone therapie, neuro-reflexologie en
massage therapie te Aarle-Rixtel

Er staan nu niet een maar twee therapeuten voor u klaar
nl. Mieke Gielkens &  Petrie van Meerendonk

• Geen wachttijden meer
• Gedeeltelijk of gehele vergoeding ziekenfonds
• Geen verwijskaart van huisarts nodig
• Beide therapeuten zijn lid van de beroepsvereniging V.N.R.T.
• Ook preventieve behandeling is mogelijk omdat voorkomen beter is dan

genezen, wie wil er in deze stressvolle tijd nu niet een uurtje voor zichzelf
om te onthaasten en te genieten!!

• Reflexzone therapie ondersteunt en stimuleert uw zelfgenezend vermogen
zodat o.a de hierna beschreven klachten kunnen verminderen:
spanningshoofdpijn, clusterhoofdpijn, migraine, duizeligheid, ziekte van
Menière, hooikoorts, slaapproblemen, obstipatie, maagklachten, incontinentie,
bekkenbodem instabiliteit, nierstenen, allergie, slijmbeursontstekingen,
oorontstekingen en overige ontstekingen, eczeem, blaasontsteking, astma,
RSI, gewrichtspijnen, jicht, aambeien, zwangerschapsbegeleiding,
zwangerschapsnazorg, en rouwverwerking

Al de goede dingen in het leven moet je geprobeerd hebben,
daar is reflexone therapie er een van

Voor meer informatie kijk op: www.petrie-zorggoedvoorjezelf.nl
of bel 0492 - 383213
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SENIORENVERENIGING/KBO
AARLE-RIXTEL

JAARFEEST 2008
Dit jaar vieren wij onze oprichtingsdag op
dinsdag 7 oktober a.s.
Deze avond beginnen we weer met een
H.Mis en wel om 18.30 uur in de kapel
van Mariëngaarde. (Let op: dus niet in de
kerk). Wij hopen hier weer veel leden te
ontmoeten. Na de Mis gaan we naar ’De
Dreef”, waar de koffie al klaar staat. Ook
het borreltje zal niet ontbreken. Deze
avond zal voor ons optreden de Folkloris-
tische dansgroep “de Dörsvlègels” uit
Ulft. Deze dansgroep uit Gelderland ver-
zorgt veel optredens, zowel in Nederland
als in Duitsland, Oostenrijk, enzovoort.
Naast de traditionele folkloristische
dansen zorgen de muzikanten ook voor
gezellige muziek. Als er vrienden, buren
of bekenden van je zijn die kennis willen
maken met onze vereniging, dan kunnen
ze gerust meekomen (wel tegen betaling
van • 5, -.)
Voor vervoer kunt u bellen met:  Hetty
Lemmens tel. 381303 of Ruud Biemans
tel. 383822.
Wij hopen velen van u te ontmoeten op
deze opening van het verenigingsjaar.
Het wordt ongetwijfeld weer een gezellige
avond.

THEMADAG
“IN GESPREK MET DE HUISARTS”
Op dinsdag 14 oktober wordt voor alle
leden een themadag gehouden met als
titel “In gesprek met de huisarts”. De
middag wordt gehouden in gemeen-
schapshuis “De Dreef”  van 14.00 uur tot
16.30 uur en staat onder leiding van
dokter  F. Titulaer.
Tijdens deze informatieve middag worden
veel praktische onderwerpen behandeld
zoals:
Wat doet een huisarts, wat mogen we

van de huisarts verwachten, hoe werkt de
huisartsenpost, wanneer moet iemand
naar de huisarts, wat doet een praktijk-
ondersteuner, wat doet het consultatie-
bureau, moet men preventief naar een
huisarts gaan, wanneer roept een huis-
arts zelf zijn cliënten op, moet iedereen
ouder dan 65 jaar zich in laten enten
tegen griep, wanneer moet of kan iemand
naar de Eerste Hulp, enzovoort.
Ongetwijfeld hebt u zelf ook nog vragen
die u graag beantwoord wilt hebben. U
krijgt de gelegenheid om uw vragen te
stellen. Het wordt beslist een boeiende
en leerzame middag. Wij rekenen dan
ook op een grote opkomst.

Vrouwen Sociëteit Laarbeek e.o.
dinsdag 7 oktober
Power-point presentatie “Laarbeek in
vogelvlucht.”  aanvang : 10.00 uur
locatie : conferentiecentrum “De Couwen-
bergh”
dinsdag 28 oktober
Bridgen Grotel’s Hof  aanvang : 09.30 uur
donderdag 30 oktober
Bezoek Europees Parlement.
vertrek : 08.30 uur
opstapplaats: kerkplein Aarle-Rixtel.

Prinses Beatrix Fonds

Velen van U zegden wéér ja. 23 Collec-
tanten brachten hierdoor het mooie
bedrag van • 1.303,89 bij elkaar. Hartelijk
dank namens het Prinses Beatrix Fonds
en de plaatselijke coördinator Wilma van
Brug-Wigmans.
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Uitslag Fotowedstrijd
De winnaars van de vakantiefotowedstrijd
zijn geworden; Jans Corstens uit Gemert,
Patty Verberne uit Milheeze en Fam van
der Putten uit Bakel. De inzendingen
waren erg gevarieerd, wat het lastig
maakte voor de jury om te kiezen. De
winnaars hebben intussen bericht gehad.
 Alle ingezonden foto’s zijn te beklijken
op de website
www.bibliotheeklagebeemden.nl

Kinderboekenweek
Het thema van de Kinderboekenweek is
poëzie onder het motto ZINNENVER-
ZINZIN. Dit is de titel van een gedicht dat
Joke van Leeuwen speciaal voor deze
Kinderboekenweek heeft geschreven.
De Kinderboekenweek loopt van woens-
dag 1 oktober tot en met zaterdag 11
oktober 2008. De bibliotheek wordt leuk
versierd en in alle vestigingen komt een
presentatie rondom het thema en de
bekroonde boeken. De jeugdbibliothe-
caris komt in alle groepen 4 vertellen over
de Kinderboekenweek.
Het boekje ‘Een 10 met een griffel’ krijg
je gratis als je een boek leent en voor de
kleintjes is er een kleurplaat.

Verzameling eekhoorns in
bibliotheek Lieshout
In verband met het thema “herfst” staat in
de vitrine van de Lieshoutse bibliotheek
de verzameling EEKHOORNS van dhr. B.
Ketelaars uit Eindhoven.
De beestjes zijn gemaakt van diverse
materialen zoals pluche, hout, glas en
verschillende steensoorten. Ook staan er
kaarten en waxinelichtjes in de vorm van
een eekhoorn. Deze verzameling is dhr.
Ketelaars eigenlijk overkomen. Net als

zijn vader houdt hij eekhoorntjes bij huis
in een kooi. Op zeker moment kreeg hij
een klein stenen eekhoorntje cadeau van
een familielid.
Daar was hij zo blij mee dat andere
familieleden op het idee kwamen om als
cadeau of souvenir ook zo’n beestje te
schenken. De grote en kleine eekhoorns
staan inmiddels door het hele huis tot in
de tuin.
Tot eind november is de verzameling te
zien tijdens de openingsuren van de
bibliotheek.
De bibliotheek…….Zo dichtbij en zo
verrassend veelzijdig

Rommelmarkt O&U

Zondag 28 september wordt er door de
Koninklijke harmonie “Oefening en Uit-
spanning” een rommelmarkt georgani-
seerd. Deze zal plaatsvinden van 11:00
uur tot 15:00 uur in Muziekcentrum “Het
Anker”, Pater Vogelsstraat 39 in Beek en
Donk.
De entree is • 1,-. Het café is tijdens de
rommelmarkt open en als extraatje
kunnen er met het rad van fortuin leuke
prijzen gewonnen worden.
Voor meer informatie kunt u mailen naar:
Harmonie@o-en-u.nl.
Tot ziens,
Rommelmarktcommissie “O&U”
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Wij hebben allemaal kunnen volgen op
omroep Brabant dat Johan Verschuuren,
onze bekende Aarlese weerman, voor-
taan alleen in de weekenden is te
beluisteren. Voor Reportad een reden om
bij Johan en Gerrie op bezoek te gaan.
Gerrie heeft de koffie al klaar staan en
we beginnen alvast wat gegevens te
noteren. Johan en Gerrie zijn 40 jaar
getrouwd en hebben samen twee zonen
gehad. Eén is op de jeugdige leeftijd van
zeven jaar overleden. Zijn andere zoon
heeft twee kinderen, ook twee jongens.
Johan is intussen alweer 73 jaar en nog
steeds actief bezig met allerlei dingen.
Tuinieren is een grote hobby, zijn eigen
tuin ziet er prima uit. Ik ben benieuwd
hoe hij er toe gekomen is om weerman te
worden. Dat ben je zo maar niet. Hij
verteld mij dat het bij toeval is gebeurd.
Van jongs af heeft hij veel belangstelling
gehad voor de natuur. Waar je aan zag
dat het voorjaar werd. Wanneer je kunt
zien dat er regen op komst is. Je ziet
aan de trek van de vogels wanneer de

herfst begint, maar ook zo in het voorjaar.
Jaren geleden was het radio Ramona uit
Someren die donderdagmiddag belde
voor het weerbericht van het weekend. Ik
deed een keer mee met een programma
van radio Ramona waar een plaat van
Dikke Leo werd gespeeld. Ik was de
gelukkige die het goed had. En natuurlijk
moest ik over “het weer” hebben. Officieel
ben ik op 1 maart 1982 begonnen bij
omroep Brabant. Van tevoren was de
heer Swinkels uit Mierlo die de weervoor-
spelling verzorgde. En ik kan er trots op
zijn dat ik heel veel trouwe luisteraars
heb. En dat hebben ze al een paar keer
geweten bij omroep Brabant. Enkele
jaren geleden hebben ze mij op een
ander tijdstip willen laten uitzenden. De
luisteraars waren er niet mee eens, toen
ben ik weer naar de oude tijdstippen
terug gekeerd. In de begin jaren was ik
alleen op vrijdag te beluisteren. Al gauw
kwam daar de maandag bij. Daarna ook
op woensdag, later werd het iedere dag.
Een tijd lang ben ik vrijdags ook op de TV



geweest. Maar als er dan weer eens een
nieuwe directeur kwam, werden alle
programma’s weer veranderd. Ja,
iedereen heeft zijn eigen zienswijze en
dan moet alles weer veranderd worden.
Maar het leuke is wel dat even later SBS
6 Piet Paulusma met zijn weerbericht op
de TV bracht. De mensen hebben meer
vertrouwen in onze weervoorspelling, dan
in de professionele. Als je met deze
mensen praat, staan zij versteld waarmee
wij onze voorspellingen doen. Met alle
moderne hulpmiddelen die zij tot hun
beschikking hebben, zijn zij soms nog
niet in staat om een juiste voorspelling te
geven. En wij, natuurmensen zoals we
zijn, kunnen dat wel. Ja, zegt Johan,
soms ben ik blij dat er regen valt. Want
als je zegt dat er een kleine kans is dat
er regen valt, zijn al een paar druppels
voldoende om gelijk te krijgen.
Jij bent vorig jaar gehuldigd voor je 25 jaar
dat je de weerman van omroep Brabant
bent. Ja, dat was een prachtige dag.
Maar om eerlijk te zijn, toen ik ’s
morgens opstond was dat niet het geval.
Ik wist van niets wat er die dag stond te
gebeuren. Met een vloek stond ik naast
mijn bed. Dat ze daar niet bij hebben stil
gestaan. Dan doe je dat 25 jaar en
niemand die daar bij stilstaat. Ja, ik was
echt boos. En mijn vrouw Gerrie gaf mij
gelijk, ook zij vond het schandalig. Gerrie
lacht, ik speelde het spelletje gewoon
mee, want ik was op de hoogte wat die
dag allemaal stond te gebeuren. Ik had
beloofd daar met niemand verder over te
praten. En dat is goed gelukt. Toen op
een gegeven moment er een grote wagen
voor de deur stopte en er diverse mensen
naar binnen kwamen, kreeg hij het pas in
de gaten dat ze hem niet vergeten waren.
Maar hij had wel het weerbericht voor die
dag al klaar. Om een uur of tien was hij in
de studio van omroep Brabant, waar hij
tot zijn grote verbazing nog veel meer
mensen hem op stonden te wachten in
het mediacafé. Zelfs de burgemeester
van Laarbeek de heer Hans Gilissen

stond daar. Deze overhandigde hem een
Ereblijk van de gemeente Laarbeek voor
de wijze waarop hij Aarle-Rixtel 25 jaar
lang op de kaart heeft gezet en daarmee
Laarbeek. De burgemeester beloofde
hem een slagroomtaart wanneer hij tien
maal Laarbeek zou zeggen in plaats van
Aarle-Rixtel. En dat heeft Johan gedaan
en de slagroomtaart hebben ze lekker
opgegeten. Het Ereblijk van Laarbeek
werd voor de tweede keer uitgereikt, is
een beeldje van de beeldhouwster Mieke
Beijer uit Beek en Donk. Het betreft een
beeldje dat op een schaal van een op drie
van het kunstwerk Bolster, dat in de hal
van het gemeentehuis staat. Deze dag is
een dag geworden om nooit meer te
vergeten. Zelfs Piet Paulusma kwam naar
omroep Brabant om hem in het zonnetje
te zetten voor heel Nederland. Die dag
zal hij en zijn familie nooit meer vergeten.
Ik vraag aan Johan, hoe kom jij aan al die
gegevens? Er zijn veel waarnemers in
Brabant en Zeeland. De neerslag en
temperatuur, in een weerhut, worden met
geijkte meters opgenomen. Ik krijg
dagelijks de gegevens vanuit Overloon,
Berkel-Enschot, Nijnsel, Prinsenbeek en
Moerstraten door. Doordat deze dwars
door Brabant wonen en in de bebouwde
kom, heb ik een betrouwbaar beeld van
heel Brabant.
Jij geeft ook regelmatig lezingen over de
natuur, het weer en de lichamelijke
gevolgen die het heeft op het menselijke
lichaam. Ja, ik ben al heel veel plaatsen
in Brabant geweest. En als je zicht hebt
op het weer en de gevolgen voor de
mens, kun je heel wat dingen verklaren.
Zeker als je ouder wordt heeft het weer
steeds meer invloed op je lichaam. Je
pezen worden korter en als het dan koud
nat weer is, merk je dat meteen.
Reportad vraagt aan Johan of de natuur
aan het veranderen is? Johan zegt
daarop, vroeger viel er ook veel regen,
maar toen kon het water weg naar de
sloten. Maar als je veel bestraat en
daarnaast ook nog eens minder sloten
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hebt, dan krijg je wateroverlast. Je ziet
dat tegenwoordig daar rekening mee
wordt gehouden wanneer er nieuwbouw
plaats vindt. Kijk maar naar de Beekse
Akkers, daar worden vijvers aangelegd
voor het regenwater. Alleen het huishoud-
water gaat het riool in. Je ziet al op veel
plaatsen in Nederland dat het regenwater
in overloopbassins wordt opgevangen. En
dat het veel droger is geworden klopt ook
niet. Er zijn veel bomen geplant waar er
vroeger geen stonden. Maar weet wel dat
een grote boom duizend liter water op
een dag nodig heeft. Logisch dat de
grond dan droog wordt. Als het grond-
waterpeil zakt, hebben we dat vooral te
danken aan de bestrating en het snelle
afvoer van het regenwater. Je ziet tegen-
woordig de waterschappen bezig met de
rivieren terug te brengen in de oude
beddingen. Met als doel dat het grond-
water weer op het oude niveau dient te
komen. De natuur is weinig veranderd,
het zijn de mensen die veranderen. Ja, ik
ben ook op bezoek geweest bij o.a. Frits
Philips. Hij belde me op nadat hij mij op
omroep Brabant had gehoord. Ik moest
maar eens bij hem op bezoek komen.
Kon hij mij zijn tuin laten zien. Die had
me een mooie tuin. We kwamen bij een
boom en vroeg mij om raad. Wat zou jij
met deze boom doen, iedereen heeft al
van alles er mee gedaan. Hij kost mij
handen vol geld en hij ziet er met de dag
triester uit. Ik zei hem: Als het een katho-
liek was dan ik ik hem meteen laten
bedienen. Hij is op stervens na dood. Ik
ben ook bij Gerrit Braks op zijn tuinfeest
geweest. Daar kom je dan legio ministers
tegen. Ik heb al met velen gepraat, het
zijn ook allemaal maar gewonen mensen
net als jij en ik.
Johan, jij bent voortaan alleen in het
weekend te horen op de radio. Ja, ik ga
het nu wat rustiger krijgen, maar mijn
werk om het weer te voorspellen blijft
gelijk. Ik ben minder op de radio te horen.
Toen ik de nieuwe programmering te

horen kreeg was ik toch enigszins
teleurgesteld. Maar wat wil je, ik ben 73
jaar. Ik kan ook niet eeuwig door blijven
gaan. Zou ik eigenlijk best wel willen.
Voor mijn trouwe luisteraars was het wel
even wennen. Ik heb enorm veel tele-
foontjes gekregen van de luisteraars. Ook
bij omroep Brabant zijn er veel reacties
binnengekomen. Ik ben nog te horen op
zaterdag en zondag om 10 over negen en
5 over tien. Het zal even wennen zijn voor
de luisteraars, ik geef nu wel de
verwachting voor de hele week. Johan en
Gerrie bedankt voor het fijne gesprek en
de lekkere koffie. Nog vele jaren in een
goede gezondheid. Reportad.

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.

Gevraagd:
Hulp in de huishouding voor 4 uur per
week in gezin met 2 kinderen zonder
huisdieren. Tel: 06.15.08.59.11

Lerares tekenen
Lerares tekenen is weer gestart met
cursussen op zaterdag. Er is een cursus
tekenen / schilderen voor de jeugd van 7
– 12 jaar en een cursus schilderen met
acrylverf op doek voor volwassenen.
Inlichtingen: Atelier Overhorst Helmond,
tel: 0492 – 525451.

KKKKKlokje

www.gemeenschapsblad.nl
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THEATRALE SPEELT
“GEBROKEN IJS”.

In het vorige Gemeenschapsblad hebben
wij al U al uitvoerig geinformeerd over de
komedie “Gebroken ijs” die de Aarlese
acteurs van THEATRALE zullen gaan
opvoeren op 14 november a.s. in de
Dreef, aanvang 20.00 uur.
Om dit te kunnen realiseren zijn de
regisseur en de spelers vele uren bezig
geweest met repetities en tekst leren.
Daarnaast hebben zij natuurlijk ook
kosten moeten maken zoals voor de
aanschaf van tekstboekjes, decor, ver-
lichting, geluid, drukwerk enz. Ondanks
het feit dat de leden van THEATRALE
elke maand contributie betalen, staat er
op onze rekening veel te weinig geld om
alle kosten daarmee te kunnen dekken.
Wij zijn daarom genoodzaakt om U als
publiek een entreeprijs van • 7,— te
vragen voor de openbare voorstelling van
14 november.
De toegangskaartjes zullen vanaf 13
oktober in de voorverkoop te verkrijgen
zijn in de Ganzehut, Kerkstraat 4, en het
Postkantoor op de Kouwenberg (alleen
tijdens de openingsuren). Bent U niet in
de gelegenheid om een kaartje in de
voorverkoop te kopen, dan is er nog een
mogelijkheid om dit te doen op 14
november vanaf 19.00 uur aan de kassa
in de Dreef, als er dan nog kaartjes over
zijn. Want het aantal bezoekers is op
voorschift van de brandweer beperkt tot
210 personen. Omdat wij ook enkele
mensen willen uitnodigen, zullen er
minder dan 200 kaartjes in de verkoop
gaan. En wij hopen natuurlijk dat deze
allemaal verkocht worden.
Hoewel wij voor de leden van de KBO
Aarle-Rixtel een publicatie plaatsen in de
Seniorenwijzer, willen wij hier toch
vermelden dat er voor hen een besloten
uitvoering zal zijn op 12 november,

aanvang ook om 20.00 uur. De toegangs-
prijs voor deze voorstelling bedraagt
slechts • 4,—  Dit in overleg met het
bestuur van de KBO dat ons daarbij een
donatie geeft.
De toegangskaartjes voor deze besloten
voorstelling zijn in de voorverkoop op de
dinsdagen 4 en 11 november van 13.00
tot 14.00 uur in de Dreef en verder vóór de
voorstelling op 12 november vanaf 19.00
uur aan de kassa, zolang de voorraad
strekt.
Op 5 november om 14.30 uur is de
generale repetitie waarvoor de bewoners
van Mariëngaarde uitgenodigd zijn.

Jeugdgemeenteraad
weer compleet
10 nieuwe ieden
jeugdgemeenteraad
LAARBEEK - Woensdagmiddag 24
september zijn tien nieuwe leden van de
jeugdgemeenteraad geïnstalleerd.
Tijdens een openbare zitting in de raad-
zaal van het gemeentehuis Laarbeek zijn
de leden door loco-burgemeester Bie-
mans benoemd.
In iedere groep 7 van de Laarbeekse
basisscholen zijn afgelopen week ver-
kiezingen gehouden. De leerlingen kiezen
uit de kandidaten van hun eigen school.
Aangezien er tien basisscholen in Laar-
beek zijn, krijgt de jeugdgemeenteraad
tien nieuwe leden. Zij komen in de
jeugdgemeenteraad samen met de 10
nog zittende leden uit groep 8.
De dames en heren die dit jaar gekozen
en inmiddels dus ook benoemd zijn, zijn:
Joost van Aken, Sophie Coenraad, Kane
Downs, Tessa Junggeburth, Stan Krijnen,
Thijs Kuipers, Merijn van der Ligt, Jesse
van den Thillart, Willem van der Zanden
en Jorg van Zutphen. Allemaal van harte
gefeliciteerd en heel veel succes in de
jeugdgemeenteraad.
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Voor uw schilderwerk, binnen en buiten

RINI VAN BERLO Mob. 06 48 867 753

www.vanberlo-woonservice.nl, info@vanberlo-woonservice.nl
Molenstraat 32, 5735 BM Aarle-Rixtel, tel. 0492 - 38 35 68

ADVISERING

S E R V I C E

ONDERHOUD

De kaaskoning
“kaas met een
vorstelijke smaak”

Iedere donderdag van
7:30 tot 13:00 uur

op het marktterrein.
www.dekaaskoning.nl

Laverdonk 4
Heeswijk-Dinther
tel. 0413-291850
fax 0413-293799

Niet de eerste.

Maar wel de beste !!
Voor de liefhebbers van echt.

Niet van namaak.
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Het zomerseizoen 2008 zit er nagenoeg
op, de komende weken kun je be-
schouwen als overgangsweken en
www.aandewielen.nl kun je dan ook het
beste raadplegen om te kijken wat er op
het programma staat.
Voor de komende periode tussen de
herfst 2008 en de lente 2009 heeft de
winterkommissie het hele programma al
bijna klaar. Beknopt krijgt u daarvan een
overzicht.
Er zijn 6 kaartavonden op elke 2e dins-
dag van de maand.
Wij houden 4 crossen, de data daarvan
zijn 26-10, 14-12, 11-01 en 08-02.
Twee veldtoertochten staan op de
landelijke NTFU-kalender en dat zijn 23-
11 en 04-01. Daarnaast houden wij
diverse veldtoertochten in klubverband en
nemen deel aan een aantal ritten in de
regio.
Op 28-12 staat de koppelcross samen
met de Runnersklub Lieshout gepro-
grammeerd.
Elke dinsdagavond om 19.00 uur wordt
er gewandeld en op woensdagavond
organiseren wij fysio-fitness avonden.
Natuurlijk wordt de Kerstspeurtocht op
26-12 niet vergeten en wij zullen enkele
interessante info avonden houden.
U ziet ook ‘s winters bieden wij voor elk
wat wils.
afd. publ.

Wereldwijd zijn er al een aantal banken
op de fles,
er wordt dan al vlug gesproken van een
reces.
Door anderen wordt dat tegengesproken
en gesust,
ze zeggen in Nederland loopt het niet
zo’n vaart,
dus slaap maar lekker en gerust.
Weer een aantal beleggers zitten in het
schip,
de meesten voor 50.000 ballen,
door samen op te trekken,
hopen ze dat de schade mee zal vallen.
Met een rendement van 10%,
lokte men velen uit hun tent.
Het geld ging schijnbaar op aan dure
auto’s, huizen en vrouwen,
ja er zijn altijd van die lui,
die je nog voor geen cent kunt
vertrouwen.
RD

VELDTOERTOCHT LIESHOUT

Zondag 5 oktober
Voor de vierde keer organiseert
supportersclub “De Lieshoutse Wielren-
ners” een veldtoertocht. Zondag 5
oktober 2008 zal deze plaats vinden. Er
is een mooie tocht uitgezet van 40
kilometer in de directe omgeving van
Lieshout. Iedereen kan hieraan deelne-
men. Ook is er een pauze geprogram-
meerd. Inschrijfgeld drie euro, kinderen
tot 12 jaar gratis.
Inschrijven van 9.00 uur tot 10.30 uur in
sporthal “De Klumper”, Papenhoef 2 te
Lieshout.

Gevonden
Op 23 September op de Heikant een
digitale foto camera van Sony. voor
informatie 0492 383440

KKKKKlokje



Gebruik een voedingssupplement niet als vervanging van een gevarieerde voeding.

www.bloem.net

Een druk leven vol met werk, familie, 
vrienden, sport en meer... Dan kan het soms 
een hele uitdaging zijn om fi t te blijven en uw 
weerstand goed op peil te houden. Bescherm 
uzelf en zorg voor extra ondersteuning om 
een goede gezondheid te bevorderen.

Hoog gedoseerde multivitamine
MULTI TOTAAL BALANS is een extra hoog 
gedoseerde multivitamine voor volwassenen, 
waarvan dagelijks slechts 1 tablet voldoende is. 
Het bevat de belangrijkste vitamines, is rijk aan 
antioxidanten en bevat goed opneembare 
mineralen ter ondersteuning van o.a. de 
weerstand, conditie, vitaliteit en het
prestatievermogen.

FIT BLIJVEN met Multi Totaal Balans
Krachtige en zeer uitgebreide multi 

Houdt fi t om goed te kunnen blijven presteren 

Bevordert een goede gezondheid 

Geschikt voor het hele gezin 

Verzachtende invloed op de luchtwegen 

Versnelt herstel na ziekte 

Activeert het afweersysteem 

2 x 60 tabl        35,90 U BETAALT

1795+
GRATIS

2 x 100 ml.       22,90 U BETAALT

1145+
GRATIS

Drievoudige invloed
De druppels hebben een drievoudige invloed op je 
lichaam. Ze bevatten namelijk niet alleen Echinacea, 
maar ook Cat’s Claw om het immuunsysteem te 
bevorderen én Plantago major om vrijer te ademen

Je weerstand verhogen doe je zeer voordelig 
met ECHINACEA van Bloem. 
Bij aankoop van deze WEERSTAND FORMULE 
ontvang je het tweede fl esje helemaal gratis!  

VOORDELIG JE 
WEERSTAND VERHOGEN 
met Echinacea van Bloem 

WEERSTAND ACTIE 
bij Drogisterij Raijmakers

Drogisterij Raijmakers
 Dorpstraat 26, Aarle Rixtel
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LA ROMANZA breidt uit!!

Bij La Romanza vindt u een stukje
Engeland in het zuiden…..
Al die traditionele producten uit landen
als Engeland, Ierland en Schotland.
Nog nooit zag u zo’n fraai assortiment.
La Romanza is echt uw “place to be”

Traditionals in Tweed
Voor zowel dames als heren, heb ik o.a
de mooiste tweed-collectie in huis van
Barwick Tweed Traditionals.
Stoere Engelse wollen truien en
poncho’s voor de herfst en winter liggen
voor u klaar.

De laarzen van John Bardale nu ook
bij La Romanza.
Wie kent ze niet! Die heerlijke water-
dichte leren laarzen. Het draagcomfort is
onovertroffen. Ze zijn niet alleen
praktisch, maar ook stijlvol om te zien.
Conclusie: U moet ze echt een keer
komen passen. Want de prijs valt ook
nog mee. De introductieprijzen beginnen
al bij • 199,95.

“Barwick” toonde ze als blikvangers
tijdens de showcase in Ierland.
Gevolg: Tweed breekt door in modeland
en wordt niet langer gezien als oudbollig.
Deze tweeds zijn inmiddels ruimschoots
voorradig in mijn winkel.

Barwick Tweed Traditionals, ook voor
dames!
Nergens ter wereld worden tweedstoffen
geweven als in Ierland en Schotland.
Puur natuur, geweven op traditionele
weefgetouwen speciaal voor Barwick en
John Bardale. De fijnste wol in
combinatie met warme kleuren. De prijs/
kwaliteit verhouding is optimaal. Ook
prachtige ensembles voor dames maken
deel uit van de collectie. Ik nodig u graag

uit om een keer te komen kijken in mijn
winkel en de koffie staat natuurlijk altijd
klaar. Voor informatie kunt u ook op mijn
site www.laromanza.nl kijken.

Marie José

IF  MUSIC  IS
ALL  THAT YOU  NEED

Wij zijn een stel enthousiaste muzieklief-
hebbers die net wat meer willen doen met
muziek. Graag willen wij dat delen met
beginnende jongeren muzikanten.

INTRODUCTIE – INTRODUCTIE

Wolfpack Productions,
nieuw in Aarle-Rixtel.

Wat heeft Wolfpack dan te bieden?
* Een professionele oefenruimte met
instrumentaria aanwezig;
* Enthousiaste mensen die op een frisse
manier hun kunnen over willen brengen
op de beginnende muzikanten (ja kids,
kom maar eens achter die computer
vandaan)
* Professionele opnamestudio (klaar
medio januari)
* Complete bandbegeleiding (Wil je met
vrienden een band beginnen, maar weet
je niet hoe? Kom eens babbelen)
* Ondersteuning aanschaf instrumenten
(Wij gaan voor je mee op jacht naar het
perfecte instrument voor jou!)
* CD opnames en productie
* Festivals, optredens
* Clinics en recitels
Als je met muziek aan de slag wil moet
je bij WOLFPACK zijn!

JOIN THE WOLFPACK

Voor meer informatie kunt je telefonisch
contact opnemen: 06-21105386;
of email naar: info@wolfpackpro.nl



Openingstijden showroom
wo-do  :13.30-18.00 uur
Vrij    : 13.30-21.00 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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UW VLOER GRATIS GELIJMD!!!!
Bij aankoop van Novaceram vloertegel.
(30x60/45x45/60x60)
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Een goed competitiebegin voor
Ganzeveer 1
Na een gezellig jeugdkamp vorig week-
end stonden, Suzanne, Sanne, Jasper,
Stijn en Pim zondag 21 september te
popelen om te beginnen aan een nieuwe
competitieronde. Hun enthousiasme was
duidelijk te zien tijdens de eerste
wedstrijden.
De eerste twee gemengd dubbelspelen
tegen Boemerang 1 werden gewonnen.
Pim en Sanne wonnen hun wedstrijd met
30-14; Stijn en Suzanne wonnen met 30-
16 hun wedstrijd. Ze kwamen goed in de
wedstrijd en vervolgens wonnen Jasper
en Stijn na een zeer spannende wedstrijd
nipt de herendubbel met 30-27. De
dames, Sanne en Suzanne, gaven ook
goed partij en wonnen de damesdubbel
met 30-27. Pim en Sanne hadden geen
moeite met hun tegenstander in hun
enkelspelen. Pim won overtuigend met
30-8 en Sanne met 30-13. Het enkelspel
van Jasper was erg spannend, maar
Jasper wist uiteindelijk te winnen met 30-
27. Einduitslag Ganzeveer 1 –
Boemerang 1: 7-1.
Met deze overwinning op zak, ging
Ganzeveer 1 vol goede moed naar de
tweede wedstrijd. Tegenstander was

BCS1. Na een aantal spannende
wedstrijden werd er gelijkgespeeld.
Einduitslag BSC1 – Ganzeveer 1: 4-4
Ganzeveer 4 beleeft moeilijke start
van het nieuwe seizoen
Ganzeveer 4 is het nieuwe badminton-
seizoen in de tweede klasse van de HBB
met een 7-1 nederlaag begonnen. De
promovendus had een moeilijke partij
tegen Fair Play 3 dat vorig jaar juist nog
een klasse hoger speelde dan dit jaar. De
eerste gemengd dubbel ging na veel
strijd in drie sets verloren door Mark en
Anne. Tijn en Myrthe hadden geen kans
in de tweede partij dus stond het al
meteen 0-2. De damesdubbel door
Susanne en Myrthe werd in twee sets
verloren maar doordat Stephan en Tijn de
herendubbel met 21-19 in de derde set
wisten te winnen stond er toch nog een
punt voor ganzeveer op het bord; 1-3. De
single partijen verliepen niet veel beter,
alleen Anne wist er een derde set uit te
slepen in haar tweede damesenkel die
helaas wel verloren werd.
Andere uitslagen:
Ganzeveer 5 – Gemert 5 3-5
Ganzeveer 6 – Dommelen2 6-2

Exclusief BTW 19 %
1/1 pagina:  • 50,=
1/2 pagina: • 26,50

1/3 pagina:• 19,=

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

www.gemeenschapsblad.nlIIIIInlichtingen
voor adverteren

in het Gemeenschapsblad
Ad Loos  Kerkstraat 39

Tel 0492 - 382034

Kosten van de advertenties
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Beste zeilers en
geïnteresseerden,

Ook dit jaar organiseren wij weer een
reünie, en dit jaar is iedereen die
interesse heeft om eens mee te gaan
zeilen, of hier meer info over wil, van harte
welkom! Je mag dus gerust je vrienden
meenemen naar deze gezellige middag.
Wat: Reünie Zeilkamp Laarbeek 2008
Waar: Hoog Strijp 2 te Aarle-Rixtel
Wanneer: Zondag 12 Oktober 2008
Hoe laat: van 14 uur tot 18 uur
Deelname is gratis net als de koffie, thee
en de hapjes waarvoor we zullen zorgen.
De kosten voor een blikje fris en, voor
degenen die ouder dan 16 jaar zijn, een
biertje zijn hetzelfde als op het kamp.
Dit jaar gaan we koningschieten, een
mooie uitdaging voor de scherpschutters
onder ons!
Bestuur Zeilkamp Laarbeek
www.zeilkamplaarbeek.nl
info@zeilkamplaarbeek.nl

Depressie

Iedereen kent wel perioden in het leven
dat het allemaal niet zo lekker loopt: je
voelt je al een tijdje niet prettig en
daarnaast weet je ook uit ervaring, dat
het binnen korte tijd weer anders zal
zijn……Dán heb je weer zin om dingen te
ondernemen en kun je de moeilijke
periode die je meemaakte integreren in je
leven.
Dit patroon zullen de meesten van ons
wel herkennen.
Maar als deze periode van somberheid
wat langer gaat duren, jij je lusteloos
voelt, je  niet meer kunt genieten van
dingen waar je voorheen plezier in had,
gevoelens van minderwaardigheid ervaart,
je niet meer tot nieuwe initiatieven komt,
kunnen je sombere gedachten zich ver-
vormen tot weken of maandenlang
gevoelens van prikkelbaarheid, pessimis-
me of negativiteit. Ook kan het zijn dat je
’s morgens geen zin meer hebt om op te
staan en dit kan zelfs zo erg worden dat
je je normale dagelijkse activiteiten moet
stopzetten. Ook kan het voorkomen dat
je regelmatig aan de dood denkt. Je kunt
dan zeggen dat je aan een depressie
lijdt. Deze klachten kunnen uiteindelijk
leiden tot angsten die op hun beurt weer
kunnen leiden tot isolement.
Voor veel mensen is het moeilijk om over
deze zaken die je op dat moment bezig
houden te praten. Je denkt dat jij de
enige bent die last heeft van deze
verschijnselen en je wilt zeker niet als
buitenbeentje bestempeld worden. Maar
het kan ook zijn dat je er wel met
anderen in je omgeving over kunt praten.
Toch kun je niet écht door die ander
worden geholpen omdat die deze
gevoelens bij zichzelf niet herkent.
Als je jezelf in deze situatie herkent, is
het misschien iets voor jou om met
lotgenoten samen te komen om te leren
hoe jij verder met jouw gevoelens en

ervaringen rondom depressie kunt leren
omgaan.
Het is in ieder geval zo dat hoe zwaar
een depressie ook is, er vrijwel altijd iets
aan gedaan kan worden.
Inmiddels zijn er in Eindhoven, in
Helmond  en in Nuenen Zelfhulpgroepen
actief.Graag nodigen wij je hierbij uit om
van deze oproep gebruik te maken.
Voor inlichtingen en opgave kun je bellen
of mailen naar 040 211 83 28 of naar:
www.zelfhulpnetwerk.nl
Op woensdagochtend kan een van de
begeleiders je telefonisch te woord staan.

www.gemeenschapsblad.nl
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Opbrengst bestemd voor doorbraken in
strijd tegen nierziekten.

NIERSTICHTING HAALT 2065,31
OP IN AARLE-RIXTEL TIJDENS
NATIONALE COLLECTEWEEK
Enthousiaste en betrokken collectanten
van de Nierstichting in Aarle-Rixtel
hebben tijdens de Nationale Collecte-
week 2065,31 euro ingezameld. De
Nierstichting bestaat 40 jaar en benut
haar jubileumjaar om extra geld in te
zamelen voor het realiseren van
doorbraken in het voorkomen en het
behandelen van nierziekten. Met dat doel
voor ogen zijn in het hele land ruim
75.000 collectanten op pad gegaan.
Prachtige opbrengst
“Tienduizenden Nederlanders hebben
nieren die niet goed functioneren. Door
een aangeboren afwijking, een ontsteking
of een nierbeschadiging door bijvoorbeeld
suikerziekte”, zegt Diny van den Heuvel,
collectecoördinator van de Nierstichting in
Aarle-Rixtel. “Ook onze regio telt vele
mensen die met de ingrijpende gevolgen
van een nierziekte worden geconfron-
teerd. Dankzij de inspanningen van onze
collectanten hebben we tijdens de
Collecteweek een prachtig bedrag
opgehaald voor de Nierstichting. Met dit
geld komen doorbraken in de strijd tegen
nierziekten weer een stap dichterbij.”
Mocht u de collectant gemist hebben,
dan kunt u uw bijdrage storten op giro
88.000 t.n.v. Nierstichting Nederland te
Bussum.
40 jaar Nierstichting
De Nierstichting zet zich al veertig jaar
met veel succes in voor een toekomst
met zo min mogelijk nierziekten en een
betere kwaliteit van leven voor nier-

patiënten. De Nierstichting grijpt haar
jubileum in 2008 aan om extra aandacht
te vragen voor het voorkomen van
nierziekten door vroege opsporing en
behandeling van nierschade, voor de
toepassing op korte termijn, van
celtherapie die de levensduur van een
donornier verlengt en voor wetenschap-
pelijk onderzoek naar de ontwikkeling
van de implanteerbare kunstnier. Verder
blijft de Nierstichting onvermoeibaar
ijveren voor de totstandkoming van het
Masterplan Orgaandonatie wat meer
nierpatiënten moet helpen met een
niertransplantatie.
Voor meer informatie kunt u de website
van de Nierstichting raadplegen:
www.nierstichtinq.nl

KKKKKlokje

Verloren
Heeft iemand een zilveren ketting dat
uitziet als een fietsketting met daarbij een
grote zilveren kruis gevonden?
wilt u zo vriendelijk zijn omdat terug te
geven .nr 06 53414891

AKTIE AKTIE AKTIE AKTIE.
20%  korting op PERMANENTE MAKE –
UP, EYELINER OF WENKBRAUWEN.
Of wilt u komen voor een schoon-
heidsbehandeling of pedicure behande-
ling? Dat kan natuurlijk ook! Voor meer
info “La Belle Vie”. 0492 - 383024

Leuke groen workshops
Werk je graag met natuurlijke materialen.
In de maanden september en oktober
geven wij elke dinsdagavond workshops
groendecoratie. Wij geven ook kinder-
workshops voor  o.a. kinderfeestjes. Voor
reserveren of informatie bel. Madeliefste
Creatief (06-20270699)
Marscha en Thea



Het is buiten al goed te merken, de
dagen worden korter, we zijn op weg naar
het najaar. Voor de buurtbrigadier altijd
een reden om de jeugd, die naar het
voortgezet onderwijs gaat, weer ‘op te
voeden of te heropvoeden ‘. Niet dat het
slecht gesteld is met hun omgangs-
vormen. Daar heb ik niets over te klagen.
Wel moet ze wat bij gebracht worden
over de verkeersregels. Hele horden jeugd
komt met name in de ochtendspits door
ons dorp. Velen doen het netjes zoals
het hoort, maar ook een heel deel van de
jeugd weet niet dat ze voor een rood
verkeerslicht moeten stoppen. In de
eerste schoolweken hebben we reeds
een flink aantal jeugdigen daar op
aangesproken en bekeurd. Ervaringen uit
het verleden hebben ons geleerd dat
blijven waarschuwen niet echt helpt. De
laatste dagen gaat het wat dat betreft al
wat beter, waarschijnlijk dankzij de
bekeuringen. Steeds minder scholieren
rijden op de Kanaaldijk door rood en dat
is mijn bedoeling ook.  We gaan overi-
gens , als de dagen nog korter worden,
ook weer extra letten  op de verlichting.
Ook de verlichting kan van levensbelang
zijn. Je weet dus dat binnenkort de
fietsverlichting weer een speerpuntje van
de politie wordt. Is nu je licht defect,
repareer het dan een dezer dagen, want
ook voor geen of slechte fietsverlichting
gaan we straks schrijven. Een gewaar-
schuwde brugpieper telt voor twee.
Over naar de zaken die in de afgelopen
twee weken zijn opgevallen.
AANRIJDINGEN;
Soms heb je wel erg veel pech. Dat
overkwam op woensdag 27 augustus een
68 jarige Helmonder. Hij had juist zijn
auto op gehaald bij een Aarlese schade-
hersteller. De auto keurig gerepareerd en
opgepoetst, mijnheer helemaal blij. Tot hij

op de kruising Molenstraat - Laarweg
vergat voorrang te verlenen aan een van
rechts komende auto, bestuurd door een
28 jarige plaatsgenoot van de man.
Gevolg opnieuw deuken en tranen met
tuiten. Ik ken er wel een die deze
onfortuinlijke bestuurder handenwrijvend
binnen het uur weer ontving.
In het verkeer heeft de een flinke pech en
een ander een mogelijk een rijke fantasie.
We werden op 9 september bij een aan-
rijding geroepen op de Lieshoutseweg.
Een vrachtwagentje was tegen een boom
tot stilstand gekomen. De bestuurder
verklaarde dat hij tijdens het rijden even
het navigatie- systeem recht wilde
zetten, omdat dit wat weggeschoven
was. Toen hij even later opkeek sprong
er plots een konijntje op de weg, waarna
de bestuurder, volgens zijn zeggen, een
klein tikje tegen het stuur gaf en
vervolgens tegen een boom botste. Hij
kon de wagen weer op de weg krijgen
maar de opgeblazen airbag belemmerde
het uitzicht. Vijf bomen verderop kwam
hij er tegen een definitief tot stilstand,
maar hard gereden, och nee, hij dacht
van niet. Gelukkig in beide gevallen
alleen materiële schade.

INBRAAK;
In het weekeind van 30 op 31 augustus
werd op een tweetal plaatsen ingebroken
in ons dorp.
Op maandag 1 september werd door de
eigenaar van een plantenkwekerij, die zijn
bedrijf heeft bij het ASV terrein, aangifte
gedaan van inbraak in zijn bedrijf. De
schuur werd opengebroken en alles wat
maar enigszins gemotoriseerd gereed-
schap was, werd weggehaald. Een forse
schadepost, voor de zoveelste keer bij
deze man.
Ook een woning aan de Pastoor vd
Heuvelstraat werd bezocht door inbre-
kers. Uit deze woning werden de nodige
elektrische apparaten, alsmede geld,
sieraden en documenten weggenomen.
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Op maandag 8 september werd overdag
ingebroken in een woning aan de
Havenweg. Ook hier werden  sieraden en
documenten, alsmede een  tv en een
computer gestolen.
De inbraken zijn in onderzoek.

Tenslotte kregen we op woensdag 10
september aan het begin van de middag
nog een melding van een overval binnen,
echter toen ik de mensen sprak bleek
dat er van een overval geen sprake was.
Het bleek dat het ging om een zakelijk
geschil tussen een echtpaar en een
jongeman. Op  een zeker moment pakte
de jongeman het betwiste contract snel
weg  en ging er als een haas vandoor. De
vrouw die hem achterna wilde lopen was
in de haast gevallen en in de communi-
catie met de meldkamer begreep men
dat iemand was overvallen. Met hulp van
omstanders kon de vluchtende man op
de Klokstraat worden aangehouden en
overgedragen aan de politie. Gelukkig
geen overval dus. De man werd gehoord
en weer in vrijheid gesteld.

Zo, dat was het voor deze keer.
Vriendelijk groet allemaal
John Geerts, uw buurtbrigadier.
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Zwammen

Zwammen is niet alleen een merkwaardig
werkwoord maar is ook de verzamelnaam
van wat wij doorgaans “paddestoelen”
noemen. Paddestoelen zijn de vrucht-
lichamen van de eigenlijke “plant”, de
zwamvlok , ook wel mycelium genoemd.
De zwamvlok zit meestal verborgen in de
bodem of in het kernhout van dode of
levende takken en bomen. De zwam of
paddestoel is te vergelijken met de vrucht
van een boom. Paddestoelen hebben
altijd sterk  tot de verbeelding  gesproken.
Hun plotselinge verschijnen, de talloze
vreemde vormen en kleuren, de geur, de
smaak, dit alles maken de paddestoel tot
een mysterie. Eeuwenlang werd de pad-
destoel geassocieerd met padden,
slangen, duivels, heksen, kabouters, elf-
jes en ..padden.De paddestoel zou de
stoel zijn van een in een  pad veranderde
heks.In de namen van paddestoelen kom
je die vergelijking vaak tegen zoals in
Elfenbankje, Heksenboleet, Duivelsei,
Satansboleet, Saterstoel Drakenbloed-
zwam, Boomnimf, Heksenkring. Inmid-
dels weten wij beter. Niettemin blijven
paddestoelen ons fascineren.Neem
bijvoorbeeld  die  prachtige biefstukzwam
die je momenteel kunt zien langs de
Kloosterdreef, onder aan de voet van een

eik. Zijn naam dankt ie natuurlijk aan zijn
uiterlijk: hij lijkt inderdaad op een sappige
rauwe biefstuk. De zwamvlok, de eigen-
lijke “plant”, geeft het kernhout van de eik
een prachtige gevlamde rode kleur. Niet
voor niets was een dergelijke eik vroeger
erg geliefd bij meubelmakers. De zwam
is weliswaar eetbaar , maar niet echt
sma-kelijk. Bovendien is ie tamelijk
zeldzaam, dus is het verstandig om hem
gewoon te laten staan. Dan kunnen
andere mensen er ook nog van genieten
Ook de Berken-zwam is een bijzonder
heerschap. Je kunt hem hier in onze
omgeving op talloze plaatsen
aantreffen.Ook deze zwam was vroeger
bij de mensen in zwang. In gedroogde,
geharde vorm kon je hem gebruiken voor
het schuren van kook- en braadpannen.,
dus als een soort schuur-sponsje van
Tante Blank Ook kon je er vuur van
maken net als van de Tondelzwam.
Laatstgenoemde zwam is echter veel
zeldzamer.Zijn naamgenoot, de Platte
Tondelzwam en ook wel Platte
Tonderzwam genoemd, is veel minder
zeldzaam.Ook die kom je langs onze
Aarlese dreven tegen. Ze kunnen best
groot worden en maken een soort
jaarringen,net als bomen.Paddestoelen
zijn er te kust en te keur, het gehele jaar
door. De meeste soorten zie je echter
vooral tegen de herfst, als de nachten
zacht en vochtig zijn. Wandel maar eens
rond en geniet ervan!

Inleveren kopij

Advertenties, dank-
betuigingen en klokjes
(duidelijk leesbaar) tot
uiterlijk dinsdagavond voor het
verschijnen van het volgende nummer
op adres:
Kerkstraat 39, Aarle-Rixtel.
gemeenschapsblad@hotmail.com






