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Centraal alarmnummer
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Landelijk Politienummer 0900 - 8844 voor niet spoedeisende hulp

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, Churchillaan 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-RixtelTel: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 Keyserinnedael, 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.

Parochie O
O...L. Vrouw Presentatie
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Week van zaterdag 1 november t/m vrijdag 7 november
Zaterdag 1 november – Hoogfeest van ALLERHEILIGEN
18.30 uur Kerk – Eucharistieviering – Dameskoor
Bertha Kuijten – Vissers
(par.)
Jo Houben
Toon en Mien Kweens – de Hoon
Overleden ouders de Korte – Verhaar
Overleden ouders Swinkels van Brug
(trouwdag)
Zondag 2 november - ALLERZIELEN
10.00 uur Kerk – Eucharistieviering – Herenkoor
Sien Nooijen
(fund.)
Truus Verkuijlen – Beniers
Overleden ouders Frans en Marieke Raijmakers- Donkers
Martien Daniëls
(6e j.get.)
Tot welzijn van de parochie
18.30 uur Kerk –ALLERZIELEN- Eucharistieviering – Dames- en Herenkoor
Noud en Mio Raaijmakers
Bernard van den Elsen
Annie v. d. Kerhof – Kaczynsky
Bertha van Dijk – Swinkels
Nellie Sterken – van Ravensteyn
Giel van Mierlo
(verj.)
Hans Martens
Maandag 3 november
10.15 uur Mariëngaarde- Eucharistieviering
Woensdag 5 november
19.00 uur Kapel – Rozenkransgebed
Donderdag 6 november
10.15 uur Mariëngaarde - Eucharistieviering

Week van zaterdag 8 november t/m vrijdag 14 november
Zaterdag 8 november
18.30 uur Kerk – Eucharistieviering – samenzang
Colin Smeyers
Driek en Annie Swinkels – v. d. Heuvel
Jan Verhoeven
Nol Roijackers
Ad Sanders
Wim van Seggelen

(j.get.)
(buurt)
(par.)
(verj.)
(Koersbalclub)
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Zondag 9 november – 32e Zondag door het jaar – St. Willibrordzondag
10.00 uur Kerk – Eucharistieviering – Dames- en Herenkoor
Joseph van Ommeren
(fund)
Frans Bekx
(fund.)
Johanna Bekx – Raaijmakers
(fund.)
Overleden begunstigers van het Onze Lieve Vrouwe Gilde
Tot welzijn van de parochie
Maandag 10 november
10.15 uur Mariëngaarde – Eucharistieviering
Woensdag 12 november
19.00 uur Kapel – Rozenkransgebed
Donderdag13 november
10.15 uur Mariëngaarde – Eucharistieviering
OVERLEDEN
Miet van Mierlo Adriaans, Zorgboogcentrum De Pannehoeve in Helmond, 91 jaar.
Lien van der Heijden-van den Boogaard, O.L.Vrouweplein 4, 78 jaar.
Francien Scheepers-Knoops, Schoolstraat 12, 73 jaar.
ALLERHEILIGEN en ALLERZIELEN
Zaterdag 1 november vieren wij in onze kerk het hoogfeest van ALLERHEILIGEN.
Deze mis begint ’s avonds om 18.30 uur. Wij willen U van harte uitnodigen om daarbij
aanwezig te zijn. Zondag 2 november is om 10.00 uur de gewone eucharistieviering
van het weekend. Om 18.30uur is de SPECIALE EUCHARISTIEVIERING i.v.m.
ALLERZIELEN. 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 worden ook kaarsjes gebrand. U
bent van harte welkom.
Doopvieringen
De eerstvolgende doopvoorbereidingsavond is op 13 januari a.s. van 20.00 tot
21.30 uur in de sacristie van onze kerk. Deze avond zijn bedoeld als voorbereiding voor
de gemeenschappelijke doopviering van 25 januari 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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Vanuit de Pastorie

Pagina 9

1e COMMUNIE 2009
De werkgroep Eerste Communie is al weer even bezig om te zorgen voor een goede
voorbereiding voor de Eerste Communievieringen. Deze viering(en) zullen in 2009
plaatsvinden op ZONDAG 19 APRIL
Voor alle ouders/verzorgers van kinderen van groep 4 is er een informatie avond op
DINSDAG 11 NOVEMBER om 20.30 UUR
in de aula van basisschool DE HEINDERT
Op deze avond willen wij u graag informeren over de Eerste Communie, het project
waar wij in onze parochie mee werken, de data en over diverse praktische zaken.
Ouders/verzorgers van kinderen van groep 4 die in Aarle-Rixtel op school zitten krijgen
via hun kind een uitnodiging voor deze avond met een informatie- en inschrijfformulier.
Ouders/verzorgers van kinderen die buiten Aarle-Rixtel naar school gaan willen wij
langs deze weg graag uitnodigen. U kunt een informatie- en inschrijfformulier afhalen
bij Lenie Smulders Phaffstraat 15 . Voor overige informatie kunt u contact opnemen
met Lianne Raijmakers, tel. 384104 (lid van de werkgroep).
Werkgroep Eerste Communie

Gerarduskalender:
De Gerarduskalender: elke dag een beetje spirit! De Gerarduskalender, uitgebracht
door klooster Wittem, is een scheurkalender met elke dag op de voorkant een spreuk
die opbeurt of aanzet tot nadenken, onder het motto: “elke dag een beetje spirit! Op
de achterkant staan afwisselend moppen gedichten, bezinningsteksten, puzzels en
informatie over verschillende onderwerpen. De kalender is bedoeld om elke dag goed
te kunnen beginnen. De spreuk op de voorkant en de moppen puzzels en informatie op
de achterkant geven u aan het begin van de dag een positief gevoel. De kalender wordt
elk jaar met zorg en plezier samengesteld door een uitgebreide redactie van personeel
en vrijwilligers van klooster Wittem. De opbrengst van de kalender komt ten goede aan
alle activiteiten die vanuit klooster Wittem worden georganiseerd. (zie ook op
www.kloosterwittem.nl) De kalender voor 2009 is te koop bij D. van Vijfeijken op
dinsdag 19 november 2008 van 10.30 tot 11.30 uur in Mariëngaarde te Aarle-Rixtel. Tel:
06.23.45.15.08.

K lokje

K lokje

Kaartjes.
Wegens misverstand hebben we een
dubbele bestelling gedaan voor 5 kaarten
Holiday On Ice. Tegen kostprijs over te
nemen. Op woensdag 19 november om
19.00 uur rang 5 in één koop. Kan
eventueel ook van dinsdag 18 november
2008. Telefonisch bereikbaar tussen
17.00 en 18.30 uur 0492-383316.

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

Meldt u aan voor de workshop “Het maken van kransen”
Data: 18 en 27 november, 2 en 11 december.
Kom kijken naar de smaakvolle Sinterklaas en kerstdecoraties!!
ALLE SIERADEN VAN FIVA 30% KORTING!!!
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

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

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

info@laromanza.nl

openingstijden:
ma 13.00-17.00
di-wo-do 9.00-18.00
vrij 8.00-19.00
za 8.00-15.30

openingstijden:
ma 13:00-17:00
di-wo-do 9.00-18.00
vrij 8.00-18.00
za 8.00-15.30

www.kapsalonastrid.nl
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Kort woordje van Pastor M. Deli
Denderende concerten
Wat werden we weer muzikaal verwend!
Eerst het najaarsconcert van ons gemengd koor ‘De Klokkengieters’ die samen met het kamerkoor ‘Sine Nomine’
en het ‘Helmonds mannenkoor’ optraden in de kerk. En het werd zoals
gewoonlijk een groot succes. Toen ‘De
Klokkengieters’ het ‘Pater noster’ zongen
daverde het gebouw bijna op haar grondvesten. Zo krachtig en schoon was het.
Een week later was het de beurt aan het
gemengd koor ‘Euphonia’ en ook zij verdienen een grote pluim, want hun heldere
stemmen zijn een streling voor uw oren.
Aan het einde van de concertavond gaf
één van gastkoren een ‘rood’ surpluske gelijk de echte ‘Don Kosakken’- met
stemmen als de klokken van Keulen en
Rome te samen. Het was een mooie
avond. Bedankt ‘Euphonia’!
Reünie zeilkamp
Het was gezellig de jaarlijkse reünie op
het hof van Wim en Ans van Dijk. En ook
de scherpschutters konden daar aan hun
trekken komen, het houten beestje,
boven op de mast, werd er meerdere
keren afgeschoten. Bij het kampvuur
waren we flink aan ’t buurten in een echte
Holtus-sfeer. Ans en Wim zorgden voor
lekkere afsmakende hapjes. Het volgende zeilkamp is in de week van zaterdag
15 t/m zaterdag 22 augustus. Een
aanrader voor liefhebbers van water en
wind.
Night of ‘NO-EXIT’
Het is niet mijn bedoeling om reclame te
maken maar we mogen toch trots zijn op
‘No-Exit’. Als band weten ze de sfeer er
de hele avond in te houden. Hun optreden
op zaterdagavond 18 oktober in ‘De Dreef’
was super! Prima muzikanten zijn het en

ook de zangeres valt goed in de smaak
van het publiek. De gitarist ‘Dave’ gaf daar
een solootje ten beste waar iedereen
kiekenvlees van kreeg. Wie dit optreden
heeft gemist kan de band binnenkort
terug in actie zien én horen tijdens het
Prinsenbal in de zaal tegenover de kerk
.
Engelbewaarder jarig
Op 21 oktober was de engelbewaarder
van de pastorie jarig! Nog eens van harte
proficiat met uwe verjaardag Anny ! En
nog vele gelukkige jaren samen, met
Henk, Joost en Hilde op den Heikant en
ook bij ons in de pastorie.
Vormselvoorbereiding
Dit jaar hebben we 21 vormelingen.
Aanstaande vrijdag 31 oktober om 19.00
u gaat de eerste voorbereidingsavond
weer van start in ‘De Heindert’. Net als de
vorige jaren zullen het weer boeiende en
fijne avonden worden. We zij echt blij met
Gerrie, Rian en Annemiek, die reeds
zeven jaar lang alles met veel toewijding
en zorg ter harte nemen.
Allerzielen
Dit is de dag waarop we in de Kerk alle
overledenen gedenken. Mensen dichtbij
en ver weg, bekend en onbekend,
mensen van lang geleden en onze
geliefden van nu. We vertrouwen ze toe
aan God, die hun namen heeft
geschreven in de palm van Zijn hand.
Op 2 november zullen we samenkomen
voor elkaar, om elkanders verdriet te
delen en te dragen. Het is goed om dat
samen te doen, want het is niet goed dat
een mens heel alleen is in verdriet.
Zoals gewoonlijk zullen we na de Heilige
Mis naar het kerkhof gaan om de graven
te zegenen. U bent allemaal van harte
welkom.
Tot binnenkort,
Pastor Michaël Deli
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Collecte
Brandwonden
Stichting groot succes
In de week van 5 tot en met 11 oktober
collecteerden in heel Nederland meer
dan 50.000 vrijwilligers voor de Nederlandse Brandwonden Stichting. Ook in
Aarle-Rixtel gingen de collectanten langs
de deuren. En met succes! Gezamenlijk
werd een bedrag van • 1221,11 opgehaald. De opbrengsten van de collecte
stellen de Brandwonden Stichting in staat
om haar werk voor mensen met brandwonden voort te zetten
Ernstige brandwonden kunnen je hele
leven op zijn kop zetten. Het medische
traject, met tientallen operaties, duurt
soms jaren. Daarnaast zijn er de verwerkingsproblemen van het vaak traumatische
ongeluk. En tot slot zijn het vooral de
ontsierende littekens die het leven van
brandwondenslachtoffers moeilijk maken.
Mensen met brandwonden worden vaak
nagestaard, gemeden en soms niet voor

vol aangezien. Daar moeten zij mee leren
leven. De Brandwonden Stichting helpt
hen daarbij. Al meer dan 35 jaar voert de
Nederlandse Brandwonden Stichting haar
strijd tegen deze littekens. Dit doet zij op
drie fronten: Het voorkomen van brandwonden, het verbeteren van de behandeling (door onderzoek) en het bevorderen
van de psychosociale nazorg en begeleiding.
Dankzij de collecte kan de Nederlandse
Brandwonden Stichting haar activiteiten
voortzetten. Graag bedanken we namens
de Brandwonden Stichting alle collectanten en gulle gevers in Aarle-Rixtel voor
hun bijdrage aan ‘de strijd tegen de
littekens’.

K lokje
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.

Dankbetuiging
Het was voor ons een grote troost en steun, dat wij zoveel
hartelijk medeleven mochten ontvangen bij het overlijden van
mijn lieve vrouw, zorgzame moeder en lieve oma

Francien Scheepers-Knoops
Speciaal gaat onze dank uit naar Pastor Deli, de artsen Titulaer en Engels, het
verzorgend personeel van Savant en zij die ’s nachts Francien hebben bijgestaan.
Hiervoor onze oprechte dank, namens Piet Scheepers, kinderen en kleinkinderen.
Piet Scheepers,
Schoolstraat 12, 5735 CG Aarle-Rixtel
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De bibliotheek….deze week!
Vrijwilligers gezocht
Bibliotheek de Lage Beemden is op zoek
naar enthousiaste, actieve vrijwilligers
voor de Bibliotheekpunten. Deze Bibliotheekpunten zijn opgezet in Elsendorp,
Handel, De Mortel, De Rips, Milheeze,
Mariahout en Venhorst.
Voor meer informatie kunt u bellen met
de manager producten en diensten Carin
Kremers (0492- 323245) of de coördinator
van de bibliotheekpunten: Franka de
Vries (06-22732508)
U kunt zich ook aanmelden via de
website van Bibliotheek De Lage
Beemden:www.bibliotheeklagebeemden.nl
Nellie van de Biggelaar in
bibliotheek Beek en Donk
De vitrines van bibliotheek Beek en Donk
zijn gevuld met Pergamano gemaakt door
Nellie van den Biggelaar.
Wat is pergamano?
Werken met pergamano is al honderden
jaren oud. Het werd gebruikt voot het
maken van boeken, landkaarten en in de
katholieke kerk ook voor bidprentjes. In
de 19e eeuw ontstond het huidige perkamentpapier dat makkelijker te bewerken
is. Martha Ospina uit Columbia bracht
deze perkamentkunst naar Europa. De
technieken die toegepast worden zijn:
overtrekken van een patroon, ciseleren
(opbollen), prikken, knippen, schilderen,
stempelen, punteren, doseren enz. je
kunt zelfs kaarten maken met glas-inloodeffect, doosjes, enveloppen lampenkappen, boeketjes bloemen, bruidsjurkjes. Zelfs de Eifeltoren is op kleine schaal
gemaakt van perkament.
Op een hobbybeurs maakte Nellie zeven
jaar geleden kennis met deze techniek
en was meteen verkocht. Ze ging cursussen volgen en het blijft een passie. Voor
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meer informatie kunt u terecht op
Perganito Home.
De expositie is te bekijken tot 10
november tijdens de openingstijden van
de bibliotheek.
Nederland Leest
Tijdens de 3e editie van Nederland leest,
van vrijdag 17 oktober t/m vrijdag 14
november, staat het boek Twee vrouwen
van Harry Mulisch centraal. Vanaf vrijdag
17 oktober krijgen de leden van de
openbare bibliotheken (vanaf 18 jaar) dit
boek cadeau zolang de voorraad
strekt, OP=OP!. Vervolgens worden de
lezers aangemoedigd er met elkaar over
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
verkrijgbaar in alle vestigingen van
Bibliotheek De Lage Beemden.
De bibliotheek………ruimte voor
inspiratie

Agenda
maand november.
Dinsdag 4 november
lezing “De gelukkige klas”
Aanvang: 10.00 uur
Locatie:
Conferentiecentrum
“De
Couwenbergh”
Donderdag 13 november
Winterfair (Kerst) te Maarsbergen
Vertrek: 08.30 uur vanaf het kerkplein
Woensdag 19 november
Boekencirkel. Aanvang: 20.00 uur
Locatie: “De Dreef”
Dinsdag 25 november
Bridgen Grotel’s Hof
Aanvang: 09.30 uur

Maandelijks uit eten
op onze kosten?
Loopt de rentevastperiode bij uw huidige hypotheekverstrekker binnenkort af? En heeft u al een nieuw
aanbod gehad? Kom eens langs, wij doen u graag
een aantrekkelijk tegenaanbod.
De Rabobank helpt u namelijk graag uw woonwensen te realiseren. Daarom geven we nu drie
maanden rente cadeau, zodat u dat geld op een
andere manier kunt gebruiken. Om lekker uit eten
te gaan bijvoorbeeld.

Van ons hoeft u drie maanden
geen hypotheekrente te betalen.

Vraag naar onze actievoorwaarden

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

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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OBERKRAINERMIDDAG MET
CD-PRESENTATIE NIZOZEMSKA
Op zondag 2 november 2008 organiseert
Oberkrainer Ensemble Nizozemska de
jaarlijkse Oberkrainer muziekmiddag in
Stiphout. Dit jaar krijgt deze middag een
extra feestelijk tintje i.v.m. de presentatie
van Nizozemska’s nieuwe CD: “Spomin
na Slovenijo”, wat zoveel betekent als
“Herinnering aan Slovenië”. Alle fans van
Nizozemska en liefhebbers van deze
aanstekelijke Sloveense muziek worden
van harte uitgenodigd om hierbij te zijn.
De Sloveense Oberkrainermuziek is in
Nederland een vrij onbekende muzieksoort, hoewel het aantal liefhebbers elk
jaar weer groeit. Het doet sterk denken
aan de Oostenrijkse muziek die de
meeste kennen van de ski-vakantie,
maar toch is de Oberkrainer stijl met zijn
kenmerkende samenstelling net wat
anders! De polka’s en walsen die
Nizozemska op de bühne brengt zijn
grotendeels geschreven door de man die
deze muziek begin jaren vijftig bedacht
en ontwikkelde: Slavko Avsenik uit
Slovenië. In april van dit jaar heeft
Nizozemska op uitnodiging van Slavko
Avsenik in zijn eigen concertzaal in
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Slovenië een optreden verzorgd. Dit was
een geweldige ervaring. De nieuwe CD is
geïnspireerd door dit concert en de
ervaringen opgedaan tussen de andere
muziekliefhebbers in Slovenië.
Nizozemska staat binnen de Nederlandse kring van Oberkrainer liefhebbers al
jarenlang bekend als een ensemble dat
deze muziek in authentieke vorm en op
hoog niveau brengt. De groep bestaat uit
allemaal amateurs en is een echte
Brabantse groep. De leden komen uit
Gemert, omgeving Helmond, maar ook uit
Geldrop en Waalre. De originele bezetting: accordeon, gitaar, bas, trompet en
klarinet is geheel volgens goede
Sloveense traditie aangevuld met een
zangduo. Hier is overigens nog plaats
voor een goede tenor!
Voor meer informatie over de groep, de
fanmiddag of de muziek kunt u terecht op
de website: www.nizozemska.nl. Hier
kunt u ook een paar muziekfragmenten
beluisteren en foto’s bekijken.
De jaarlijkse fanmiddag, die traditiegetrouw ook dit jaar in het MFC,
Dorpsstraat 38 te Stiphout (naast zaal ’t
Aambeeld) plaatsvindt, is voor iedereen
gratis toegankelijk. De zaal gaat om ca
13.00 uur open. Het concert begint om
14.00 en duurt tot ca. 17.00 u.

Gevraagd CARNAVALSKLEDING
Hebt u nog goede carnavalskleding,
hoeden, schmink, versiering, pruiken,
enz,
En wilt u die opruimen wij zijn er blij mee.
Kleding moet wel schoon en gewassen
zijn en niet stuk. Dan komen wij die
graag bij u ophalen even een belletje naar
Martien van Riet 06 23 47 22 40. De
opbrengst gaat naar mensen met een
lichamelijke en/of verstandelijke beperking. Voor een buiten activiteit.
(De beurs is op 8 Februari 2009 bij café ’t
Aambeeld Stiphout)

Drukkerij Aarle-Rixtel
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CPO-project
Broekelingstraat Samen met
anderen een huis bouwen
3 en 4 november
Inzameling grof groen afval
LAARBEEK – Jaarlijks is er voor uw
gemak in het voor- en najaar een aparte
inzameling van grof groen (snoei)afval. Dit
najaar wordt er ingezameld op 3 en 4
november. De inzameling is kosteloos.
Op maandag 3 november wordt het grof
groen opgehaald in de kernen AarleRixtel en Lieshout en het buitengebied
van Laarbeek ten oosten van de ZuidWillemsvaart (aan de Bakelse kant) en
ten zuiden van het Wilhelminakanaal
(Helmond-kant). Op dinsdag 4 november
in de rest van Laarbeek (Beek en Donk
en Mariahout).
Hoe aanleveren
Men start vroeg met inzamelen, dus zorgt
u er voor dat het grof groen afval tijdig, dat
wil zeggen vóór 7.30 uur, buiten ligt. Het
is noodzakelijk dat het grof groen afval
goed hanteerbaar wordt aangeboden. De
volgende voorwaarden gelden:
- De maximale hoeveelheid is 1 m³
- Het pakket mag niet langer en breder
zijn dan 0,50 bij 0,50 bij 1,50 meter
- Het afval moet gebundeld zijn met
minimaal twee stukken touw of band
er om heen
- Een pakket mag maximaal 20 kilo
wegen
- Losse takken en dergelijke worden
niet meegenomen
- Er mag niets worden ingepakt in of
met plastic.
Voldoet het grof groen afval niet aan deze
eisen dan wordt het niet meegenomen.
Grof groen afval kunt u ook altijd
aangebied bij de milieustraat aan de
Stater 2 in Lieshout.

AARLE-RIXTEL - In Laarbeek bouwen de
meeste mensen, net als in de rest van
Nederland, hun woning niet zelf. Dat gebeurt vaak door bijvoorbeeld projectontwikkelaars of woningbouwcorporaties.
Daar is niets op tegen, maar het betekent
vaak dat de keuze beperkt blijft tot een
aantal modelhuizen tegen een door
projectontwikkelaars vastgestelde verkoopprijs. Voor wat meer maatwerk moet
vaak behoorlijk meer betaald worden.
Kun je in eigen beheer bouwen, dan is dit
juist andersom. Je krijgt maatwerk en het
kost eerder minder dan meer. Het
bouwen van een huis gebeurt vaak
individueel: iemand koopt een kavel en
bouwt daarop een huis, eventueel met
een aannemer. Maar het kan ook
collectief, door Collectief Particulier
Opdrachtgeverschap (CPO).
Samen bouwen heeft voordelen
Samen krijg je meer voor elkaar dan
alleen! Bij CPO bouwen gelijkgestemden
samen een aantal woningen. Hiervoor
organiseren zij zich meestal in een vroeg
stadium in een vereniging zonder winstoogmerk, en treden zo op als opdrachtgever naar architect en aannemer. Zij
realiseren de woningen dus in groepsverband en voor eigen gebruik. De
voordelen van deze manier van bouwen
zijn talrijk. Bijvoorbeeld: bouwen tegen
kostprijs en een maximale inbreng voor
toekomstige bewoners.
Project Broekelingstraat
De gemeente Laarbeek wil CPO
stimuleren en gaat starters de
mogelijkheid bieden om collectief te
bouwen in eigen beheer. De eerste
concrete mogelijkheid die er aan komt
ligt aan de Broekelingstraat in AarleRixtel. Daar zijn plannen voor woningen
specifiek voor starters. Er zijn echter wel
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bepaalde voorwaarden en uitgangspunten
gesteld, bijvoorbeeld aan de maximale
inhoud en kavelgrootte. De grond wordt
aan de individuele leden van de
startersvereniging verkocht.
Bouwen in een vereniging
Een groot voordeel van CPO is dat het
kostenbesparend kan werken. Doordat er
samen huizen worden gebouwd, is het
mogelijk om materialen in grote aantallen
te bestellen. Dit scheelt aanzienlijk in de
kosten. Het is wel de bedoeling dat het
ook daadwerkelijk samen gebeurt. Dit is
ook de reden van het bouwen in een
vereniging. Leden van de4 vereniging
kiezen gezamenlijk eventueel de
architect en aannemer. Uiteraard heeft
iedereen binnen gestelde afspraken
keuzemogelijkheden genoeg om het huis
naar eigen wens vorm te geven.
Loting Op donderdag 27 november 2008
wordt de keuzevolgorde binnen het
project bepaald door middel van een
loting. Starters die bij de gemeente
Laarbeek staan ingeschreven als belangstellende voor een nieuwbouwwoning en/
of bouwkavel zijn hier inmiddels voor
uitgenodigd.
Contact Voor meer informatie kunt u
contact opnemen met de gemeente
Laarbeek: Mw. L. Heesakkers, telefoon
0492 469 882, of Startersvereniging
Laarbeek: dhr. J. Gijsbers, telefoon 06
2456 2445.

K lokje
Kerstsfeer in zicht.
Met veel plezier ga ik weer de kerstworkshops geven in de week van 15 tot en
met 19 december. Ik werk hoofdzakelijk
met natuurlijke materialen. Er zijn
meerdere mogelijkheden waaruit je kunt
kiezen. Voor meer informatie bel naar
0492-382762
of
mail
naar
dorien_pulles@hotmail.com. Dorien van
Dinter- Pulles. Clovishof 30 Aarle Rixtel.
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72 nominaties ingediend

Laarbeekse Complimenten
Vrijwilligerswerk 2008
LAARBEEK - De uitreiking van de
Laarbeekse Complimenten Vrijwilligerswerk vindt weer plaats. Op vrijdag 31
oktober worden de complimenten voor
2008 uitgereikt in het Buurthuis Mariahout. Dit jaar zijn maar liefst 72 nominaties ingediend in de verschillende
rubrieken, zoals sport, jeugd- en jongeren
of belangenbehartiging. Uit elke rubriek
wordt uit de aangedragen nominaties een
winnaar gekozen, door een deskundige
jury, bestaande uit maatschappelijk
betrokken Laarbeekse ondernemers met
burgemeester Gilissen als voorzitter.
De uitreiking van de Laarbeekse
Complimenten Vrijwilligerswerk begint
om 20.00 uur. Vanaf 19.30 uur is de zaal
in het buurthuis Mariahout al open en
kan iedereen die zich heeft opgegeven
binnen. De avond wordt opgeluisterd door
diverse optredens van onder meer
Blaasquintet Cinqcilia, jeugdtoneelvereniging Mariahout en Zanggroep De
Halmen. Aanmeldingen om bij deze avond
aanwezig te zijn lopen via de vrijwilligersorganisaties.
Voor meer informatie over de Laarbeekse
Complimenten Vrijwilligerswerk 2008
kunt u contact opnemen met Manita
Herregraven, Steunpunt Vrijwilligerswerk
Laarbeek (onderdeel van Stichting
Welzijn Laarbeek), Otterweg 29, Beek en
Donk, telefoon 0492 328 807.

K lokje
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.

Report Ad in gesprek met:
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Ook de gewone mensen in de kerk
bidden op hun knieën, je zult denken dat
doen de oudere mensen. Maar ook de
jeugd gaat op de knieën om te bidden.
Na de viering werd er een groepsfoto
gemaakt voor de website van het heiligdom. U kunt deze foto’s zien op de
website
http://www.jasnagora.com/
galZdjecMiniNews.php?ID=4195 . Daar
staan maar liefst 79 foto’s op die door
hun zijn gemaakt. Want voor hen was het
een hele eer dat de Gildebroeders op
bezoek kwamen naar de Zwarte Madonna in Czestochowa en nog wel met vijf
bussen met 250 mensen. Nadien hadden
we een uitstekende lunch in de gebouwen die ten dienste staan van de
pelgrimgangers. We werden ditmaal uitstekend bediend door onze medereiziger
Wim Migchels, hij schepte de soep op en
zorgde ervoor dat we niets te kort
kwamen. Hij had zelfs een WC gevonden
die voor ons gereserveerd bleek. We
hoefden er helemaal niet voor in de rij te
staan. Het was namelijk de WC bestemd

voor het personeel. Nadien kregen we
een rondleiding in het Heiligdom door
Anja Kaczmarek. We kwamen in de
ridderzaal waar de groepsfoto was
gemaakt. De kerk naast de kapel was
van 1752. Het museum, de plaats waar
de paus de H. Mis heeft gelezen toen hij
voor de eerste maal op bezoek kwam. Je
kunt je er geen voorstelling van maken
hoe groots er alles uitzag. We zagen ook
hoeveel sieraden door de mensen zijn
geschonken aan de Zwarte Madonna.
Sieraden,
horloges,
ringen
met
edelstenen, kettingen. Niet honderden,
maar duizenden. Er lag daar een
vermogen aan goud en edelstenen.
Prachtig om het allemaal te zien.
Allemaal geschonken uit dankbaar-heid
voor het verhoor wat ze beleefd en
gevoeld hebben. Onvoorstelbaar. Tegen
zes uur is het weer tijd om terug te gaan
naar ons hotel. Lekker gedineerd en later
naar de winkel gegaan die 24 uur en 7
dagen in de week geopend is. Ik ben wel
wat gewend als het gaat om grote super

markten. Maar deze sloeg alles. Onvoorstelbaar wat er allemaal te koop is. Onze
MCD kon er wel honderd keer in. En wat
een aanbod, nog nooit zoveel soorten
bier bij elkaar zien staan. Daar had je de
hele winkel en de parkeerplaats voor
nodig van de MCD. Ook andere producten worden aangeboden, waar we zelfs
nog geen idee van hebben. Zo groot
assortiment hebben we nooit gezien. En
wij maar denken dat Polen nog achter
loopt. In de grote steden zeker niet. Op
het platte land is het nog armoe troef. Na
dit gezien te hebben zijn we gauw naar
bed gegaan want de volgende ochtend
vertrekken we om 8.00 uur naar
Auschwitz en Birkenau. Het is alweer
woensdag 1 oktober en er zijn vandaag
twee jarigen in de bus. Jacqueline Barten
en Mia Ketelaars, dus werden de jarigen
toegezongen. We zijn onderweg naar
Auschwitz. Onder leiding van een vrouwelijke gids beiden kampen bezocht. Het
gaat te ver om alle indrukken die we daar
opdeden te beschrijven. Onvoorstelbaar
dat de SS daar meer dan één miljoen
mensen heeft omgebracht. Wat mensen
hun medemens kunnen aandoen. Hoe
onmenselijk het leven in de kampen is
geweest. Als je aankomt en naar het
kampement wordt gebracht. Je collectief
moet uitkleden, je de mogelijkheid kreeg
om een douche te nemen, terwijl het een
gaskamer was. Hoe ze nadien werden
beroofd van hun gouden ringen en tanden.
Hoe ze werden ge-bracht naar de
verbrandingsovens. In Auschwitz waren
de gebouwen van steen, het is namelijk
een oude Poolse kazerne. Maar in
Birkenau zijn ze van hout. Ja, palen met
daartegen planken geslagen. Met
bovenaan een ontluchtingsruimte. Hoe
koud is het daar in de winter geweest. Ze
waren alleen beschut tegen de wind. Er
was een grote kachel ingebouwd, maar
die is nooit gestookt. En dan de
barakken waar de Wc’s in waren
geplaatst. Ja, ze mochten twee maal per
dag daar naar toe. Over heel de lengte
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van de barak was een brede cementen
plaat geplaatst op groot riool met daarin
ronde gaten. Ze zaten dus naast elkaar
en met de ruggen tegen elkaar. Maar de
mensen die in de barakken woonden
hadden wel het geluk dat ze mochten
werken. Ging dat niet meer door
uitputting, ja dan was er alleen nog de
oven. De enige manier om het kamp te
verlaten was door de schoorsteen. Bij de
bevrijding hebben de SS’ers veel
barakken in brand gestoken om niet te
laten zien wat ze allemaal hebben
uitgehaald. Ook diverse ovens zijn opgeblazen. Dat ligt er nu nog altijd zo bij. Ja,
we waren er stil van toen we allemaal
hebben gezien. Nadat we dit allemaal
hebben gezien, vraag je bij jezelf, hoe is
zo iets mogelijk geweest. Wie doet zo
iets. Maar ook op dit moment voeren de
mensen nog steeds oorlog, vechten nog
steeds tegen elkaar. En waarom dan
toch. Ja, de ene mens wil nog steeds de
baas spelen over de ander. We willen het
altijd beter en mooier maken. Maar sta
maar eens stil bij het doel van je leven?
Dan komt de eerste vraag uit onze oude
catechismus weer bij me op: Waar toe
zijn we hier op aarde? Volgens mij leren
wij het nooit om gewoon respect te hebben voor de ander. Al doen we wel alles
om de wereld er beter uit te laten zien. Of
is het toch tot eigen glorie? Ik kan u
aanbevelen om eens in Auschwitz en
Birkenau te gaan kijken. Heel indrukwekkend. Nadien gingen we op weg naar
Krakau waar we midden in de stad ons
hotel hebben staan. Op donderdag zijn
we op weg gegaan naar het prachtige
natuurgebied bij Zakopane met uitzicht
op de Karpaten, waar op de bergen veel
sneeuw ligt. Een prachtige busrit over de
provinciale weg. Bij Zakopane zagen we
een eigen architectonische bebouwing.
Bijzonder mooi hoe de huizen hier hun
vorm hadden. Met wel drie of vier
bouwlagen. In Zakopane hebben we
geluncht. Erg goedkoop, 2 uitsmijters
kosten nog geen vier euro. En met echte

www.autoschadeverbakel.nl

www.twanvanhout.nl
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scharrel eieren bereid. Ook het fruit is
hier goedkoop. Eén kilo appels kost hier
maar 50 eurocent. Bananen maar 80
eurocent. Even de stad ingewandeld en
toen terug naar de bus voor de terugreis.
Sommige waren niet mee geweest en
zijn Krakau gaan bezoeken wat ook zeer
de moeite waard is. Terug in Krakau zijn
we naar een nieuw winkelcentrum vlak bij
ons hotel gegaan. Dan zie je daar C.A.,
Peek en Cloppenburg en H&M. Veel grote
winkelbedrijven zitten nu ook in Polen.
Ja, Polen is een land in ontwikkeling en
met een groot publiek dat steeds meer
koopkracht krijgt. De salarissen gaan
ook hier omhoog. Maar in West Europa
liggen ze nog steeds een stuk hoger.
Vandaar dat er zoveel Polen hier enkele
jaren komen werken om dan terug in
Polen een mooi bestaan te kunnen
opbouwen. Na het diner zijn we de stad
ingegaan. Mooi om Krakau bij avond te
zien. Op straat is er van alles te zien. Er
treden jeugdige jongleurs op met
vuurtoortsen, prachtig om dat te zien.
Maar ook muziekgezelschappen zie je
optreden. Gauw even nog een terrasje
gepikt, het is trouwens heerlijk zacht
weer op deze donderdagavond. Er is
enorm veel politie in de stad aanwezig.
Maar die zorgen ervoor dat er geen
onregelmatigheden gebeuren. Ze treden
heel vriendelijk op. Op vrijdagmorgen zijn
we op eigen gelegenheid diverse gebouwen in de stad gaan bezichtigen. De
basiliek en het kasteel zijn prachtig. Wat
een culturele rijkdom heeft Krakau te
bieden. Een prachtige markt met zijn
kraampjes erop. Ook zie je af en toe een
bedelaar, niet erg opdringerig. De politie
weert hen wel. Prachtige kerken, veel
Barok te zien. Je loopt een kapel binnen
en er zitten mensen te bidden. De rozenkrans wordt hier nog heel veel gebeden.
De Polen zijn nog echt kerkelijk en
vroom. Biechtstoelen bij de vleet, met
hele rijen wachtenden. Eigenlijk zou je
een week hier moeten zijn om ook naar
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de muziek van Chopin te kunnen
luisteren. Ook vandaag hebben we een
jarige in de bus, namelijk onze reisleider
Jos van de Ven. Ook hij werd toegezongen. In de middag vertrokken we naar
de zoutmijn van Wieliczka. Wat een
schoonheid is deze mijn. De bussen
waren met tussenpozen vertrokken zodat
we niet tegelijk aankwamen. We werden
in groepen gedeeld en iedere groep werd
begeleid door een plaatselijke gids. We
zijn de mijn afgedaald tot 135 meter
diepte. We hebben er van alles gezien.
Er zijn verschillende zalen, de gangen
hebben een totale lengte van 240 kilometer. 1 % is maar toegankelijk voor het
publiek. Het is nationaal monument en
staat op de erfgoedlijst van Unesco. Er is
een kerk in uitgehouwen, maar ook zalen
om een feest te geven. Er wordt zelfs in
getrouwd en het feest erna gegeven. We
hebben niet gevraagd hoeveel dit kost,
want alles moet toch te voet of met de lift
naar beneden toe. Er zijn veel beeldhouwwerken in zoutsteen te zien.
Prachtig allemaal. Ik heb zelf een boekwerk erover gekocht en een DVD. Kan ik
het nog eens terugzien. Nadien kregen
we een gezamenlijk diner hoog in de
bergen en een heel smalle weg. Dit diner
werd opgeluisterd door een folkloristische
groep. Uw reporter viel als eerste de
beurt om met een Poolse schone te
dansen. Weigeren is natuurlijk een
afgang. Hij ging dus met haar de vloer op
om een polka te dansen. Trekkebeent
kwam hij terug op zijn plaats. Alle gasten
waren erg enthousiast en genoten van dit
optreden. Het was er goed van spijs en
drank en we vermaakten ons prima. De
jarige Jos kreeg natuurlijk een extra
borreltje. Hij kon nadien in de bus zijn
mond niet meer houden. Om 21.30 uur
reden we terug naar ons hotel in Krakau
en kwamen daar om 22.30 aan. We
hebben onderweg veel gelachen en
plezier gehad. Ook de reisleidster Rod
van de Pelikaan zat bij ons in de bus.
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Zo’n dag als vandaag is er een uit het
boekje, ’s morgens cultureel, ’s middags
een zoutmijn bezoeken, nadien nog een
folkloristische avond. De andere dag
zaterdag staan we vroeg op en rijden
richting Duitsland waar ons hotel in Jena
staat. Na gegeten en gedronken te
hebben gingen we ons te rusten leggen.
Het is vandaag alweer zondag en de
laatste dag van onze pelgrimagereis. We
vertrekken richting Erfurt waar we 10.00
uur een Eucharistie viering hebben in de
kathedraal. Ditmaal kunnen we geen
gebruik maken van het orgel. Dus de
voorzangers kregen versterking van Arie
Ketelaars en Wim Migchels. H. van de
Schepop ging voor in de viering en ook
ditmaal zongen we zowel Nederlandstalige en Latijnse liederen. De lunch
gebruikten we in de plaatselijke horeca
gelegenheden. Nadien hadden we op het
einde van de middag een gezamenlijk
afscheidsdiner. We zaten wel een beetje
krap, maar we hebben heerlijk gegeten
en gezellig met elkaar gepraat. Nadien
werd de reis voortgezet in de regen. Ik
moet zeggen dat we weinig regen hebben gehad en de temperatuur viel best
mee. Om 20.00 uur waren we terug in
Aarle-Rixtel. We namen afscheid van
onze medereizigers en bedankten de
chauffeur Paul Kerckhofs voor zijn
uitmuntende rijstijl. Ook dank aan Jos
van de Ven die onze reis begeleide als
reisleider. Maar ook Louis Barten, die
elke morgen de dag opende in de bus
met een kleine toespraak en gebed. Het
is een pelgrimage reis, dus ook daaraan
werd aandacht besteed. We hebben ons
prima vermaakt. Over twee jaar wordt er
een nieuwe pelgrimage reis gemaakt,
waar naar toe is op dit moment niet
bekend. Ik kan u deze zeker aanbevelen,
je krijgt absoluut waar voor je geld. Ik
vroeg Jos, hoeveel subsidie zij kregen
als stichting. Dus niets van dat alles.
Ditmaal mijn verhaal zonder de gebruikelijke koffie. Reportad.
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Tweede workshop
swing BBC bigband
Najaar 2007 organiseerde de BBC big
band uit Beek en Donk een workshop
swing voor eigen leden en gastmuzikanten. De ca. 30 deelnemers waren
dermate enthousiast dat besloten is dit
initiatief te herhalen. Wat is de essentie
van swing? Waardoor gaat muziek
werkelijk swingen? Dat is het thema van
de workshop. Aan de orde komen
begrippen als timing, triolenfeel, ritme,
syncope, frasering en accentuering.
Workshopleider Richard Beeren, dirigent
van de BBC bigband, zal de theoretische
uitleg tot een minimum beperken en
vooral laten doen. Ritmische patronen
die veel in jazz/bigband muziek voorkomen zullen gezongen, geklapt en gespeeld worden. Daarnaast zullen enkele
jazznummers gezamenlijk worden
ingestudeerd. Tenslotte wordt kennis
gemaakt met de beginselen van improvisatie. De workshop is bedoeld voor trompettisten, trombonisten en saxofonisten,
die hun instrument redelijk beheersen en
noten kunnen lezen. Bovendien is er
plaats voor 1 drummer.
Omdat de workshop gehouden wordt op
vier van de vaste repetitie avonden van de
BBC zijn de kosten voor deelneming
gering: •20,— totaal.
Donderdag avonden 6, 13, 20 en 26
november a.s. van 20.30 tot 22.30 uur.
Zaak het Huukske, Kapelstraat 5 in Beek
en Donk
Informatie en aanmelding: Richard
Beeren 0499-421941,
richard@beeren.net of May Jansen 0492468813, mayjansen@jansenenvis.nl

www.gemeenschapsblad.nl
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Bericht van:
Boules Club
“Du-Tie-Ut” Aarle-Rixtel.
Jl. september hield Boules Club “Du-TieUt” haar jaarlijkse jaarvergadering onder
voorzitterschap van Cor van den Berk. De
vergadering verliep gladjes. Traditie op
deze vergadering is het bekend maken
van de nieuwe kampioen 2008 van de
vereniging door wedstrijdleider Wim van
de Vossenberg. Het was niet verwonderlijk dat de nieuwe kampioen zo maar een
goede dag had. Nee, de nieuwe kampioen was het hele jaar door de beste
door lopende bouler op allerlei toernooien. De punten die hij vergaarde waren
gewoon niet in te halen. En onder een
luid applaus werd de nieuwe kampioen
2008 bekend gemaakt. “Willy Verbakel”
Willy mocht de beker in ontvangst nemen
in het jaar dat onze vereniging 10 jaar
bestaat. In september 1998 was de
oprichting hiervan. Tweede was Theo
Manders en derde de glunderende Fred
van Veghel. Heren boulers van harte
gefeliciteerd. De topper van 2008 was
toch wel het dorpentoernooi 2007 – 2008,
gespeeld op de banen van Gemert. De
geweldige mooie beker, met de grote
oren, was dit jaar weggelegd voor de
meest fanatieke boulers uit Aarle-Rixtel.
De clubnaam “Du-Tie-Ut” was nogal
dikwijls aanwezig. De wissel trofee mag
dit jaar plaats nemen in onze prijzenkast.
Aftredend en herkiesbaar was Cor van
den Berk en Hans van Roij. Cor en Hans
werden door de vergadering herkozen. De
verder agendapunten verliepen vlotjes en
een idee om wat te doen i.v.m. het tien
jarige bestaan, was volop aanwezig. Cor,
de voorzitter, was dik tevreden over het
bewogen afgelopen jaar. Het bouler
droom onderkomen “Ons Honk” gemaakt
door onze leden zelf en het dorpentoernooi als winnaar, waren toch wel de
hoogtepunten van het jaar 2007 – 2008.
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Harmonie
De Goede Hoop
De harmonie op concours.
Zoals reeds in het vorige gemeenschapsblad vermeld werd gaat de harmonie op
zaterdag 8 november a.s. op concours in
Zaandam. Voorafgaand hieraan heeft de
harmonie afgelopen zondag een concert
gegeven in het Anker te Beek en Donk en
a.s zaterdag 1 november geven we een
tweede concert in de Dreef samen met
harmonie St. Caecilia uit Lieshout. Wij
nodigen iedereen van harte uit dit concert
te komen beluisteren. In tegenstelling tot
eerdere berichten zal het concert niet
beginnen om 20.00 uur, maar om 20.15
uur.
Het bestuur

Kunt u ook zo genieten,
van de fraaie herfstkleuren
en de dauw,
die als een deken hangt,
boven en op de natte grassprieten.
Vele mooie paddestoelen,
sieren het hele decor,
de wind speelt door je haren,
de bladeren vallen,
wat heerlijk om ook dit jaargetijde,
aan den lijve te moge voelen.
Tot slot nog een schouderklop,
aan de eigenaren van Tante Pollewop,
met een drietal bedrijven ging men in zee
en maakten daar leuke arrangementjes
mee.
Een eerste stap,
naar een goed toeristisch 2009 ?
We hopen het,
want hoop doet leven.
RD

Torenakkerweg 3a
5735 BG Aarle-Rixtel
Tel 0492-381383
mobiel 06-51162419
Openingstijden showroom
wo-do :13.30-18.00 uur
Vrij
: 13.30-21.00 uur
za
:09.00-16.00 uur
Of volgens afspraak

UW VLOER GRATIS GELIJMD!!!!
Bij aankoop van Novaceram vloertegel.
(30x60/45x45/60x60)

HOUTSKOOLFABRIEKJE AAN DE BOSSCHEWEG TE
AARLE-RIXTEL ZOEKT EEN :
POETSER/OPRUIMER; ( VROUW/MAN )
VOOR 1/2 DAG PER WEEK;
Toiletten/Douche/Kantine/koffietafel/aanvegen;
Goed werk = Goed loon;
Te bevragen :
DRACOWYER
BOSSCHEWEG 78 A,
5735 GW AARLE-RIXTEL;
TEL : 0492 38 34 73
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SENIORENVERENIGING/KBO
AARLE-RIXTEL
Beste Dames
Donderdag 30 oktober Moederdagviering
We beginnen deze avond om half acht
met een Eucharistieviering in de kapel
aan de Bosscheweg.
De avond wordt verder ingevuld met het
oplossen van quizvragen en opdrachten.
Het bestuur

K lokje
Dovens Meubelen Milheeze.
Grote keuze meubelen voor huis,
slaapkamer en keuken. Ook met
regelmaat partij meubelen. Tevens
gordijnen, vitrage, novilon, vloerbedek-king
en laminaat voor jong en oud. Verder
hang en staande klokken, schilderijen,
matrassen, dekbedden, overtrekken,
handdoeken, tafellakens en diverse
vloerkleden. Meubelen naar eigen
modellen en maten gemaakt in ons eigen
meubelfabriek, Kerkeind 38. Tel: 0492341553. Wij ruilen uw oude meubelen in.

Bezoek aan de breifabriek
“Marcienne” op dinsdag 25
november.
Programma:
Vertrek 9.00 vanaf Mariëngaarde naar de
Marcienne fabriek in Kirchhoven (D) in de
omgeving van Roermond. Bij aankomst
krijgt u koffie/thee met kerstgebak.
Hierna volgt een gezellige live kerstmodeshow, een presentatie van de
exclusieve damescollectie van Marcienne
met veel combinatiemogelijkheden,
modieuze kleuren en modellen. Na de
show kunt u zich in de winkel laten
adviseren door de mannequins en kunt u
natuurlijk ook zien hoe de kleding u
persoonlijk staat (en evt. kopen!). Om
ongeveer 14.30 uur zijn we weer terug in
Aarle-Rixtel. De reis kan alleen doorgaan
als er minimaal 40 personen en maximaal 50 personen meegaan. Opgeven
vóór 5 november a.s. bij Hetty Lemmens, Phaffstraat 28 of Antonet
Hendriks, Piushof 4.

Pagina 32

Bericht van:

Pagina 33
Justin v Dijk 200, Frans Soontiens 196
Machiel v Roij 185 , Geert v Ganzenwinkel185 , Martien vd Graef 179
Michiel Verbakel 136 , Jan Coolen 136

Tijdens de weekenden halverwege
oktober konden we genieten van fraai
najaarsweer en was de belangstelling
voor onze 1e Herfstkleurentocht prima.
Als u dit leest hebben we de eerste
cross net achter de rug en gaan we ons
opmaken voor onze officiële veldtoertocht
op 23-11. Vooral het eerste gedeelte van
die tocht is sterk gewijzigd, maar daar
komen we volgende keer uitvoerig op
terug.
Op 2-11 houden wij een veldtoertocht in
klubverband waaraan iedereen deel kan
nemen. We vertrekken om 10.00 uur
vanaf de hoek Dorpsstraat-Kouwenbergplein. Rond de klok van 12.00 uur zijn we
weer terug. Deelname is gratis.
Ons uitgebreide programma kunt u vinden
op www.aandewielen.nl.
Onze 1e kaartavond hebben we inmiddels ook achter de rug en die werd bij de
jokeraars gewonnen door Elly van
Ganzenwinkel en bij de rikkers door Rini
Daniëls.
afd. publ.

De schutters van De Eendracht – AarleRixtel hebben een goede prestatie geleverd tijdens het toernooi van Krijgsman
Soranus op donderdag 9 oktober 2008.
Vooraf was een score van 2070 opgegeven voor de 11 schutters samen.
Na afloop bleek dat we 2069 punten
hadden geschoten, slechts 1 puntje
minder als opgegeven.
De scores waren als volgt.
Toon v Hoof 226 , Frank Schepers 215
Peter Bankers 211 , Walter Jansen 200

ALGEMENE
LEDENVERGADERING
ASV’33
Datum: maandag 10 november 2008
Aanvangstijdstip: 20.00 uur
Locatie: kantine sportpark de Hut
Alle leden zijn hierbij van harte
uitgenodigd.

Tentoonstelling
Vogelvereniging Laarbeek
Op 7-8 en 9 November houdt vogelvereniging Laarbeek haar jaarlijkse
tentoonstelling in zaal ‘t Heuveltje te
Aarle -Rixtel. Deze zal deze keer groter
van opzet zijn dan andere jaren. Omdat
we dit jaar de kring tentoonstelling
organiseren. Hier nemen zes verschillende verenigingen aandeel. Er zijn dan ook
ruim 500 vogels in gezonden, waaronder
kanaries zebravinken tropen cultuurvogels parkieten en nog vele andere
soorten. Deze zijn ook allemaal in verschillende kleurslagen te zien. Daarom is
het zeker de moeite waard om een
bezoek aan deze tentoonstelling te
brengen.Er is altijd iemand aanwezig om
alles over deze vogels en onze hobby te
vertellen. Wij verwachten daarom ook vele
bezoekers op zaterdag 8 november
tussen 13.00 uur en 21.00 uur. Maar ook
op zondag 9 november van 10.00 uur tot
16.00 uur in zaal ‘t heuveltje dorpstraat
86 in Aarle-Rixtel te mogen begroeten.
Bestuur vogelvereniging Laarbeek
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Groepswoning De Zorgboog in
Brandevoort van start
Op maandag 13 oktober gaat de groepswoning (kleinschalig wonen) voor mensen
met dementie in het appartementencomplex Palladium in de Helmondse wijk
Brandevoort van start. Deze groepswoning biedt plaats aan zes dementerende
ouderen. Hier wonen zij onder 24-uurs
begeleiding en verzorging in een eigen
huishouden. In het hart van de nieuwbouwwijk Brandevoort is bouwcomplex
Palladium verrezen. Palladium bestaat uit
tachtig koop- en huurappartementen en
combineert wonen, zorg en welzijn op
één locatie. Zo is in het complex onder
meer een gezondheidscentrum opgenomen en biedt De Zorgboog hier aanvullende zorgverlening. Vanaf 13 oktober
krijgt ook een groepswoning een plek in
het nieuwe complex. Een kleine groep
van zes dementerende ouderen woont
hier samen in een ‘gewoon’ huis en leeft
hier samen als een gezin. Verzorging is
de hele dag aanwezig. De zorg is niet
primair gericht op behandeling of
genezing, maar op het doorbrengen van
de laatste levensfase in een plezierige,
respectvolle en huiselijke situatie.
Veel mensen met dementie hebben
behoefte aan structuur en veiligheid in
hun woonomgeving. Ze vinden dit vooral
als ze wonen in een omgeving die ze
kennen en waar ze zich thuis voelen.
Met kleinschalig wonen, biedt De
Zorgboog juist voor hen een bijzondere
vorm van verpleeghuiszorg. Naast het
kleinschalig wonen in de wijk Brandevoort, biedt De Zorgboog deze woonvorm
aan in de Zorgboogcentra in Gemert en
Aarle-Rixtel.
In Palladium verhuurt De Zorgboog ook
acht appartementen waar zorg aan
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cliënten wordt verleend (extramuraal
wonen-met-zorg). De huurappartementen
zijn in maart 2008 opgeleverd. Per juni jl.
heeft ook dagbehandeling voor mensen
met dementie een plek in het nieuwe
complex gekregen.
NB: De opening van het gezondheidscentrum vindt voor genodigden plaats op
vrijdag 24 oktober. Tijdens de open dag
van zaterdag 25 oktober is iedereen van
harte welkom!

Gezelligheidsmiddag voor
mensen met een beperking
Op zaterdag 17 januari 2009 organiseert
Stichting Welzijn Laarbeek samen met
vrijwilligers van jeugd en jongerenwerk
een gezelligheidsmiddag voor mensen
met een beperking. Deze middag is van
13:00 uur t/m 18:00 uur in het Dorpshuis
in Lieshout aan de Grotenhof 2.
Er zullen verschillende leuke activiteiten
plaatsvinden waaraan deel genomen kan
worden. Zo zal er een modeshow zijn
waar je een eigen creatie kan laten zien,
een playbackshow of optreden en is er
een demonstratie van de boksclub
Laarbeek. Wil je meedoen met 1 van
deze onderdelen of wil gewoon komen
voor de gezelligheid? Dat kan.
Je kunt dan voor 24 december contact
opnemen met: Paul de Hoon tel: 0492466282 of de_hoon@hotmail.com
Walter van de Zanden tel: 0492-462311
Handelsonderneming V & V uit Beek en
Donk 464791 zal zorgen voor leuke
prijzen voor de deelnemers. Deze middag
is verder gratis (met uitzondering van de
drankjes) en mensen van buiten Laarbeek
zijn tevens van harte welkom.
De alom bekende D.J Marco zal de
gehele middag muzikaal in gaan kleuren.
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Bericht van:
WIE WORDT
PRINS VAN GANZEGAT?
Ganzegatters en Ganzegatterinnekes,
In de laatste Laarbeekers hebben wij, als
Organisatie Carnaval Ganzegat, de eerst
4 hints bekendgemaakt over wie er Prins
van Ganzegat wordt op 15 november
aanstaande. De hints waren:
1. Midden in de gemeenschap.
2. Middelbare leeftijd.
3. Broeders en zusters.
4. Bezoekt zijn moeder regelmatig.
We moeten bekennen dat het nog niet
erg makkelijk is, maar als je goed je
best doet dan zouden deze hints al
aardig kunnen leiden naar een bepaald
persoon. Vandaag zullen we, om het
jullie nog wat te helpen weer 2 hints
bekend maken:
5. Varen over de baren.
6. Spreekt ook Nederlands.
Nou dit maakt het toch weer een stuk
gemakkelijker of niet soms?
Op 15 november aanstaande starten wij
ons carnavalsseizoen en zullen we ´s
avonds om 19:30 uur op het bordes van
de Couwenberg de nieuwe Prins van
Ganzegat bekendmaken. Vorig jaar
moesten we helaas, vanwege de regen,
de onthulling laten plaatsvinden in onze
Residentie, zaal de Lantaarn. Dit jaar
hopen we dat de weergoden ons welgezind zullen zijn, zodat we de onthulling
buiten kunnen laten plaatsvinden. We
zullen allereerst afscheid nemen van
Zijne Doorluchtige Hoogheid Prins Theodorus d´n Uurste en zijn Prinses Rieky.
Zij hebben afgelopen seizoen de carnavalskar op fantastische wijze getrokken.
Ook zullen we afscheid nemen van onze
Grootvorst Ted, die 7 jaar lang namens
de Organisatie Carnaval Ganzegat het
woord voerde. Jorg Krijnen (ook geen
onbekende in Ganzegat) zal van hem het
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stokje overnemen. Hij zal de nieuwe
Prins van Ganzegat aan het publiek
presenteren. Aansluitend aan de onthulling zal het Prinsenbal worden gehouden
in onze Residentie, cafézaal de Lantaarn.
Hiervoor is het bekende Aarlese orkest
¨NO EXIT¨ gecontracteerd.
Zoals wij al aangaven starten we op 15
november het nieuwe carnavalsseizoen.
Een bijzonder seizoen, want we vieren dit
seizoen het 22 jarig jubileum van de Gele
Kielen, de organisator van de Jeugdcarnaval. Over de inhoud van de jubileumactiviteiten zullen de Gele Kielen jullie nog
nader informeren. Om de festiviteiten
goed te kunnen vieren zullen de Gele
Kielen op zondag 16 november aanstaande, tijdens het Jeugdprinsenbal,de Jeugdprins en Jeugdprinses bekend-maken. Zij
zullen het fantastische Jeugdpaar Lars en
Jannie opvolgen.
Wij hopen u allen tijdens beide onthullingen van ganzerharte te kunnen
begroeten.
Met carnavalistische groeten,
Namens de Organisatie Carnaval
Ganzegat:
Riny van den Bogaard
secretaris

SENIORENVERENIGING/KBO
AARLE-RIXTEL
THEATRALE
SPEELT VOOR DE KBO
Wij willen u er aan herinneren dat op
woensdag avond 12 november om 20.00
uur er een besloten voorstelling is van het
toneelstuk “Gebroken ijs” speciaal voor
de leden van de KBO in Aarle-Rixtel.
Kaartjes voor deze voorstelling kosten •
4 en zijn, zolang de voorraad strekt, te
verkrijgen in de voorverkoop in de Dreef
op dinsdag 11 november van 13.00 tot
14.00 uur en verder vóór de voorstelling
op 12 november vanaf 19.00 uur aan de
kassa in de Dreef.

Voor uw schilderwerk, binnen en buiten
A DV I S E R I N G
SERVICE
ONDERHOUD
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

De kaaskoning
“kaas met een
vorstelijke smaak”

Iedere donderdag van
7:30 tot 13:00 uur
op het marktterrein.

Niet de eerste.
Maar wel de beste !!
Voor de liefhebbers van echt.
Niet van namaak.

www.dekaaskoning.nl
Pagina 38

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

Bericht van:
De Meikever
Ik kon een vreugdesprong niet onderdrukken toen ik het bericht las dat de
Oehoe definitief in Nederland is neergestreken en er al meerdere broedparen in
Limburg en de Achter hoek huizen. Dan
kan het niet lang meer duren voordat ze
in de Biezen of op Croy te zien zijn. Het
enige geoehoe dat je nu mogelijk in een
donker bos zou kunnen horen is van
andere paartjes, als bijvoorbeeld het
jongetje wat kouwelijke handjes heeft,
maar dat terzijde. Een Oehoe is niet niks
vergeleken met onze veld- of steenuiltjes.
Ik zou zijn braakballen wel eens willen
ontrafelen. De uil, symbool van wijsheid,
is al eeuwenlang een wat mysterieuze
vogel in ons mensenbestaan. In vroegere
tijden plakte men er al snel een etiket op
van geheimzinnigheid, tovenarij en
griezelig nachtdier. Geen wonder als zo’n
joekel als de Oehoe, 70 centimeter groot,
en een vleugelspanwijdte van anderhalve
meter, onverwacht langs je oren suist.
Het gaat goed met onze uilen, mede
omdat de voornaamste prooidieren, zoals
de muizen, zich ook aardig weten te
handhaven. Dat is het gevolg van andere
landbouwmethoden waarbij het gebruik
van gif niet meer bovenaan staat. Verder
geniet de uil sinds jaren extra aandacht
van vogelbeschermers die hem bijvoorbeeld broedplaatsen aanbieden. In het
Laarbeekse is de roep van een uil, voor
degene die het horen wil, geen vreemd
geluid.
Met argusogen volg ik momenteel de
groep grote mollen die de laatste weken
onze stoepen en tuinen overhoop zetten
en er dan blauwe en rode kabels inleggen. Laarbeek hangt straks onder de
grond helemaal aan elkaar want er is de
afgelopen decennia aardig wat kabelspul
in de grond verdwenen. Als dat allemaal
maar goed komt, die losse tegels en
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stenen. Ik neem aan dat er op zijn minst
een ijverige ambtenaar der gemeente
nauwlettend een oogje in het zeil zit te
houden.
Over de kredietcrisis wil ik het helemaal
niet hebben want Laarbeek stond n iet
op de lijst van weldoeners die hun geld in
het Ijslandse hebben laten verdwijnen.
Met de smeltende poolkappen in het
vooruitzicht had je van te voren kunnen
weten dat daar geen vaste grond meer
onder de voeten te vinden is. Als het
straks maar niet over de ruggen van ons
allemaal vereffend gaat worden want dan
wil ik er nog wel een paar heel lelijke
dingen over zeggen.
Het leven gaat verder, het jaar 2008
vordert gestaag, alweer herfst .De zon
doet moeite de mistige ochtenden open
te breken, weerman Johan kan er verder
ook niets meer aan doen, alleen in het
weekeinde nog. De bladeren vallen en de
meeste buitenlanders zijn retour Heimat,
zonder echter de flesjes, blikjes, kartonnetjes, pakjes en dopjes mee te nemen.
Die liggen nog gewoon in de sloot of bij
mij in de heg. Foei , is dat dank voor
onze gastvrijheid. Nou ja, zo groot is die
ook weer niet, maar dat wil nog niet
zeggen dat ze ons dorp moeten vervuilen. Ik denk dat we ze volgend jaar
gewoon een cursusje afvalverwerking
moeten aanbieden en strafpunten in het
paspoort. Heeft iemand een beter idee.
In ieder geval is er nog werk genoeg voor
de groep idealisten die regelmatig wat
afval wil opruimen. Ik ondersteun hun
initiatief van harte. In het kader van nutteloze onderzoeken in onze samenleving
heb ik er nog een voor U. Onlangs is
namelijk vastgesteld dat de Helmonder
net is kleiner is dan de gemiddelde
Nederlander. Ook nieuwsgierig hoe dat
zo gekomen is. Wel, heel simpel.
Vroeger schijnen ze steeds tegen die
mensen gezegd te hebben: Als gij later
GROOT bent dan magde gij gon werrke.
De meikever.

Bericht van:

Deze maal een terugblik over de voorvallen van de afgelopen maand. We
kunnen stellen dat we in de afgelopen
maand een redelijk rustige nazomer
hebben gehad, datzelfde rustige nazomeren hebben we in de afgelopen maand
bij de politie ook gehad. Toch zijn er nog
wel een aantal voorvallen die ik hier wil
vermelden;
Aanhouding naar aanleiding van
woninginbraak en beroving;
Halverwege de maand september werden
een viertal mannen aangehouden in
verband met een op 2 augustus in Gemert gepleegde overval. Van twee van
deze mannen, twee broers en tevens oud
inwoners van Aarle-Rixtel, wisten we
inmiddels al, dat hun vingerafdrukken
gevonden waren bij een in Aarle-Rixtel
gepleegde woninginbraak aan de Pastoor
van den Heuvelstraat. Deze inbraak werd
gepleegd op 31 augustus. De ‘ heren ‘
zijn inmiddels overgebracht naar Den
Bosch.
Inbraak in auto;
Op woensdag 17 september werd aangifte gedaan van inbraak in een auto die
geparkeerd stond aan de Lieshoutseweg.
Het raam aan de passagierszijde werd
ingeslagen en er verdwenen twee airbags.
Aanrijdingen;
Op de Dorpsstraat vond op zaterdagmiddag 27 september een kop-staart
aanrijding plaats tussen twee personenauto’s. De eerste auto moest stoppen
voor een van rechts komende auto vanaf
de Kannelustweg. De bestuurder die auto
achter de voorrangverlener reed, zat op
dat moment aan zijn splinternieuwe
autoradio te frutselen. Kennelijk had hij,
een 20 jarige inwoner van Beek en Donk,
meer aandacht voor de radio dan voor het

Pagina 40
verkeer, met als gevolg een flinke klap.
De bestuurder van de aangereden auto
klaagde over pijn in de nek, maar gelukkig bleek dat achteraf toch wel mee te
vallen. De ambulance is in ieder geval
weer zonder hem vertrokken.
Op vrijdag 3 oktober was het weer raak
op de Dorpsstraat. Een 13 jarige Helmonder kwam vanaf de stoep plotseling de
rijbaan op. Daar werd hij aangereden door
een 34 jarige inwoonster van Aarle-Rixtel.
De jongen raakte flink gewond aan zijn
been.
Op de Bakelseweg vond op zondag 12
oktober een aanrijding plaats tussen twee
personenauto’s. Kennelijk had(den) een
of beide bestuurders niet voldoende
rechts gehouden, waardoor ze op de
wegas met elkaar in botsing kwamen.
Gelukkig alleen materiële schade, wel
waren twee kleine kinderen, die in een
van de auto’s zaten, heel erg geschrokken. In zo’n geval hebben we in de
politieauto altijd een paar knuffelbeertjes
liggen. Een troostend woordje van de
politie voor de kinderen en een knuffel
doet in zo’n geval wonderen.
Vernieling;
Op maandag 22 september werd aangifte
gedaan van vernieling aan een auto die
geparkeerd had gestaan aan De Zes
Gehuchten. Over de hele zijkant van de
auto werd een diepe kras gezet. De
vernieling is in het voorgaande weekeind
gepleegd.
Jeugdige fietsendief gepakt;
Op maandag 29 september werd een 13
jarige knul uit Aarle-Rixtel aangehouden
vanwege de diefstal van een fiets. Het
betrof hier een grijze Batavus herenfiets
die kennelijk een of twee weken eerder in
Aarle-Rixtel door hem was weggenomen.
In onze computer hebben we geen
aangifte kunnen vinden, dus staat de fiets
aan het bureau. Als een van de lezers
meent dat het hier om zijn fiets gaat dan
vraag ik om toch even contact met ons
op te nemen.

Bericht van:
Diefstal aanhangwagen;
Op maandag 29 september tussen 14 en
16 uur werd vanaf een oprit bij een
woning aan de Molenstraat een aanhangwagen weggenomen. De ketting, waarmee de aanhanger was afgesloten was
doorgeknipt. Op de aanhanger waren
stickers geplakt van het verhuurbedrijf ‘
OPHEIJ ‘.
Diefstal appelbomen;
Een fruitkweker op Croy heeft op dinsdag
14 oktober aangifte gedaan van de
diefstal van 10 appelbomen uit zijn boomgaard. De diefstal vond de avond tevoren
plaats. De tien boompjes hebben allemaal een wit geschilderde onderstam.
Ziet u ergens dergelijke, pas aangeplante
boompjes in een tuin staan, laat het mij
dan even weten.
Overlast jeugd;
De laatste tijd ging het redelijk goed op
de hangplekken, echter de laatste tijd
krijgen we weer meldingen van overlast
en rommelmakerij binnen. We moeten
voor deze jongelui maar weer eens de
puntjes op de i gaan zetten, of ouders; ‘
spreken jullie zelf jullie kroost eens toe ? ‘
Natuurlijk mogen mensen, dus ook
jongeren elkaar ontmoeten, maar het
plezier van de één mag nooit ten koste
gaan van de ander. Misdraagt men zich
op zo’n plek van ontmoeting door bijvoorbeeld overlast, intimidatie, rommel
achterlaten of vuurwerk af steken, dan
kan het zijn dat je geconfronteerd wordt
met de politie en dat er bekeuringen
worden uitgeschreven. Een gewaarschuwde puber telt dus voor twee.
Dat was het weer voor deze keer, voor
iedereen een vriendelijke groet,
John Geerts, uw buurtbrigadier.

K lokje
Tekenen, Aquarelleren.
Er zijn nog enkele plaatsen vrij op
dinsdag-middag en dinsdagavond.
r.hagelaar@live.nl Tel.382416

Pagina 41

Opleiding tot
beginnend imker!
Altijd al interesse gehad in de wonderen
van de bijenwereld?
Altijd al gedacht uw eigen bijen uw
honing te laten verzamelen?
Altijd al gedacht om zelf imker te
worden?
Dat kan, want wij bieden u in 2009 weer
een beginnerscursus aan! Officiële cursus van de Nederlandse Bijenhouders
Vereniging met erkend diploma.
Informatie over de cursus:
Theorieavonden op de dinsdagavonden in
februari en maart van 20.00 – 22.00 uur in
de Bijenhal in de Warande te Helmond.
(8x) Praktijkbijeenkomsten op zondagmorgen in de maanden april t/m
augustus. (8 keer)
Kosten: • 125,- (•105,- cursuskosten,
• 20,- lidmaatschap van de club)
Via onze website,
www.imkersvereniginghelmond.nl, kunt u
informatie aan over:
nieuws, activiteiten, bijen houden,
bijenproducten, bijen en geneeskunde,
bijen en planten, informatie voor de
kinderen, honingrecepten, interessante
links, fotogalerij, zwermen scheppen,
foto’s Natuurmarkt Helmond 2008,
imkercursus 2009 en foto’s imkercursus
2008.
Namens Imkersvereniging Helmond e.o.
Ad van Grinsven, Lieshoutseweg 57,
Aarle-Rixtel
tel. 382914, a.grinsven3@chello.nl

K lokje
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.

Bericht van:

De markante ondernemingslust
van
burgemeester Albers Pistorius.
Aarle-Rixtel heeft als zelfstandige gemeente een groot aantal burgemeesters
gekend. Sommigen daarvan hebben letterlijk en figuurlijk- de nodige indrukken
achtergelaten. Neem bijvoorbeeld burgemeester Alphons Albers-Pistorius die van
1909 tot 1924 onze burgemeester was.
Alphons Albers was een schatrijk man.
Hij werd geboren in Londen en trouwde
op 20 juni 2005 op 26 –jarige leeftijd met
Petronella Pistorius een dochter van Julianus Pistorius, wethouder te Helmond.
Na zijn huwelijk plaatste hij de achternaam van zijn vrouw achter zijn eigen
naam en vanaf dat moment heette hij
Albers-Pistorius. In 1908 kocht hij de villa
van de heer Fros, fabrikant te Helmond,
het huidige chalet Lohengrin. AlbersPistorius noemde zijn nieuwe villa “Mimosa”, waarmee hij uitdrukking gaf aan een
van zijn vele passies: het kweken van
zeldzame tropische planten.
De kweekkas is - zij het in vervallen
staat- nog steeds te bewonderen in de
tuin van de familie Kerster aan de Kannelustweg. De schoorsteen staat er nog in
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vol ornaat. Naast het kweken
van planten had hij nog veel
meer hobby’s, waaronder die
van “vliegenier”. De bronnen
waaruit we kunnen putten zijn
vorig jaar uitgebreid met een
aankoop van wel zeer bijzondere documenten bij een Leids
boekantiquariaat. Via Internet
kwam ik erachter dat dit
antiquariaat beschikte over de
originele voordrachten. van het
25-jarig huwelijk van AlbersPistorius.
En het zijn juist die voordrachten die een heel duidelijk
beeld schetsen over de Aarlese
periode van deze burgemeester.
In deze aflevering richten we al even de
schijnwerper op zijn vliegkunsten.
De heer Albers was namelijk als eerste
particulier in het bezit gekomen van een
heus vliegtuig en dat was natuurlijk wel
heel erg bijzonder. Het was een tweepersoons dubbeldekker
Via het Regionaal Historisch Archief
kwam ik in het bezit van een foto van dit
vliegtuig. Duidelijk is de naam van
herkomst te zien: Aarle-Rixtel. De naam
van het vliegtuig was:
D.A.E.D.A.L.U.S. ( genoemd naar een
bekend figuur uit de Griekse mythologie)
Een van de liedjes tijdens zijn 25-jarig
huwelijksfeest was gewijd aan dit
vliegtuig: Kom wij gaan vliegen. Zet de
motor maar aan en wij gaan, wij zijn
klaar voor de vlucht.
Zich te voelen, zoo frank en vrij, hoog en
droog in de lucht.’t Betrouwbaar vliegmachien DAEDALUS
Het is ons welbekend, vloog menigmaal
met succes. Kom wij gaan vliegen.Zet de
motor maar aan en wij gaan, wij zijn
klaar voor de vlucht. Ook in enkele
andere voordrachten wordt het vliegtuig
genoemd, maar ook veel andere interessante zaken. Daarover de volgende
aflevering meer.
HVB

