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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  18 oktober
18.30 uur Kerk – Eucharistieviering – Dameskoor

Ben Loomans
Mariet Maas – Teunis (verj.)
Tot welzijn van de parochie

19.30 uur Kerk – Concert koor Euphonia
Zondag 19 oktober –  29e Zondag door het jaar – WERELDMISSIEDAG.

Collecte voor de Missie
10.00 uur Kerk – Eucharistieviering – Herenkoor

Joke Smits (par.)
Rosmarie van Esch – Keller
Overleden familie Vergroessen – Ravensloot
Nellie Nissen – Kweens (buurt)
José v. d. Graef – Verberne
Jan van Bommel

Maandag 20 oktober
10.15 uur Mariëngaarde- Eucharistieviering
Woensdag 22 oktober
19.00 uur Kapel - Rozenkransgebed
Donderdag 23 oktober
10.15 uur Mariëngaarde - Eucharistieviering

Week van zaterdag 25 oktober t/m vrijdag 31 oktober

zaterdag 25 oktober
18.30 uur Kerk – Eucharistieviering – Koor Common Voices

Jongerenviering
Adriaan en Maria Donkers – Huibers (verj. vader)
Overleden ouders v. d. Heijden – v. Melis en Jo
Overleden ouders Wim en Corrie v. d. Boogaard – v. d. Elsen
Harrie en Miet Huibers – Bekx (Zonnebloem)
Jan van den Bogaard
Tot welzijn van de parochie

Zondag 26 oktober – 30e  Zondag door het jaar
10.00 uur Kerk – Eucharistieviering - Herenkoor

Tonnie Driessen – Verleisdonk (verj.)
Tiny Strijbosch (1e j.get./par.)
Overleden ouders van der Most – de Groot
Joseph van Ommeren (fund.)
Frans Bekx (fund.)
Johanna Bekx – Raaijmakers (fund.)
Piet Coolen en Martien v. Eindhoven
Echtpaar Jo en Andries Smulders – Sengers

Week van zaterdag  18 oktober t/m vrijdag  24 oktober
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Jan, Wilhelmien, Kees en Annie
Janus Renders (verj.)
Herman van Bekkum (KBO)
Jan en Miet Royackers – Swinkels
Frida van Gennip _ Verbakel (verj.)
Frans van Leuken (verj.)

Maandag 27 oktober
10.15 uur Mariëngaarde- Eucharistieviering
Woensdag 22 oktober
19.00 uur Kapel - Rozenkransgebed
Donderdag 30 oktober
10.15 uur Mariëngaarde – Eucharistieviering
19.30 uur Kapel - Eucharistieviering

Moederdagviering KVO

GETROUWD
Daniëlle Disco en Quirijn Peels, Carolushof 14.
Monique van Deursen en Barry Dekkers, Janssensstraat 46.

GEDOOPT
Lotte Groen, de Malthezer 12.

OVERLEDEN
Wim van Seggelen, Heindertweg 4, 89 jaar.

Doopvieringen
De eerstvolgende doopvoorbereidingsavond is op dinsdag 13 januari 2009 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 25 januari 2009 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
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.
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ALLERZIELEN 2 november 2008
Dit jaar valt  Allerzielen op zondag 2 november.
De speciale Allerzielenviering zoals u gewend bent zal plaatsvinden op zondag 2
november om 18.30 uur in de Kerk. De gewone zondagochtendmis blijft op de normale
tijd om 10.00 uur ’s morgens staan.
Zaterdag 1 november – Hoogfeest van ALLERHEILIGEN
18.30 uur Kerk – Eucharistieviering – Dames- en Herenkoor
Zondag 2 november - ALLERZIELEN
10.00 uur Kerk – Eucharistieviering –  Herenkoor
18.30 uur Kerk –ALLERZIELEN- Eucharistieviering – Dames- en Herenkoor
Wij zullen tijdens deze viering alle overleden parochianen gedenken en vooral
diegenen die het afgelopen jaar van ons zijn heengegaan.
Bij iedere naam die voorgelezen wordt, zal er een kaars aangestoken worden. Na de
dienst gaan  we bij goed weer, gezamenlijk voor een kort gebed naar het kerkhof en
kunnen die kaarsen op de graven geplaatst worden. Op alle andere graven zullen ook
brandende kaarsjes staan. U bent van harte welkom.

VVVVVanuit de Pastorie Pagina 9

Kort woordje van Pastor M. Deli

Deze keer kan ik maar een heel klein
klokje laten luiden. Want er waren de
afgelopen dagen heel wat extra vieringen
in onze parochie. Blijde maar ook
droevige momenten die de nodige
voorbereiding en aandacht vroegen.
K.B.O.
Toch wil ik even stilstaan bij het mooie
jaarfeest van de K.B.O. Vorige week
dinsdag na de H. Mis trokken de leden
richting ‘De Dreef’, waar iedereen werd
getrakteerd op een taske koffie met ’n
lekker flapke. ‘De Dorsvlegels’ uit Ulft
gaven er een kletterend klompendans-
spektakel ten beste. Vooral de oude en
bekende dansen vielen erg goed in de
smaak! En al gauw zat de stemming er
in. Maar de temperatuur in de zaal steeg
zienderogen en na vijf minuten was ik
kletsnat!  Mijn dank aan het K.B.O.-
bestuur en de vrijwilligsters voor de
gezellige ontvangst.

Tot binnenkort,
Pastor Michaël Deli

Un Bietje Brabants

Op zondag 19 oktober a.s. verzorgd de
muziekgroep Un Bietje Brabants een
optreden in De Eendracht te Gemert.
De groep is inmiddels al aardig bekend in
het Brabantse. Ze maakt authentieke
Brabantse muziek in de eigen streektaal
en in de bekende gemoedelijke sfeer.
Sinds de uitgave van hun CD ‘Tralder-
hand” heeft de groep weer diverse nieuwe
liedjes in haar repertoire opgenomen, ook
weer met eigentijdse thema’s, met soms
een knipoog naar het verleden.
Het optreden begint om 14.30 .



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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I.V.N. Laarbeek:

Het I.V.N. heeft op donderdag 16 okt.
weer een lezing,dit keer zijn de uilen aan
de beurt:
Hein de Koning en Bert Vervoort van de
Heemnatuurgroep verzorgen een lezing
over uilen die in Nederland voorkomen.
Iedereen heeft wel eens een uil gehoord
in zijn/haar omgeving, maar om wèlke uil
het nou ging? Waar leeft hij eigenlijk en
waarvan wat is zijn biotoop?
Of kunnen er meer soorten in hetzelfde
biotoop wonen? Wat voor nestplaats
heeft zijn voorkeur en maakt hij zelf een
nest?
Eet hij alleen muizen of ook andere
dieren, waarom maakt hij een braakbal
en wat is een braakbal? en zo zijn er nog
vèèl meer vragen.
Hein en Bert zullen op al deze vragen een
antwoord hebben.
Ook hebben zijn dia’s van uilen en al wat
met deze leuke dieren te maken heeft.
Zoals altijd is iedereen van harte welkom
op deze avond.
En zoals U weet, wordt hij gehouden in
het I.V.N. gebouw aan de Beekseweg in
Aarle -Rixtel.
De avond begint om 20.00 uur en duurt
tot ong. 22.00 uur.
De avond is gratis.

De bibliotheek deze week!!!!!

Nederland Leest
Van vrijdag 17 oktober tot en met vrijdag
14 november 2008 vindt de derde editie
plaats van de campagne ‘Nederland
Leest’.
Iedereen wordt tijdens deze landelijke
campagne uitgenodigd met elkaar in
discussie te gaan over één bepaald boek.
In 2007 was dat ‘De gelukkige klas’ van
Theo Thijssen (1926), in 2006 stond
‘Dubbelspel’ van Frank Martinus Arion
centraal. In 2008 leest heel Nederland de
roman ‘Twee vrouwen’ van Harry Mulisch.
Het Nederland-Leest-boek krijgen de
(betalende) leden van de openbare biblio-
theken cadeau tijdens de campagne-
periode, zolang de voorraad strekt.
Vervolgens worden de lezers aange-
moedigd er met elkaar over het boek in
gesprek te gaan.
In Bibliotheek De Lage Beemden vindt de
afsluiting van Nederland Leest plaats op
donderdag 6 november in Filmhuis Luxor
in Gemert (bij Dientje) met vertoning en
bespreking van de film ‘Twee vrouwen’.
Kaartjes voor deze avond á •  6,— zijn te
koop in alle vestigingen van Bibliotheek
De Lage Beemden.

De bibliotheek……ruimte voor inspiratie!!
“THEATRALE SPEELT
“GEBROKEN IJS”.

Wij willen u er aan herinneren dat vanaf
13 oktober de entreekaartjes voor
“Gebroken ijs” in de voorverkoop zijn op
het postkantoor en in de Ganzehut
(Kerkstraat 4).  THEATRALE  uit Aarle-
Rixtel speelt dit toneelstuk op 14
november in de Dreef, aanvang 20.00 uur.

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.
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Concert Aarle-Rixtels
Gemengd koor Euphonia

Hierbij wil wij u graag uitnodigen voor ons
concert dat gehouden wordt op zaterdag
18 oktober 2008 in de O.L.V Presentatie
in Aarle-Rixtel.
Aanvang van het concert is om 20.00 uur
en de toegang is gratis.
De deelnemede koren in volgorde van
optreden zijn.
1. Aarle-Rixtels Gemengdkoor Euphonia
Onder leiding van Arie Ketelaars en de
begeleiding op de piano is in handen  van
Jolanda Demirel.
2. Mannenkoor de Geulklank uit Valken-
burg. Onder leiding van Arno Kerkhof.
3. Gemengde Zangvereniging Groeningen
uit Groeningen. De dirigente is Christel
Gelderman en de begeleiding op de piano
is in handen van Frans Stegers.
Zij zullen allen liederen vertolken in
verschillende talen.
Na afloop van het concert is er een
gezellig samenzijn in zaal De Lantaarn.
Tijdens dit gezellig samenzijn wordt een
tombola gehouden met mooie prijzen.
met vriendelijke groet,

van de huisartsenpraktijk

Griepspuiten zijn dit jaar weer te ver-
krijgen op de huisartsenpraktijk voor de
mensen met een verhoogd risico.
Tot nu toe werd aanbevolen om mensen
boven de 65 jaar tegen griep te
vaccineren. Uit een speciaal voor dit
advies uitgevoerd onderzoek komt nu
naar voren dat griepperiodes ook bij
gezonde mensen op jongere leeftijd kun-
nen leiden tot meer huisartsbezoeken,
ziekenhuisopnames en sterfte. Dit is met
name het geval voor de groep van 60 tot
65 jaar. Daarom wordt geadviseerd
griepvaccinatie in het vervolg ook aan
deze leeftijdsgroep aan te bieden.
-Dus alle gezonde mensen van 60 jaar en
ouder.
-patiënten met afwijkingen en functie-
stoornissen van de luchtwegen en longen
-patiënten met een chronische stoornis
van de hartfunctie
-patiënten met diabetes mellitus,
-patiënten met chronische nierinsufficiën-
tie,
-patiënten die recent een beenmergtrans-
plantatie hebben ondergaan
-personen met verminderde weerstand
tegen infecties bv. bij chemotherapie en
immunosuppressieve medicatie.
De spuiten zullen gegeven worden op
woensdag 29 oktober en donderdag
30 oktober, van 14.00-17.30 uur
namens de huisartsen,  Frans Titulaer

Beste Dames

Woensdag 29 oktober spreekbeurt door
mevr. Margriet Paarlberg
De titel van deze spreekbeurt is “Flanel”.
Zij schrijft: “Veel van mijn dromen zijn
uitgekomen, maar niet zonder slag of
stoot. Soms verlang ik naar de warme
geborgenheid uit mijn kindertijd: “de tijd
van de flanellen lakens.
Aanvang 20.00 uur in Gerardushuis te
Deurne
Het bestuur

Bestuur en leden
Aarle-Rixtels Gemendkoor Euphonia,

KKKKKlokje

Dovens Meubelfabriek Milheeze.
Niets is voor ons te moeilijk, wij maken
alles voor u in eiken, beuken en diverse
houtsoorten en diverse kleuren. Alle
maten en modellen. Kerkeind 38
Milheeze. Ook inruil van uw oude
meubelen.



Zorgen voor
een ander is TOPsport!
Op maandag 10 november is er weer de
jaarlijkse ‘Dag van de Mantelzorg”!
De landelijke Dag van de Mantelzorg
heeft dit jaar als thema “ZORGEN VOOR
EEN ANDER IS TOPSPORT”.
Mantelzorg is belangrijk en maakt het
mogelijk dat veel mensen en kinderen
met een chronische ziekte, handicap of
beperking toch gewoon thuis kunnen
wonen en deel kunnen nemen aan het
maatschappelijke leven.
Mantelzorgers moeten de zorg die zij
verlenen aan hun naaste, soms even aan
de kant kunnen zetten om wat tijd en rust
te hebben voor zichzelf.
In Nederland zijn 1 op de 10 mensen
mantelzorger. Mantelzorg is zorg die ver-
leend wordt aan een naaste: partner,
kind, ouder enzovoort. Dit doen mantel-
zorgers vaak naast andere bezigheden,
zoals de zorg voor het eigen gezin, een
baan of een opleiding.
Activiteitenprogramma 10 november
“Dag van de Mantelzorg” Laarbeek
Het Steunpunt Mantelzorg Laarbeek
organiseert op maandag 10 november
tijdens de landelijke Dag van de Mantel-
zorg, een ludiek programma met een
culinaire verrassing voor mantelzorgers.
Daarnaast is er een informatiemarkt over
de voorzieningen die hun zorgtaak wat
kunnen vereenvoudigen. Het programma
zal ongeveer van 18.00u tot 22.00u duren
en plaatsvinden in het Ontmoetings-
centrum in Beek en Donk.
Geregistreerde mantelzorgers ontvangen
hiervoor nog een persoonlijke uitnodiging,
maar hou de datum vast vrij in uw
agenda! Kent u mantelzorgers, heeft u
interesse of wilt u meer weten over de
Dag van de Mantelzorg neem dan contact

BBBBBericht van: Pagina 14

op met het Steunpunt Mantelzorg.
Om ondanks de zorg toch o.a. aan deze
speciale dag te kunnen deelnemen, kan
er zo nodig vervangende zorg of vervoer
geregeld worden. Deze vervangende zorg
wordt gegeven door inzet van vrijwilligers.
Wilt u hierover meer informatie neem dan
contact op met:
Vrijwillige Hulpdienst/Steunpunt
Mantelzorg Laarbeek.
Otterweg 27 5741 BC Beek en Donk
Telefoon: (0492) 464289
Openingstijden:
maandag, woensdag en vrijdag
9.00 tot 10.30 uur
dinsdag en donderdag 13.30 tot 15.00 uur
www.welzijnlaarbeek.nl

Wereldse prestatie
Tamboers Gilde Sint Margaretha

De tamboers van het Sint Margaretha
Gilde uit Aarle-Rixtel waren op 21
september jl. zeer succesvol tijdens de
wedstrijden van de Noord-Brabantse
Federatie van Schuttersgilden in Hulsel.
Dit zijn de zogenaamde Brabantse
Kampioenschappen, waaraan de beste
tamboers uit heel Brabant deelnemen,

De volgende prijzen werden behaald:
Klasse B: 3e prijs Niels Leenders
Klasse E: 2e prijs Ed Vincent
Klasse A groepstrommen:1e prijs:
Teun Heinsbergen, Niels Leenders, Miko
van de Ven, Ed Vincent
Wij als bestuur zijn zeer trots op deze
uitmuntende prestatie en willen iedereen
van harte feliciteren. Onze complimenten
voor deze tamboers en tamboerleider Ed
Vincent!
Met vriendelijke gildegroet, Jurgen Peters
Dekenschrijver. Gilde Sint Margaretha
Aarle-Rixtel



Wooninitiatief Laarbeek voor
jongeren met Down syndroom of
licht verstandelijke beperking.

Wilt U uw kind met Down of licht verstan-
delijke beperking over een paar jaar
zelfstandig laten wonen? Dat kan!!
Een aantal ouders uit Laarbeek willen in
de kern van Aarle-Rixtel of Beek en Donk
een passende woonvorm realiseren voor
hun kinderen.  Eén van de doelstellingen
is het zo zelfstandig mogelijk en zo
“gewoon” mogelijk laten wonen van
jongeren met Downsyndroom of een licht
verstandelijke handicap. Gedacht wordt
aan zelfstandige wooneenheden in de
vorm van appartementen met daarbij voor
iedere jongere individueel afgestemde
begeleiding die op maat geboden wordt.
Een ruimte voor gezamelijke activiteiten
en contact kan onderdeel zijn van dit
project. Het  betreft een z.g. wooninitiatief
waarbij tezamen met een nog te kiezen
zorgaanbieder een geschikte woonplek
gerealiseerd gaat worden.  Als indicatie
voor aanvang wonen is 2015, uitgaande
van een tijdspad van circa 7 jaar tot
realisatie. Het initiatief wordt ondersteund
door MEE, Zuidoost Brabant, locatie
Helmond.
Om de woonvorm ook echt van de grond
te krijgen leert de ervaring van projecten
uit andere regio’s dat een gemiddeld
aantal deelnemers van 9-12 jongeren
nodig is. Op dit moment zijn wij op zoek
naar belangstellenden die zich willen
aansluiten bij onze woongroep en zich
actief  willen inzetten voor het realiseren
van een fijne woonplek.
Voor vragen of meer informatie kunt u
contact opnemen met Yvonne Aerts
consulent wonen van MEE Zuidoost
Brabant, locatie Helmond, 0492 328005
/ 06-43366500 of email:
YAerts@MEEzuidoostbrabant.nl
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Helpt u ons Multiple Sclerose
op de kaart te zetten?

In de week van 17 t/m 22 november start
de huis-aan-huis collecte voor Multiple
Sclerose in Nederland.
Het MS Fonds collecteert dit jaar voor de
4e keer en is nog steeds in beweging.
Er wordt dit jaar in ca. 348 gemeenten
gecollecteerd!
In sommige plaatsen zijn er genoeg
collectanten zodat aan alle voordeuren
gebeld kan worden, echter veel vaker
wordt er maar in een klein gedeelte van
de plaats gecollecteerd. Bijvoorbeeld in
Laarbeek, een gemeente met 21.000 in-
woners, zijn maar 6 collectanten actief.
Veel inwoners van deze gemeente heb-
ben nog nooit een collectant van het MS
Fonds gezien. Dit is het geval in ruim ¾
van de gemeentes waarin we collecteren.
“We zijn er nog lang niet, maar dat blijft
de uitdaging, ook voor 2008 waarin het
erop of eronder is”, zegt Pamela Zaat,
landelijk coördinator van het MS Fonds.
“In 2008 hopen we het streefbedrag van •
500.000 te halen. Met dit bedrag maken
we een goede kans op een jaarlijkse
eigen vaste week. Deze week is dan
exclusief voor het MS Fonds, andere
organisaties mogen niet in deze week
collecteren.” Al deze exclusieve vaste
weken liggen vast in het zgn. collecte-
rooster. Dit rooster bestaat uit alle grote
collecterende organisaties zoals de
Nierstichting, de Hartstichting en de
Kankerbestrijding. “Wij vinden dat Multi-
ple Sclerose hierop ook een plekje moet
krijgen. Echter, hieraan is een aantal
eisen verbonden, waaronder het “ophalen”
van minimaal  • 500.000". In 2007 heeft
het MS Fonds 378.000 euro opgehaald
en het streven is om in 2008 het streef-
bedrag te halen. Dit kan alleen door de
inzet van genoeg collectanten en
coördinatoren. Nieuwe collectanten zijn
welkom via de website:

www.msfonds.nl of 010-591 98 39
Kom in beweging voor Multiple Sclerose!



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.

Wilt u verhuizen, maar ziet u op tegen al dat geklus? 

Of zou u eindelijk die zolder wel eens willen 

verbouwen, en heeft u zelf twee linkerhanden?

De Rabobank helpt u graag uw woonwensen te 

realiseren. We geven u drie maanden rentekosten 

cadeau, zodat u dat geld op een andere manier kunt 

besteden. Aan een deskundig klusteam bijvoorbeeld.

Geen zin in
doe-het-zelf?

Vraag naar onze actievoorwaarden
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donderdag van 10.30 uur - 17.30 uur
vrijdag van 10.30 uur - 17.30 uur
zaterdag van 9.30 uur - 17.00 uur

25 % korting op de nieuwe wintercollectie

maandag van 11.00 uur - 17.30 uur
dinsdag gesloten
woensdag van 10.30 uur - 17.30 uur

van maandag t/m vrijdag gesloten van 12.30 uur - 13.00 uur
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De “Eiffeltoren” in Aarle-Rixtel!

De 51ste editie van de Jamboree On The
Air – Jamboree On The Internet, is weer
in aantocht. Dit is het grootste scouting
evenement ter wereld, scoutinggroepen
uit alle continenten doen hier aan mee.
In het weekend van 17, 18 en 19 oktober
2008  wordt er vanuit de blokhut in Aarle-
Rixtel  contact gelegd met scouts over
heel de wereld. Dit wordt gedaan via
radiozenders en computers. Om te
kunnen zenden via de ether heeft
Scouting Aarle-Rixtel ook dit jaar weer
een toren van hout en touw gebouwd.
Deze is in de vorm van de Eiffeltoren en
is zo’n 20 meter hoog. De toren is ‘s
avonds prachtig verlicht.  Zenden via
radio is voor de meesten geen dagelijkse
bezigheid en daarom zeker leuk om eens
te proberen.
Natuurlijk gaat scouting ook met de tijd
mee, daarom wordt er ook contact
gezocht met andere scoutinggroepen via
het internet. Doormiddel van video,
spraak en relay chat worden de leukste
contacten gelegd.

Speciaal voor alle kinderen -ook voor
degene die (nog) niet bij de scouting
zitten- is er een leuk spelprogramma
gemaakt, zodat ze kennis maken met
oude en nieuwe communicatiemiddelen.
Het spelprogramma duurt de hele dag en
iedereen kan elk moment aansluiten.
Het is natuurlijk het leukste als je een
vriendje of vriendinnetje mee neemt! Maar
ook ouders/verzorgers en andere
geïnteresseerde zijn van harte welkom.
Wij nodigen u uit om een kijkje te nemen
in onze blokhut, dan kunt u met eigen
zien hoe leuk JOTA is. U bent welkom op
zaterdag 18 oktober tussen  11.00u en
17.00u. Scouting Aarle Rixtel is te vinden
aan de Jan van Rixtelstraat 32a te Aarle-
Rixtel.
Voor meer informatie kun je kijken op
www.scoutingaarlerixtel.nl

Na 10 jaar strijd,
is de verkoop van de gronden Smulders,
eindelijk een feit.
Misschien gaat Adriaans gezwinder aan
de slag,
als de woningstichting,
die van mij gerust een gele/rode kaart
krijgen mag.
Vijf Aarlese leden van de raad,
maakten zich in een intervieuw op Radio
Kontakt,
daarover met z’n allen ook kwaad.
Ik als leek dacht dat de raad veel te
zeggen had,
maar schijnbaar staan die te vlug mat
of men laat zich te vlug vegen van de
mat.
Vijf projecten zijn het die nu op stapel
staan,
Starters, Kersten, Witte Poort, Smulders
en de Dreef,
zeer benieuwd of ze in 2009 ergens aan
beginnen gaan !!!!
RD
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JE KUNT JE NOG OPGEVEN !!

Op 16 NOVEMBER 2008 is het weer
zover! Het JEUGDPRINSENBAL van De
Gele Kielen! Dit jaar extra feestelijk i.v.m.
het 22-jarig jubileum.
De nieuwe jeugdprins en jeugdprinses
van Ganzegat worden dan bekend ge-
maakt. Dit jaar in café/zaal De Lantaarn
in de Dorpsstraat.
Het jeugdprinsenbal is voor alle kinderen
van Aarle-Rixtel en natuurlijk is er die
middag ook een programma met
artiesten………..
Jij kunt ook artiest zijn!! Wat is er leuker
dan een optreden verzorgen voor alle
mensen die er zijn, groot en klein! Er is
nog plaats in het programma dus….....
Wij zijn op zoek naar jullie jongens en
meisjes!  Geef je op als artiest voor het
jeugdprinsenbal. Je kunt playbacken,
goochelen, moppen tappen, dansen, live
zingen of alles wat je maar leuk lijkt.
Je mag het alleen doen, met z’n tweeën
of samen met wie je maar wilt. Vraag aan
je ouders of zij je misschien willen
helpen.
Wie durft de uitdaging aan en wint de
wisselbeker. Voor elke deelnemer is er in
ieder geval altijd een leuk aandenken.

WIL JE MEEDOEN ??? GEEF JE DAN
ZO SNEL MOGELIJK OP BIJ ÉÉN VAN

DE ONDERSTAANDE ADRESSEN
JE KRIJGT DAN ZO SNEL MOGELIJK

BERICHT.

Francien Cornelissen,Broekelingstraat 67
Marjon Timmermans,  De Elshorst 5
Cindy van Veenendaal, Terlingenplein 55

Hallo jongens en
meisjes,
beste ouders.

Op dit moment zijn de voorbereidingen
alweer in volle gang om de intocht van
Sinterklaas in Aarle-Rixtel te vieren. Dit
jaar zal de intocht plaatsvinden op
zondag 23 november. In één van de
volgende gemeenschapsbladen zullen we
het programma plaatsen.
Om dit alles mogelijk te maken houden
we jaarlijks een collecte, voor deze
collecte zijn we nog op zoek naar enkele
collectanten. Wil je daarvoor een uurtje
vrijmaken in de week van 10 november
geef dit dan door aan Regina v.d.
Boogaard tel.  382015.
Sint Nicolaascomité Aarle-Rixtel

Sint Nicolaascomité Aarle-Rixtel

KKKKKlokje

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

Dovens Meubelen Milheeze. Grote
keuze meubelen voor huis, slaapkamer
en keuken. Ook met regelmaat partij
meubelen. Tevens gordijnen, vitrage,
novilon, vloerbedekking en laminaat voor
jong en oud. Verder hang en staande
klokken, schilderijen, matrassen, dek-
bedden, overtrekken, handdoeken, tafel-
lakens en diverse vloerkleden. Meubelen
naar eigen modellen en maten gemaakt
in ons eigen meubelfabriek, Kerkeind 38.
Tel: 0492-341553. Wij ruilen uw oude
meubelen in.
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In zaal van Bracht in de Kerkstraat
organiseerde de Stichting Pelgrimage een
voorlichtingsavond over hun geplande reis
naar Czestochowa in Polen. Reportad is
nieuwsgierig en ging samen met zijn
vrouw naar deze avond. Op pelgrimstocht
is dat nog van deze tijd? Maar de reis
heeft nog meerdere doelen. Je wilt
bepaalde heiligdommen zien, beleven en
ook zien hoe de mensen daar deze
oorden beleven. Ik moet zeggen: het is
mij helemaal niet tegen gevallen. Ik heb
er een heel goed gevoel aan over
gehouden. We hebben veel plezier
beleefd. Jeanne zei me nog van te voren:
we gaan nu voor het eerst zonder
kinderen op vakantie en je neemt nu een
hele bus mee. Maar ook hebben we veel
gezien in de twaalf dagen die de reis
duurde. In totaal waren we met vijf
bussen, en tweehonderd vijftig personen.
Maar we sliepen niet allemaal in het
zelfde hotel. Woensdagmorgen 24
september 2008 vertrokken we om zeven
uur uit Aarle-Rixtel, waar een twintigtal
mensen opstapten. Er was al gestopt in
Geffen en Gemert. We vertrokken naar
Werl in Duitsland waar alle bussen
tesamen kwamen en de pastoor van
Soest de heer H. van de Schepop ging in

de Eucharistieviering voor. Onze organist
Arie Ketelaars ondersteunde de voor-
zangers met het orgel. Nadien zetten we
koers naar Braunlage waar we in het
hotel Maritim dineerden en overnachten.
Op tijd naar bed want de volgende dag is
het vroeg opstaan. Op de tweede dag
kwamen we ongelukkigerwijs in een file
terecht, er was namelijk een vrachtwagen
gekanteld. Maar we namen het rustig op.
We begonnen ons te vermaken met naar
de aapjes te kijken in de auto’s die ons
voorbij reden en wij nadien weer hun. Op
een gegeven moment lag bij een auto
een seksblad op zijn dashboard.
Natuurlijk werd er volop gelachen met de
blote dame, ze lag er pontificaal bij.
Maar even later lag er een dames
modeblad op het dashboard. Er werd
opgemerkt: “Moeten we nu nog op
naailes?” En dat op een bedevaartsreis.
Ja, pelgrimage is afzien. We kwamen
nog op tijd aan in Berlijn. Het
programma werd een beetje omgegooid,
zodat we op tijd de rondrit in Berlijn
konden maken. Na een rit van
viereneenhalf uur waren we terug in het
van der Valk hotel. Prachtig gelegen
buiten de stad en vlak bij het vliegveld.
Vrijdag zijn we heel de dag in Berlijn en
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konden we veel dingen gaan bekijken.
Wat is de stad aan het veranderen. Er
werd overal gebouwd. Prachtige nieuwe
appartementen, maar ook de oude grijze
gebouwen uit de Oosttijd werden opge-
knapt. De tijd was eigenlijk veel tekort
om veel te zien. Eigenlijk heb je een
week nodig om Berlijn goed te kunnen
zien. Maar we hebben er wel van geno-
ten en veel foto’s gemaakt. Zaterdags
vertrokken we naar Poznan, waar we in
het oude centrum geluncht en een uur
rondgewandeld hebben. Daarna
vertrokken we naar ons hotel, het
Novotel, in Warschau. Het eerste stuk
hadden we een prachtige nieuwe vier-
baansweg, maar later de oude provinciale
weg. In het hotel hebben we lekker
gegeten en de kamers zagen er
fantastisch uit. Zondags kregen we een
rondleiding door Warschau met Monika
Doroszkiewiez als gids in de bus. Zij
woont al 8 jaar in Amsterdam waar zij als
gids werkt. Daarnaast werkt zij als gids
in Warschau. Dus kregen we in het
Nederlands uitleg. Vandaag was ook de
marathon van Warschau gestart, zodat
we niet overal rechtstreeks naar toe
konden. De oude stad van Warschau is
ontzettend mooi. We hebben na de
rondrit nog enkele uren in de stad
doorgebracht. Ook hier werden veel foto’s
gemaakt en groepsgewijs gingen we aan
het wandelen. In de binnenstad werden
we gevraagd om aan een interview mee
te werken dat om 18.00 uur werd
uitgezonden op de plaatselijke televisie.
Arie Ketelaars deed in het Engels het
woord. Er werden vragen gesteld hoe we
het als toeristen vonden in Warschau. Ja,
we waren er voor de eerste keer, maar de
mensen zijn best heel vriendelijk in
Polen. De mensen beginnen ook steeds
meer Engels te kennen. De ouderen nog
niet zo, maar de jeugd is al goed op weg
met de Engelse taal. We waren net op
tijd terug in het hotel om Arie en Monika
op de TV te zien. We kregen een heerlijk
diner en hebben nadien nog een glaasje

uitstekende wijn gedronken. Maandag-
morgen vertrokken we om 9.30 uur naar
Teresin Paprotnia waar we een Francis-
caner klooster bezochten. Onvoorstel-
baar hoeveel paters nog in het klooster
wonen. Honderd twintig werd ons verteld.
Zijn ze bij ons bijna uitgestorven, hier
floreren zij als bij ons van voor 1940. De
lunch was in hotel Kuznia Napoleonska.
Nadien op weg naar Czestochowa.
Onderweg viel ons op dat we ineens 60
jaar terug leefden. Een boer met paard en
kar. De koeien stonden hier aangelijnd. U
weet waarschijnlijk nog dat mensen een
geit aangelijnd in de berm hadden staan.
Zo staan hier de koeien aangelijnd.
Meestal maar een of twee koeien. Het
was al een heel rijke boer als er meer
koeien waren te zien. Het land zag er
schraal uit. Een kleine deklaag van 10 tot
15 centimeter, dan was het witzand.
Alles is hier nog erg armoedig. De daken
zijn gedekt met golfplaten of zelfs met
dakleer. Ook viel ons op dat er veel jonge
meisjes langs de weg stonden. Dit gaf
aanleiding tot veel droge humor. Bij de
grote steden zie je veel nieuwe
appartementen en vernieuwing van de
oude flatgebouwen. We kwamen wat
later aan dan gepland in ons hotel.
Reportad kreeg met zijn vrouw een grote
kamer, zelfs voorzien van een zithoek en
een koelkast tot zijn beschikking. Maar
de volgende ochtend moest hij zijn prijs
daarvoor wel betalen. Hij wilde gaan
douchen, maar er kwam maar geen
warm water uit de sproeier. Er was
kennelijk toch iets fout gegaan, want heel
veel reizigers hadden koud water. De
volgende ochtend was weer alles perfect
in orde. Dus mij maar gedoucht met wat
koud water. Het had wel een voordeel, je
kreeg het later echt warm van. Op
dinsdagmorgen werden we alvast naar de
Basiliek gebracht en konden daar
rondkijken. Voor de eerste keer moesten
we onze paraplu gebruiken, het regende
een klein beetje. Naast de basiliek, waar
de Zwarte Madonna hangt, is nog een



www.twanvanhout.nl

www.autoschadeverbakel.nl
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KLEURRIJKE GEZINSROUTE,
zondag 19 oktober 08,  ± 40 km.
Áan de Wielen heeft voor U op zondag
19 oktober a.s. een zeer fraaie gezins-
route uitgestippeld.
U kunt met Uw gezin en of individueel
deel nemen aan deze KLEURRIJKE
GEZINS-fietstocht.
We vertrekken om tien (10.00 uur) vanaf
clubhuis café De Lantaarn aan de
Dorpsstraat.
De tocht is ruim 40 kilometer en gaat
over zeer goed berijdbare wegen. Aan
deskundige en vriendelijke begeleiding
zal het niet ontbreken. Het tempo van
rond de 16 km zal U niet afschrikken.
We gaan via Helmond naar het Eind-
hovens-kanaal. Alwaar U over een
prachtige fietspad kunt genieten van de
rust, de herfst kleuren pracht en het
helder water van het kanaal. Hopelijk dat
het U niet verleid om een duik te nemen.
Gebruik maken van een kano of roeiboot
zou een mogelijkheid kunnen zijn. Dat U
vanaf U fiets gaat genieten van al dit
pracht en praal, daar zijn we zeker van.
In Geldrop leggen we aan voor een lekker
bakkie koffie of iets anders naar Uw
keuze.
Hierna gaan we over binnenwegen naar
Eindhoven en Nuenen. Via Nuenen
fietsen we door een stukje Frankrijk naar
het Wilhelminakanaal.
Om vervolgens langs het kanaal,
te genieten van de weidelijke en lande-
lijke schoonheid.  Ook fraai bos gebied
zal U niet onthouden worden. Bij e.v.
pech zullen wij U bijstaan.
Wij vertrouwen op een goede opkomst
en wensen U veel fietsplezier.
Voor eventuele vragen kunt U terecht bij
Toon Vogels, tel. 0492-382608.

grote kerk gebouwd in de 18e eeuw. Er
hing een prachtige kruisweg statie. We
kregen er enige uitleg over en hebben
ook het boekwerk daarover gekocht. De
kunstenaar heeft het Poolse leven onder
de Duitsers en de Russen in beeld
gebracht. Alle Poolse heiligen, strijders
voor Polen, zijn erin verwerkt. Om 12.30
uur is er de Eucharistieviering in het
heiligdom. De mis werd opgedragen door
pastor H. van der Schepop. Vanaf het
plein trokken de gildebroeders in kledij en
vooraf gegaan door de trompetten en
trommen de basiliek binnen. In de basi-
liek zijn praktisch geen zitplaatsen, er
staan enkele bankjes aan de zijkant. De
gildebroeders werden opgesteld in het
priesterkoor, de anderen stonden alle-
maal in de basiliek dicht tegen elkaar
aan. Ja, deze is afgeladen vol. U kunt
zich dat niet voorstellen. Hoe de mensen
daar nog gelovig zijn. We hadden ’s
morgens al gezien dat er veel rijen
wachtende mensen stonden. In de kerk
staan daar tientallen biechtstoelen. Ze
zijn volledig open in tegenstelling wat we
hier vroeger gewend waren. En honderden
mensen staan te wachten om te kunnen
biechten. De viering werd gezongen met
het orgel begeleid door Arie Ketelaars.
Deels in het Nederlands en deels in het
Latijn. In het begin was de opening door
trompetgeschal vanaf de toren. Dan wordt
ook het luik tergend langzaam omhoog
gedraaid. Het schilderij van de Zwarte
Madonna is niet altijd te zien en wordt
zoveel mogelijk beschermd tegen de
gevolgen van invloeden van aanwezige
stoffen in de lucht. Langs de zijkant in de
basiliek is een looppad om achter langs
het altaar te gaan. Zo kun je dicht bij het
altaar komen en de Zwarte Madonna
bekijken. Foto’s maken is verboden. De
mensen kruipen op hun knieën achter
langs het altaar. Ik ben maar blijven
staan, maar het was indrukwekkend
hoeveel schilden en andere zaken er
allemaal wel niet te zien waren.
Vervolg in nummer 18
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Diep bedroefd hebben wij een dezer
dagen afscheid moeten nemen van Wim
van Seggelen, een van de mannen die
aan de wieg stond van Aan de Wielen.
Vele jaren was hij voorzitter van onze
vereniging, vanwege de grote verdiensten
voor onze klub mocht Wim de titel ere-
voorzitter dragen.
In onze herinneringen zal hij voortleven.
Het leven gaat verder en dus ook onze
aktiviteiten, op zondag 19 oktober zijn er
dat twee. Om 09.30 uur rijden we een
veldtoertocht in klubverband en om 10.00
uur start vanaf het kerkplein een ruim 40-
km. lange HERFSTKLEURENTOCHT. Er
wordt gereden in groepsverband met een
snelheid van rond de 16 km. per uur. De
deelname is gratis en halverwege de
route wordt gestopt voor een koffiepauze.
Wenst u meer informatie dan kunt u die
krijgen bij Toon Vogels tel. 382608.
Op zondag 26-10 rijden we de eerste uit
een serie van 4 crossen, de start is om
10.30 uur in de nabijheid van d’n
Duvelsberg in de Lieshoutse bossen.
Meer informatie hierover is verkrijgbaar bij
Henk Peters tel. 382706.
afd.publ.

Luikse markt tafeltennisclub
wordt verzet naar 2009!!!

Vorig jaar heeft de Aarle-Rixtelse
tafeltennisclub, attc’77, haar Luikse
markt gehouden op de laatste zondag
van het jaar. Een mooie dag, zo dachten
we, om de mensen/leden uit te nodigen
hun spulletjes aan te laten bieden en ook
een mooie dag voor anderen om er eens
lekker langs te lopen en te snuffelen of er
iets van hun gading bij ligt. Een kopje
koffie erbij of een lekker drankje en een
geslaagde zondagmiddag is het resul-
taat. Het bestuur heeft de Luikse Markt
echter geëvalueerd en komt tot de
conclusie dat er weinig opkomst was van
de doorsnee Laarbeker. Wel vonden de
professionals de weg naar Aarle-Rixtel
maar de gezelligheid en drukte van de
gewone mens werd gemist. Het bestuur
denkt dat de laatste zondag van het jaar
te veel concurrentie heeft van de winkel-
zondagsopeningen. Als in de stad alle
winkels open zijn heb je natuurlijk meer
keuze om je vrije zondag genoeglijk in te
vullen.
Daarom wordt de aangekondigde jaarlijk-
se Luikse Markt verzet naar de eerste
week van januari 2009. Op 4 januari 2009
is de Luikse Markt in de tafeltennishal
aan de Jan van Rixtelstraat. Noteer deze
gewijzigde datum vast in uw agenda.
Voor meer info of zin in een balletje
slaan: www.nttb.nl/attc77

Collecterooster oktober 2008

12 oktober t/m 18 oktober:
geen collecte
19 oktober t/m 25 oktober:
Euphonia in Aarle-Rixtel
26 oktober t/m 1 november:
Stichting Diabetes Fonds

www.gemeenschapsblad.nl
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Harmonie
De Goede Hoop op concours

Op zaterdag 8 november neemt harmonie
De Goede Hoop deel aan een concert-
wedstrijd in Zaandam. In de volksmond
heet dat: ‘we gaan op concours’. Onze
muzikanten zijn onder leiding van onze
bevlogen dirigent Gerrit de Weerd al
maanden naarstig aan het repeteren om
enkele moeilijke muziekstukken onder
de knie te krijgen. We spelen daar het
volgende repertoire: The Legend of
Flathead Lake van Carl Wittrock. Russian
Christmas Music van Alfred Reed. Song
of the Moon van Dvorak, in een arrange-
ment van Gerrit de Weerd, met als
soliste de Sloveense sopraan Kristina
Bitenc
The Legend of Flathead Lake
Midden in Amerika ligt de staat Montana.
Dat is echt platteland, althans in de
figuurlijke betekenis. Het is niet echt plat,
zoals Nederland, want er lopen een paar
bergketens doorheen. Tussen twee van
die bergketens heeft zich een groot meer
gevormd van 50 kilometer lang en 25
kilometer breed en op veel plaatsen meer
dan 100 meter diep, Flathead Lake. Dit
meer schijnt ook een soort ‘monster van
Loch Ness’ te herbergen. Sommige waar-
nemers praten over een slangachtig
schepsel van wel 15 tot 20 meter lang.
De sceptici zeggen dat het gewoon een
grote vis is. In ieder geval liet de jonge
Nederlandse componist Carl Wittrock
zich door deze verhalen inspireren en
vertaalde deze in een symfonisch
gedicht, zoals dat zo mooi heet. De
beschrijvingen van muziek doen vaak
denken aan beschrijvingen van mooie
wijnen. Een citaat: ‘Het programmatische
werk beschrijft op vaak ontroerende en
angstaanjagende wijze het leven van

‘Montana Nessie’. Aanknopingspunten in
dit werk zijn de geboorte (het begin), de
eerste levensfase met oerkreten (allegro)
en de verwondering en bewondering van
de natuur (hobosolo). Het tweede ge-
deelte symboliseert de spanning tussen
mens en monster tijdens de spannende
boottocht op Flathead Lake. Het derde
deel brengt het monster aan het dansen
in een aandoenlijke wals vol ironie en
zelfspot. Rode draad en afsluitend thema
is de angst en boosheid van Montana
Nessie vanwege de inbreuk op zijn
vrijheid.’
Carl Wittrock
Zijn naam zou het niet doen vermoeden,
maar Carl Wittrock is toch echt een
Hollandse jongen. Hij werd in 1966 te
Goor (Overijssel) geboren. Zijn muzikale
carrière begon hij op de muziekschool
van Goor waar hij viool en klarinet
studeerde. Hij vervolgde de opleiding aan
het conservatorium in Enschede waar hij
afstudeerde in de vakken Schoolmuziek
(1990), orkestdirectie DM (1991) en
Orkestdirectie UM (1993). Na deze oplei-
dingen volgde hij diverse nationale- en
internationale dirigentencursussen. Sinds
1984 dirigeert hij diverse orkesten en
daarnaast is hij muziekdocent aan de
Scholengemeenschap Twickel te Henge-
lo. De eerste composities dateren van
1985 en zijn vooral jeugdorkestwerkjes
voor zijn eigen orkesten. Het eerste
‘serieuze’ werk Antarctica uit 1989 werd
enthousiast ontvangen. Vanaf dat
moment zijn er vele composities ont-
staan, van concertwerken voor de hogere
divisies tot educatief materiaal voor
jeugdorkest. Wittrock over zichzelf: ‘Bij
elke compositie zoek ik weer naar iets
wat de musici en de luisteraars kan
boeien. Inspiratie vind ik belangrijker dan
vernieuwend willen zijn’. Voor meer
informatie over deze componist zie:
www.carlwittrock.nl
Russian Christmas Music
Alfred Reed was 23 jaar jong toen hij de

Harmonie
De Goede Hoop
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opdracht kreeg voor een stuk, dat tot de
meesterwerken uit de blaasmuziek zou
gaan behoren. Dat was in 1944. De stad
Denver organiseerde een vakantieconcert
om de banden tussen Rusland en Ameri-
ka te verbeteren. Het idee was om daar
premières van werken uit beide landen te
laten plaatsvinden. Het Russische werk
zou de mars (opus 99) van Prokofiev zijn,
maar men ontdekte op het laatste
moment dat dit werk al eerder was
uitgevoerd in de Verenigde Staten: geen
première dus. Men vroeg Alfred Reed
toen, slechts 16 dagen voor het concert
in Denver, om te zorgen voor een echt
nieuw Russisch werk. Speurend in de
muziekbibliotheek vond Reed een
authentiek 16e eeuws Russisch kerstlied,
getiteld ‘Lied van de kleine Russische
kinderen’. Dit gebruikte hij als beginthe-
ma en puttend uit zijn eigen kennis van
oosterse orthodoxe liturgische muziek
schreef hij in elf dagen de partituur voor
Russian Christmas Music. Het stuk werd
op 12 december 1944 voor het eerst
uitgevoerd, live te beluisteren via NBC.
Alfred Reed werd op 25 januari 1921
geboren in New York. Op 10-jarige leeftijd
begon hij met trompetspelen. In zijn
tienerjaren trad hij met allerhande kleine
gezelschappen op, maar na verloop van
tijd ging zijn belangstelling meer uit naar
componeren en arrangeren. In 1938 ging
hij dan ook werken bij de Radio Work-
shop in New York als componist/
arrangeur en assistent-dirigent. Aan het
begin van de 2e wereldoorlog ging hij in
dienst. Gedurende zijn diensttijd van 3,5
jaar produceerde hij een kleine 100
composities en arrangementen voor
blaasorkest. Hij is enorm productief
geweest. Daarnaast heeft hij ook nog
kans gezien vele jaren als muziek-
professor te doceren aan de universiteit
van Miami, tot aan zijn pensionering in
1993. Hij componeerde daarna nog
steeds en trad regelmatig op als
gastdirigent, vooral in Japan. Op 84-jarige

leeftijd overleed hij na een kort ziekbed,
op 17 september 2005.
Song of the Moon
Dit is een aria uit de opera Rusalka van
Anton Dvorak. De opera Rusalka
componeerde Dvorak in 1900. Hij is
gebaseerd op een sprookje. Rusalka is
een waterelf, de dochter van een water-
geest, de heerser over het meer. Zij wordt
verliefd op een menselijke prins, maar om
hem te beminnen dient ze zelf ook een
menselijke vorm aan te nemen. Ze zingt
het Maanlied om de maan te vragen haar
liefde aan hem over te dragen. Het is dan
ook een aria vol onvervulde verlangens en
hoop. Na het zingen van het Maanlied
verliest Rusalka haar stem, want dat is
de tol die ze moet betalen voor het
aannemen van een menselijke gedaante.
Kristina Bitenc
Deze in 1986 geboren Sloveense is een
veelbelovende jonge sopraan. Ze won
twee eerste prijzen bij solistenconcour-
sen, gaf diverse succesvolle concerten
en wordt door critici in haar land gezien
als dé Sloveense sopraan van de jongste
generatie. Zij heeft in haar jonge jaren
eerst viool gestudeerd en specialiseert
zich sinds 2001 in zang.
Gerrit de Weerd
Harmonie de Goede Hoop staat sinds
september 2001 onder de bevlogen lei-
ding van deze dirigent. Gerrit de Weerd
studeerde voor Uitvoerend Musicus aan
het Sweelinck Conservatorium te Amster-
dam, met als hoofdvak klarinet. Na zijn
aantekening kamermuziek aan het
Utrechts  Conservatorium bij de violist Eli
Goren  volgde hij een meestercursus bij
Karl Leister (soloklarinettist van de Berli-
ner Philharmoniker) en een meester-
cursus moderne muziek bij The London
Synfonietta en Ensemble Modern.
Tevens volgde hij directielessen bij Jan
Cober. Hij was enkele jaren als concert-
meester in dienst van de Amsterdamse
Politiekapel en heeft regelmatig als solist
opgetreden.
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Als dirigent heeft hij met de volgende
operazangers, zangeressen, artiesten en
koren gewerkt: Emmy Verhey, Vera
Beths, Rian de Waal, Jan Vayne,Tamara
Lund, Marco Bakker, Janice Taylor,
Andrea Poddighe, Liesbeth Damen,
Claudia Pataca, Tiemen Wang, Ruben
Gerson, Karin Bloemen, Laura Figi,
Sandra Reemer, Donna Lynton, Willeke
Alberti, Ben Cramer, Henk Poort, Ernst
Daniël Smit, The Dutch Swing College
Band. Naast harmonie de Goede Hoop
dirigeert hij de Amsterdamse Tramharmo-
nie en harmonie Odeon in Soesterberg.
Het gemiddelde van zijn vijf laatste
concoursen is 92,85 punten. Als wij erin
zouden slagen om maar in de buurt van
dit puntenaantal te komen, dan zouden
wij de beste prestatie uit onze 134-jarige
geschiedenis met vijf punten verbeteren!
Mee als supporter?
We hebben een grote bus besteld om op
8 november naar Zaandam te rijden.
Mocht u mee willen reizen als supporter,
dan kan dat tegen een vergoeding van •
10,00. Meld u dan even aan bij de
secretaris, Willem Verhoeven, 06-
38900299,
e-mail: info@willemverhoeven.nl.
Een voorproefje
Wanneer u het concoursprogramma eer-
der wilt horen, dan kan dat ook.
Op 26 oktober hebben we een uitwis-
seling met fanfare De Vooruitgang uit
Stiphout, om 20.00 uur in Muziekcentrum
Het Anker in Beek en Donk.
Een week later, op 1 november om 20.00
uur concerteren we samen met de buren
uit Lieshout, harmonie St. Caecilia. Dat
doen we in De Dreef.
Beide concerten zijn gratis toegankelijk.

Badmintonclub De Ganzeveer
Senioren uitslagen
Ganzeveer 7 - Gemert 6 0-8
Ganzeveer 3 - BVC 4 1-7
Con brio - ganzeveer 3 3-5

Jeugd
Voor de spelers van het jeugdteam
Ganzeveer 4 was 5 oktober de allereerste
HBB-competitiedag in hun jonge leven.
De 1ste wedstrijd was al verzet, maar om
14.45 uur konden ze toch echt beginnen.
De mixdubbel van Manon en Patty was
meteen een moeilijke. De ervaren
tegenstanders gaven hen niet veel
kansen om punten te maken en het werd
dus ook 30-7 in het voordeel van Con
Brio.
De 2de mix ging al een stuk beter. Alyssa
en Melissa wisten 25 punten bij elkaar te
sprokkelen, maar ook hier ging de winst
naar de tegenstander.
Het herendubbel (Lotte+Patty) en de
damesdubbel (Sabine+Alyssa) gingen
ook verloren. Toen de enkelpartijen.
Melissa ging goed van start in de 1ste

herenenkel, maar strandde toch op 16
punten. Manon had het erg zwaar tegen
een zeer sterk spelende tegenstandster
en wist maar 4 punten te vergaren.
Lotte redde de eer. De 2de herenenkel
wist zij te winnen met 30-19. En ook de
2de damesenkel werd in het voordeel van
Ganzeveer beslist. Een zeer
sterkspelende Sabine maakte het haar
tegenstandster moeilijk. Zij won haar
partij met 30-10.
Einduitslag
Con Brio 10 – Ganzeveer 4      6 – 2
Andere uitslagen bij de jeugd
Mixed 10 –  Ganzeveer 3    8 - 0
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Gebruik een voedingssupplement niet als vervanging van een gevarieerde voeding.

www.bloem.net

HERFSTVOORDEEL

OMEGA 3, 6 & 9 BALANS bevat een combinatie van drie 
belangrijke vetten die voor de mens onmisbaar zijn, namelijk 
GLA, EPA en DHA. Hun talrijke functies richten zich op talrijke 
functies in het lichaam. 

OMEGA 3, 6 & 9 VETZUREN

Verzorgende invloed  
op hart en bloedvaten
Helpt bij een droge en  
schrale huid
Voor een verantwoord  
cholesterolgehalte

ECHINACEA EXTRA FORTE is een weerstandsverhoger 
voor het hele gezin met een uitgebreide en krachtige 
invloed op het afweersysteem. Deze druppels kunnen 
door alle gezinsleden van klein tot groot gebruikt 
worden om de weerstand te verhogen.

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.

bij Drogisterij Raijmakers

 Drogisterij Raijmakers
 Dorpsstraat 26, Aarle Rixtel

3 x 96 softgels  53,85 U BETAALT

3590+
GRATIS

WEERSTAND 
voor het hele gezin

Verzachtende  
invloed op de 
luchtwegen
Versnelt herstel  
na ziekte
Activeert het  
afweersysteem

2 x 100 ml.       22,90 U BETAALT

1145+
GRATIS

Verzachtende invloed op de  
luchtwegen
Brengt de keel tot rust 

Ondersteunt de weerstand 

Houdt de keel schoon  
100 ml. 8,95 KORTING

100 ⁹⁵

VOOR KEEL EN LUCHTWEGEN
ECHICARE+ SIROOP bevat belangrijke 
kruidenextracten als Tijm, Venkel en Vlierbes 
ten behoeve van de weerstand van de keel en 
luchtwegen. Het houdt de keel schoon en 
helpt bij kriebel in de keel.
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De Meikever

Met  een eigenzinnig karakter dat een
meikever nou eenmaal heeft kun je
verwachten dat hij een zomerslaap heeft
gehouden in plaats van een winterslaap,
vandaar een paar afleveringen geen
rubriek van mij, maar bijvoorbeeld serieus
“ gezwam” van ene NN of was het toch
weer HvB. Wat was er  trouwens te
beleven in Ale de afgelopen zomer.
Komkommer- en augurkentijd van de
bovenste plank. De kranten stonden weer
vol met nieuws dat niemand wil weten.
Jammer dat er in het kanaal geen
krokodil of nijlpaard zwom, een panter  in
de Biezen had ook nog gekund of een
steppenwolf op de vlakten van Croy. Dan
hadden we de voorpagina weer gehaald.
He Croij, daar was trouwens wel nieuws.
Snode plannen voor een golfbaan van het
geruite kniebroekengilde. Gelukkig afge-
ketst, stel je voor dat je niet meer door
het slakkenpaadje zou kunnen wandelen
en nog erger, alle kikkers verhuizen uit de
Goorloop. Na 40 jaar eindelijk weer helder
water en dan  geen dierenleven meer door
de ronkende golfkarren en witte ballen.
Zonder kikkers zeker geen ooievaars, dus
dat project had ook regelrecht de
versnipperaar in gekund.  Mooi bij de
Oude Toren in Stippent aanleggen, plek
zat, die paar kieviten verhuizen dan  wel
naar het rustige buitengebied bij ons
kasteeltje. Veel succes.
Wat was er nog meer te beleven, afge-
lopen zomer. Op de stoffige laagvlakte
van het Patronaat in ieder geval helemaal
niets. Bijna hadden we daar een
aktiegroep gehad tot openstelling en
behoud van het patronaatspaadje of hoe
het ook heten mag.  Ze weten toch goed
dat je hier in Ale geen historische
paadjes moet afsluiten want dan heb je
meteen een aktiegroep.  Paadje Blie of
zoiets met Jan van de Dung voorop. Het

was zeker geen stijl om het pad af te
sluiten met hekken. Bang dat iemand
daar zou verdwalen in de zandduinen
soms. Ze kunnen toch gewoon pijlen
richting Dorpsstraat maken.
Ik heb jarenlang de Beekseweg en Opstal
gemeden als de pest, niet vanwe-ge de
prachtige omgeving of de enige
ooievaarspaal die Laarbeek rijk is, achter
bij het IVN . Nee,  omdat om de hoek die
vervloekte brug altijd en eeuwig omhoog
staat.  Sta je altijd je kostbare tijd te ver-
doen en  het fijnstofgehalte in je longen
op peil te houden.  Gelukkig is er voor de
gehaaste reiziger sinds afgelopen zomer
een alternatief, namelijk het prachtige en
unieke keske met moeder Maria en kind,
op de splitsing niet ver van  de brug. Een
rustpunt in het hedendaagse jachtige
verkeer,  bescherming voor de reiziger
zoals in vroeger eeuwen . Maar toen werd
je om de haverklap in je nek gesla-gen
door struikrovers en gauwdieven en dat is
op veel plaatsen nog steeds zo. Bij het
keske kun je alleen maar platge-reden
worden,  want ze komen met piepende
banden voorbij. Ik zou dus goed blijven
opletten  tijdens het prevelen van
gebeden of verzoeken. De bescher-ming
van Maria gaat tegenwoordig volgens mij
niet meer tot het midden van de weg.
Hebben we verder nog iets gemist.
Jazeker en gelukkig maar. De eerste
officiele “verkeershufter” van Nederland
woont niet in Aarle-Rixtel maar in Venlo,
ook daar kan het blijkbaar beter in het
verkeer. Geen Aarlenaar met deze titel en
750 euro armer, want je mag de opfris-
cursus deze keer weer zelf betalen. Och
mijn rijbewijs was veel duurder, hoorde ik
nog iemand roepen. Dat kan wel zijn
maar dat ben je zo weer kwijt als je niet
slaagt. Toch even iets om te onthouden.
Ik besef dat ik me thans op het terrein
van mijn hooggewaarde collega-rubriek-
schrijver begeef maar hij zal het me wel
vergeven. Er zijn er teveel  van mijn
generatie gesneuveld  en dat vergeet je
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nooit.
Ongemerkt tikt het Belgische klokje van
ons aller Deli al weer geruime tijd  in
onze parochie. Ik waardeer zijn bijdrage
in dit blad en smul van het typische
woordgebruik en humor van onze zuider-
buren. Maar pas op, ik weet niet of het
een vermetel vooropgezet plan is,  maar
hebt gij de laatste tijd nog een blik
geworpen op onze kerktoren. Daar klopt
iets niet.  Iedereen van ons kent wel een
paar Belgenmoppen  waarin de Lambie-
ken  worden afgeschilderd als niet al te
snugger, kortom ze lopen nogal wat
achter bij ons fiere Nederlanders. Wel-
licht dat dit toch een beetje is gaan
steken bij onze pastor,  want hij laat de
torenklok zomaar een paar minuten
voorlopen, net alsof hij wil zeggen. Kijk,
ik ben mijnen tijd wel iets vooruit. Het zij
hem vergeven.
De meikever.

Zowel door gemeente
als provincie
Dubbele subsidie
voor duurzame energie

Woningeigenaren in de gemeente Laar-
beek komen in aanmerking voor een
dubbele energiesubsidie. De gemeente
Laarbeek stelt subsidie beschikbaar voor
inwoners die een zonneboiler, zonne-
paneel, warmtepomp of kleine windtur-
bine willen plaatsen. Wanneer nog een
extra maatregel getroffen wordt, komt u
ook nog in aanmerking voor subsidie van
de Provincie Noord-Brabant. De totale
subsidie kan oplopen tot • 800,-.
Subsidie gemeente
Al enige jaren komen woningeigenaren in
Laarbeek in aanmerking voor een ge-
meentelijke subsidie voor de aanschaf
van zonnepanelen, zonneboilers en
warmtepompen. Onlangs heeft de ge-
meente besloten om de regeling voor

inwoners extra aantrekkelijk te maken
door het verhogen van de subsidie-
bedragen en het uitbreiden van de
regeling met kleine windturbines. De
gemeente plaatst zelf kleine windturbines
bij de gemeentelijke sportparken en wil
dit ook voor haar inwoners mogelijk
maken. Met zonne-energie, warmtepom-
pen en windenergie wordt duurzame
energie opgewekt en verminderd de CO2-
uitstoot. Daarnaast wordt natuurlijk ook
bespaard op de energiekosten.
De hoogte van de gemeentelijke subsidie
is afhankelijk van de maatregelen, maar
varieert tussen de • 200,- en • 300,-.
Subsidie kan, zolang het subsidieplafond
niet is bereikt, aangevraagd worden tot 31
december 2008.
Subsidie provincie
Ook de Provincie Noord-Brabant stelt
subsidie beschikbaar voor particuliere
woningeigenaren die energiemaatregelen
treffen. Voorwaarde voor de provinciale
subsidieregeling is dat minimaal twee
maatregelen worden getroffen ter waarde
van minimaal • 1.000,- per woning. Ook
isolerende maatregelen zoals het plaat-
sen van HR++ glas en het plaatsen van
vloer-, gevel-, of dakisolatie komen voor
subsidie in aanmerking. De subsidie van
de Provincie bedraagt • 500,-.
De gemeentelijke subsidieregeling en de
regeling van de provincie mogen met
elkaar gecombineerd worden. Inwoners
van de gemeente Laarbeek die bijvoor-
beeld zonnepanelen en HR++ glas
plaatsen, komen daardoor in aanmerking
voor een totale subsidie van • 800,-.
Meer informatie over de gemeentelijke
subsidieregeling is te vinden op de
website van de gemeente,
www.laarbeek.nl onder Projecten >
Duurzame energie. Op
www.brabantbespaart.nl is meer informa-
tie te vinden over de provinciale subsidie-
regeling.

BBBBBericht van: Pagina 35



BBBBBericht van: Pagina 36

Deze keer wil ik eens een keer niet met
u bijpraten over de zaken die er in de
afgelopen weken in Aarle-Rixtel zijn
voorgevallen. Ik wil u dit maal wat uit-
leggen over het fenomeen SMS-ALERT.
Ongetwijfeld heeft u wel eens in de media
gehoord dat de politie met SMS-ALERT
regelmatig  aardig wat zaakjes kan op-
lossen. In geval er zich in de woonom-
geving een voorval voordoet, waarbij de
hulp van het publiek kan worden
ingeroepen, dan kan de politie, aan de
mensen met een mobiele telefoon, die
zich daarvoor opgegeven hebben, een
sms berichtje versturen. U kunt dan
bijvoorbeeld denken aan zaken als de
vermissing van een kind,  als er een
inbreker in de buurt rondloopt,  als er een
oplichter aan het werk is enz.
Door u op te geven, zodat ook u via sms
wordt geïnformeerd, kunt ook u een
bijdrage leveren aan een veiligere woon-
omgeving. Door u aan te melden betrekt
de politie u per sms bij het politiewerk.
Met uw aanmelding heeft u uw postcode
meegezonden. Wanneer er een incident
is, wordt om de postcode een straal
bepaald. Valt uw postcode binnen deze
straal, dan ontvangt u een SMS-ALERT
bericht van de politie.
Als u naar aanleiding van een SMS-
ALERT bericht voor de politie een tip
heeft, dan kunt u bellen met 0900-8844.
Als de politie een SMS-ALERT verstuurt,
is er in de directe omgeving altijd politie
paraat. In de meeste gevallen ontvangt u
van de politie een tweede sms’je over de
afloop.
Een sms’je zou er bijvoorbeeld zo
kunnen uitzien;
POLITIE SMS-ALERT
INBREKER ACTIEF. DONDERDAG 12-
17 UUR.
BLANKE MAN.CIRCA 30 JAAR,

DONKER HAAR, LANGE BRUINE JAS.
POLITIE BRABANT ZUID OOST. TIPS?
BEL 0900—8844.
De sms’jes die de politie verstuurt zijn
gratis. Uw telecomprovider kan wel
kosten in rekening brengen voor het
versturen van een aanmeld-sms.
· U kunt zich aanmelden door PBZO
gevolgd door uw postcode en uw huis-
nummer te verzenden naar 8844.
Voorbeeld PBZO5735XX11. Stuur dit
berichtje zonder spaties en zonder
eventuele toevoegingen van uw huis-
nummer. Als u bijvoorbeeld aan de
Bergweg 14b woont, sms dan alleen
nummer 14.
· Als u zich heeft aangemeld, dan
ontvangt u een sms dat u bent aan-
gemeld. In dit berichtje staat ook een
wachtwoord.
· Uw persoonlijke gegevens kunt u
wijzigen met behulp van uw eigen mobiele
nummer en het wachtwoord. Uw gege-
vens wijzigt u via de speciale SMS-
ALERT pagina op
www.politie.nl/brabant-zuid-oost. Ook op
deze website kunt u nadere informatie
vinden over SMS-ALERT.
Afmelden kunt u door PBZOSTOP naar
8844 te sms’en. U ontvangt dan geen
berichten meer van Politie Brabant Zuid
Oost.
Ik hoop dat dit stukje in het gemeen-
schapsblad voor u aanleiding is om zich
op te geven bij SMS-ALERT.
Hoe meer mensen mee doen hoe veiliger
we Aarle-Rixtel kunnen maken.
Vriendelijke groet,
John Geerts, uw buurtbrigadier.

Dovens Meubelen Milheeze. Uw
meest complete meubelinrichting voor
tieners, volwassen mensen en senioren.
Zowel fabrieksmeubelen als onze eigen
ontworpen meubelen. www.dovens.nl
0492-341553.
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Mensch redt uw ziel”.
 
Ouderen onder ons kennen waarschijnlijk
nog wel de verhalen rondom Pasteurke
van Thiel. Ofschoon ons moeder “nie van
kojje proat” hield, werd erbij ons thuis aan
tafel door het koffiebezoek nogal eens
gniffelend over dit “pasteurke” gespro-
ken.Dat had kennelijk alles te maken met
de zeer markante levenswandel van deze
meneer. Pasteurke van Thiel heette
eigenlijk Antonis Wilhelmus van Thiel
.Zijn vader was directeur van de bekende
Helmondse draadnagelfabriek . Antoon
was al vroeg een vroom “menneke”, wat
ie waarschijnlijk van zijn moeder heeft
meegekregen. Aanvankelijk wilde hij prie-
ster worden en volgde hij het seminarie
van de missionarissen te Scheut bij
Brussel.Maar op 25 jarige leeftijd  koos
hij toch voor de draadnagelfabriek van zijn
vader in Helmond. Echter alvorens naar
het fabriek te gaan, ging hij elke morgen
om 6.00 uur naar de kerk. Ook gaf hij als
“ware christen” gul aan godsdienstige,
liefdadige en culturele doeleinden.
Ook zijn voorliefde voor de klassieke

letteren, opgedaan in zijn seminarietijd,
bleef bestaan: zijn Latijn heeft hij zijn hele
leven op peil gehouden. Aan zijn
opleiding en de demonstratieve  manier
waarop hij het katholieke geloof naar
buiten bracht, dankte Van Thiel zijn
bijnaam “Pasteurke van Thiel.”.
Zo heeft ons “pasteurke” ervoor gezorgd
dat er in Brabant talloze wegkrui-zen zijn
verschenen. Zo ook bij ons in Aarle-
Rixtel, op de hoek Helmondseweg/
Bosscheweg ( 1929).
Wat was de aanleiding van de
“Kruistocht”: van Van Thiel?
Welnu, in het kielzog van de industriali-
satie kwamen er nieuwe
maatschappelijke stromingen die niet
godsdienstig georiënteerd waren, zoals
het socialisme.
Vele fabrieksarbeiders sloten zich liever
aan bij een socialistische vakbond of
arbeiderspartij dan dat zij trouw naar de
kerk gingen. Dit tot groot ongenoegen
van de plaatselijke pastoor en de
fabrikant, die graag de moraal en het
kapitaal in eigen hand hielden….
De arbeiders moesten- zo wil althans het
klassieke beeld- arm en braaf gehouden
worden en moesten veel kinderen krijgen
voor goedkope arbeidsplaatsen…..
Meneer pastoor kwam dan ook regel-
matig op huisbezoek om te informeren
naar “de stand van zaken”.
Pasteurke van Thiel zou – volgens
overlevering- ook dergelijke huisbezoeken
hebben gebracht met alle gevolgen van
dien….. Deze pauselijke actie heeft
pasteurke Van Thiel  zeer aangesproken.
Zoals gezegd was Van Thiel een zeer
vroom man. Echt sociaal was hij echter
niet.
Voor de fabrieksarbeiders was hij erg
streng. Bij ziekte of werkeloosheid be-
zocht hij de gezinnen om te kijken of er
nog iets in de pan zat, voordat hij
bonnen gaf om eten te kopen. Antoon
van Thiel was een man met veel fantasie,
die borrelde en bruiste op allerlei gebied.
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Het vrouwelijk schoon vond hij meer dan
beminnelijk. Zijn leven als “ bon vivan”
heeft Antoon van Thiel kennelijk willen
compenseren.Zo nam hij in 1929 het
initiatief tot oprichting van het comité
“Kruis aan de weg”. In elk dorp in
Brabant moesten lang de drukke wegen 
en bij met gevaarlijke kruispunten
wegkruisen komen te staan Door de
aanwezigheid van een beeld van de
gekruisigde Christus zouden deze
plaatsen extra bescherming genieten,
terwijl passanten telkens oog in oog met
“hun Verlosser”zouden komen te staan.
Hoofddoel van het comité was ”Brabant
voor Christus bewaren”.Van Thiel richtte 
samen met H. van der Putten, aldus de
eerdergenoemde stichting op, die
Helmond als zetel kreeg.
De zakenman Van Thiel wilde de prijs van
de kruisen zo laag mogelijk
houden,opdat er zoveel mogelijk ge-
plaatst konden worden. Het werden aldus
uniforme beelden  die in grote oplagen
werden gefabriceerd door de Firma P
Verbraak& zonen uit Tilburg.De mans-
hoge corpussen werden in beton gegoten
en moesten aan een smeedijzeren pin
hangen, die aan een houten kruis
bevestigd was.Het houten kruis werd op
een sokkel geplaatst.
Zo’n zeventig van deze kruisen vonden er
hun weg naar Brabantse wegen en
kruisingen.
Ons eerder genoemd Aarlese wegkruis is
er een van. “ Mensch redt uw ziel” staat
erop. Comité Ale Blie plaatste er destijds
er een bord naast met het opschrift  “en
uw dorp”!.
Een aantal jaren later had het bord “ en
gai oew errum” niet misstaan, want op
een kwaaie dag waren beide armen van
het corpus gebroken.
Een aantal vaklieden van onze heem-
kundekring stak de koppen bij elkaar om
te bezien hoe de armen konden worden
gerestaureerd.Uiteindelijk werd ervoor
gekozen om de armen te vervangen. Als

model zouden de armen van Frits
Lammers fungeren,. En Frits heeft dat
als “donor” geweten! Via bemiddeling van
Peter Corbey werd er in het Elkerlyck-
ziekenhuis een lading gips opgehaald,
waarmee de armen van Frits werden
bedekt. Echter onze heemfanaten had-
den verzuimd de haren van Frits van
diens armen te scheren!
Toen de “gipse modelarmen” werden
verwijderd heeft Frits menig maal en met
grote kracht onze Heer aangeroepen!
Sinds die tijd kan men op de hoek
Helmondse weg/Bosscheweg de armen
van Frits bewonderen. Pasteurke van
Thiel moest het eens weten!
Inmiddels is ook de sokkel aan restau-
ratie toe en daarmee het opschrift
“Mensch redt uw ziel”.Ik heb er een hard
hoofd in dat Frits Lammers ook voor die
sokkel model gaat staan!
Moi nie!
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