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Lijsterstraat 7.
Lieshoutseweg 26
T. Engels en F. Titulaer
C. Martin en P. Kolkman
P. Colen
Laarhoeve
Elkerliekziekenhuis Helmond
Bosscheweg 20, 5735 GV
zie kerkberichten Heindertweg 1

Klachten t.a.v. Gemeenschapsblad:
Ben Sibon Nachtegaalstraat 7
Tel 0492 - 381610
Inleveren kopij
Tot uiterlijk dinsdagavond voor het
verschijnen van het volgende nummer.
E-mail:
gemeenschapsblad@hotmail.com
Advertenties, dankbetuigingen en klokjes
(duidelijk leesbaar)
Adres
Kerkstraat 39, 5735 BW, Aarle-Rixtel.
Fax 0492 - 842639
Klokjes en dankbetuigingen
tegen contante betaling aanleveren op
adres Kerkstraat 39, Aarle-Rixtel
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Kosten van de advertenties
Exclusief BTW 19 %
1/1 pagina: • 50,=
1/2 pagina: • 26,50
1/3 pagina: • 19,=
Klokjes inclusief BTW: v.a. • 4,=
Dankbetuigingen inclusief BTW: • 9,=
Bijkomende kosten, zoals verkleinen
van advertentie e.d. zullen worden
doorberekend.
Bank: Rabobank 10.14.95.048
De Stichting Gemeenschapsblad kan
geen enkele aansprakelijkheid
aanvaarden voor schade van welke
aard dan ook, ontstaan door het niet,
niet tijdig of onjuist plaatsen.
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Centraal alarmnummer

112
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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 15 november t/m 21 november
Zaterdag 15 november
18.30 uur Kerk – Eucharistieviering – Kindernevendienst - Dameskoor
Ben Loomans
Overleden ouders v. d. Rijt-Geven, zoon Jack en schoonzoon Harrie
Jan Verbakel
(par.)
Overleden ouders Gerard en Maria Ermens-Schepers (verj.)
Tot welzijn van de parochie
Zondag 16 november – 33e Zondag door het jaar
10.00 uur Kerk – Eucharistieviering – Herenkoor
Overleden ouders Rooijakkers – Biemans
(verj. vader/fund.)
Overleden familie Heesakkers – Ceelen
Familie van Falier - Gootjes
Jan Huibers
(verj.)
Maandag 17 november
10.15 uur Mariëngaarde – Eucharistieviering
Woensdag 19 november
19.00 uur Kapel – Rozenkransgebed
Donderdag 20 november
10.15 uur Mariëngaarde - Eucharistieviering

Week van zaterdag 22 november t/m vrijdag 28 november
Zaterdag 22 november
18.30 uur Kerk – Eucharistieviering –Kindernevendienst –
Dames- en Herenkoor (Ceciliafeest)
Voor alle overleden leden van het Dames- en Herenkoor
Overleden ouders Martens – van Deursen
Adriaan Loomans
(sterfd.)
Voor het welzijn van alle leden van het Dames- en Herenkoor
Zondag 23 november – CHRISTUS, KONING VAN HET HEELAL.
34e Zondag door het jaar
10.00 uur Kerk – Eucharistieviering - Herenkoor
Joke Smits
(par.)
Overleden ouders van Boheemen – van Grieken
Overleden ouders Jeurgens – van Oekel
(verj. vader)
Overleden ouders van Alphen – Vesters
Wim Thijssen
(Hakendover)
Overleden ouders van Asten – van Breugel
Maria van Brug-van Roij
(K.B.O.)
Tot welzijn van de parochie
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12.00 uur

Kapel – Doopviering
Niek v.d. Loo, Clovishof 21.
Claire Vermaes, Helmondseweg 26.
13.00 uur Kapel – Doopviering
Tijn Sanders, Baroniestraat 11.
Glenn van Diepen, Clovishof 8.
Maandag 24 november
10.15 uur Mariëngaarde - Eucharistieviering
Overleden ouders Koonings – v. d. Boogaard
Woensdag 26 november
19.00 uur Kapel – Rozenkransgebed
Donderdag 27 november
10.15 uur Mariëngaarde – Eucharistieviering
Kindernevendienst
Vanaf nu zullen we via onze kerkberichten steeds bekend maken wanneer er tijdens
de eucharistievieringen een kindernevendienst is.
Alle kinderen zijn dan van harte welkom!
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.

Opwarming voor
de vastenactie 2009
Dit jaar onder andere samen met de parochie uit Maria-Hout. Waarbij we gekozen
hebben voor het project: instrumentarium voor de operatie kamers van het Sint John of
God Hospitaal in Duayaw Nkwanta (Ghana). Dit is gevraagd door het ziekenhuis
omdat er momenteel meer expertise is van de artsen om toenemend orthopedische
operaties uit te voeren en het instrumentarium voor het uitvoeren van algemene
operaties aan vervanging toe is. In het voorjaar van 2009 hoort u nog meer hierover.
MOV groep Aarle-Rixtel.
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Vanuit de Pastorie
Kort woordje van Pastor M. Deli
De tijd vliegt !
Ligt het aan de leeftijd of aan wat anders.
Ik zou het niet weten. Maar wat ik wél
weet is dat het agenda-boekske met de
dag dunner wordt en eind volgende
maand is er weeral een jaar voorbij. De
tijd vliegt en ge kunt hem niet tegenhouden. Ondertussen ben ik bijna twee
en een half jaar hier in Aarle-Rixtel en…
nog steeds met mijn volle goesting!
Allerzielen voorbij
Voor de derde keer werd ik getroffen door
de indrukwekkende viering op Allerzielen.
Ons kerkhof lag er zo mooi en vredig bij.
Met op ieder graf bloemen en een lichtje!
Mijn dank gaat uit naar allen die hebben
meegewerkt aan de Allerzielenviering,
zowel in de kerk als op het kerkhof.
Harmonie
Afgelopen zaterdag ging onze Harmonie
‘De Goede Hoop’ naar Zaandam op
concours. U begrijpt dat ik het jammer
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vond dat ik er niet bij kon zijn vanwege de
avondmissen in Mariëngaarde en in de
kerk.
Nieuwe Prins Carnaval
De dag nadert waarop de nieuwe prins op
het balkon zal verschijnen. We zijn
allemaal heel benieuwd wie dit jaar de
Doorluchtige Hoogheid van Ganzegat zal
worden. Het schijnt dat het een goeie is,
maar dat kan ook niet anders in Aarle!
We weten enkel dat hij TUSSEN de
mensen staat, broeders en zusters heeft
en dat hij behalve Aarles ook Nederlands
spreekt. Ra, ra, ra… Ook ik, ben samen
met jullie heel benieuwd. Op 15 november zullen we het eindelijk weten.
Natuurlijk zijn we ook ontzettend
benieuwd wie het 22ste Jeugdprinsenpaar
van Aarle-Rixtel zal zijn. Onze ‘Gele
Kielekens’ hebben ook dit jaar weer een
prachtig programma samengesteld. Ge
zult er echt van snoepen!!!
Tot binnenkort,
Pastor Michaël Deli

Dankbetuiging
Het was voor ons een grote troost en steun, dat wij zoveel
medeleven en belangstelling mochten ontvangen bij het
overlijden van mijn lieve vrouw, moeder
en lieve (over)grootmoeder.

Lien van der Heijden-van den Boogaard.
Speciaal gaat onze dank uit naar de Dokters, Engels en Titulaer, Pastor Deli, het
verplegend personeel van de Zorgboog, alle die Lien s’ochtends en/of dagelijks bij
hebben gestaan, Dagopvang Brandevoort en het GGZ; met name Gerard.
Piet van der Heijden, kinderen, en (achter)kleinkinderen.
Onze Lieve Vrouwenplein 4
Aarle-Rixtel.

De winkel is gesloten op 27 november a.s. Vanaf 28 november
schoentje zetten voor de kinderen bij La Romanza. Kijk voor meer info op de
website. 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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Bericht van:
RADIO KONTAKT
BREIDT HAAR
REDACTIETEAM UIT
Radio Kontakt, de lokale Laarbeekse
omroep, zoekt nieuwe medewerkers om
haar redactieteam te versterken. De
omroep is al jaren actief binnen
Laarbeek. Begonnen in 1992 in Beek en
Donk en korte tijd later ook binnen de
andere kernen die nu samen Laarbeek
vormen. Radio Kontakt verzorgt 24 uur
per dag radioprogramma’s en tekst-tvuitzendingen en zij is ook actief op het
internet. Onze reporters zijn aanwezig bij
veel Laarbeekse activiteiten en ook in de
studio is al menigeen te gast geweest
voor een interview. Voor het gemeentebestuur van Laarbeek is Radio Kontakt
een belangrijk medium om de inwoners
van informatie te voorzien. Zo worden de
luisteraars op de hoogte gehouden van
wat er zich in Laarbeek allemaal afspeelt.
Een belangrijke afdeling binnen onze
omroep is de redactie. Dagelijks komen
er veel berichten binnen via de e-mail en
de post. Deze worden gebruikt voor onze
nieuwsuitzendingen en serviceberichten.
Vanwege het toenemend aantal persberichten zoekt Radio Kontakt uitbreiding
van haar redactieteam. Dit redactionele
werk wordt binnen de omroep gezien als
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bijzonder waardevol.
Het is mogelijk om dit werk thuis te doen
in de avonduren of in het weekend. En
aangezien het nieuws altijd doorgaat
worden er door ons ook zeven dagen per
week berichten gemaakt. Hebt u zin in
dit vrijwilligerswerk, hebt u een computer
thuis en bent u goed in de Nederlandse
taal, neem dan contact met ons op voor
wat meer informatie. U kunt ook gewoon
eens langskomen. Onder het genot van
een kopje koffie leggen wij u dan uit wat
de bedoeling is. Ons adres is Otterweg
25, 5741 DV Beek en Donk, tel. 0492 –
46 36 24.
Reacties
kunt
u
sturen
naar
info@kontaktfm.nl.

Beste Dames
Woensdag 19 november Beugelen
We vertrekken om 19.30 uur vanaf zaal
’t Heuveltje om te gaan beugelen.
Donderdag 20 november reis Postel
Bij “De Kaasboerin” gaan we een schitterende show bijwonen van de succesvolle zanger Jan Keizer en de volgende
artiesten Kurt Crabbé en Kevin Kenzo,
terwijl Miss Layla zorgt voor humor en
sketches. We vertrekken om 9.45 uur
vanaf zaal ’t Heuveltje.
Het bestuur

Dankbetuiging
Het was overweldigend, de mooie viering in de kapel met pastoor,
koor en alle aanwezigen. De receptie bij van Bracht, al die kaarten
en al die bloemen!!!
Ons 50 jarig huwelijksfeest was een prachtige dag, wat hebben we genoten!
Jan en Mien Verbakel-van Boxtel
Kinderen en kleinkinderen.
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Bericht van:
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Multiple Sclerose
I.V.N Lezing:
Op donderdag 20 november, houdt het
I.V.N. haar maandelijkse contactavond:
Deze keer hebben wij dhr. P. van Beurden
uitgenodigd.
Peter houdt een dialezing over bomen en
allerlei zaken die daarmee in verband te
brengen zijn. Ten eerste heeft hij het over
zijn fascinatie voor het verschijnsel
“boom”, maar ook over de rol van een
boom in zijn biotoop. Ook vertelt hij over
het gebruik van bomen door mensen en
dieren en andere organismen. Uiteraard
komt daar dan ook het aspect “hout in al
zijn mogelijkheden”bij om de hoek kijken.
Als je geinteresseerd bent in bomen en
hun plekje in de natuur, ben je van harte
welkom. De avond begint zoals U gewent
bent om 20.00 uur en is uiteraard voor
iedereen gratis toegankelijk

www.gemeenschapsblad.nl

Multiple Sclerose, in de volksmond MS
genaamd, is een ziekte van het centrale
zenuwstelsel. Bijna iedereen kent wel
iemand in zijn omgeving die aan deze
aandoening lijdt. Het is de meest voorkomende invaliderende aandoening onder
jonge mensen. Ook kinderen kunnen
deze aandoening krijgen. Helaas is het
nog niet mogelijk om MS te genezen.
Het MS Fonds helpt mensen met MS
met coaching, voorlichting en financiering
van wetenschappelijk onderzoek. Het
fonds is geheel afhankelijk van giften.
In Aarle-Rixtel wordt in de week van 17
tot en met 22 november voor het MSfonds gecollecteerd. Geef aan de collectant of doneer op giro 5057 in Maassluis.
Meer informatie is te vinden op
www.msfonds.nl.

www.gemeenschapsblad.nl

Dankbetuiging
Langs deze weg willen wij iedereen hartelijk danken voor het
medeleven voor en na het overlijden van mijn man, vader en opa

Hans Möller
De vele bloemen en kaarten die wij mochten ontvangen heeft ons erg
goed gedaan. Speciale dank gaat uit naar dokter Engels en de thuiszorg.
Hiervoor onze oprechte dank.
Namens Nellie Möller-Schepers
Kinderen en kleinkind

Even
stilstaan
bij een leven
zonder
je partner.
helder
moment

Snel weten of je wel of niet iets moet regelen?
Bespreek het met je adviseur van Rabobank Peel Noord, tel. (0492) 39 19 19
of met je tussenpersoon.
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Bericht van:

Kijklessen bij
DéDé Danceballet in Aarle Rixtel
In de week van maandag 17 november
tot en met zaterdag 22 november zijn
er kijklessen bij DéDé Danceballet. Deze
openlesweek wordt gehouden voor
ouders zodat ze zien wat de kinderen
wekelijks leren én voor belangstellende
zodat die kennis kunnen maken met
onze lessen.
Danceballet is een dynamische vorm van
modern ballet. Verschillende dansstijlen
worden gemixed waardoor het dynamisch, fel en energiek is! Enthousiasme
en show tekenen de inhoud van de les.
Danceballet is voor everybody; voor
mini’s, kids, teens & grown-ups. De
leeftijden variëren enorm. Onze jongste
leerling is 3 jaar en de oudste leerling is
63 jaar.
Een (kijk)les van een uur bestaat uit twee
gedeeltes: De eerste helft bestaat uit een
warming-up, conditietraining, slowdown
(een oefening voor je houding met basistechnieken uit klassiek ballet), spierverlengende (lenigheids-) oefeningen en
spierversterkende oefeningen in een
body-mix.
In de tweede helft van een les wordt er
gedanst. In een lesprogramma van ongeveer twaalf weken leer je een complete
choreografie op een lekker dansnummer.
Van klassiekers uit de 80’s tot de meest
swingende nummers uit de actuele
charts. Danceballet is geen streetdance,
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geen jazzballet, geen modern ballet, het
is een nieuwe vorm van ballet met veel
power! Dit zul je uiteindelijk ook laten
zien door optredens, demonstraties en
shows te geven! Natuurlijk dans je dan in
prachtige kostuums!
De lessen in Aarle Rixtel worden op
maandag en zaterdag gegeven bij de
Dreef!
Maandag 18.30-19.30 uur 14-16 jaar
Maandag 19.30-20.30 uur 17-25 jaar
Zaterdag
9.00-10.00 uur 4-6 jaar
Zaterdag
10.00-11.00 uur 11-12 jaar
Zaterdag
11.00-12.00 uur 7-9 jaar
Zaterdag
12.00-13.00 uur 10-11 jaar
Kom gerust maandag 17 november of
zaterdag 22 november naar de kijkles!
Wil je alvast meer informatie over de
DéDé lessen kijk dan op
www.dededanceballet.nl of bel naar het
hoofdkantoor; 040 2544052.

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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Bericht van:
Tel. 0492-464289
HET CENTRALE
TELEFOONNUMMER VOOR
DE VRIJWILLIGE HULPDIENST/
STEUNPUNT MANTELZORG
LAARBEEK,
MET IN IEDERE KERN EEN
GROEP ENTHOUSIASTE
VRIJWILLIGERS.
Per 1 november 2008 is het een feit dat
de drie Vrijwillige Hulpdiensten in
Laarbeek verder gaan werken onder één
naam en met één telefoonnummer n.l.
Vrijwillige Hulpdienst/Steunpunt Mantelzorg Laarbeek (VWHD/STMZ Laarbeek).
Men blijft per kern werken met een
kerngebonden groep vrijwilligers, maar
indien nodig of gewenst, kan nu ook een
vrijwilliger uit een andere kern ingezet
worden. De hulpvragen worden vervolgens
per kern geregistreerd.
Voor de Laarbeekse hulpvragers en
mantelzorgers betekent dat, dat de
VWHD/STMZ Laarbeek iedere werkdag
bereikbaar is. U kunt dan zowel
telefonisch contact opnemen, als het
spreekuur bezoeken. Het adres is Otterweg 27, 5741 BC Beek en Donk.
De Vrijwillige Hulpdienst/Steunpunt
Mantelzorg is bereikbaar op maandag,
woensdag en vrijdag van 9.00 tot 10.30
uur. Op dinsdag en donderdag van 13.30
tot 15.00 uur.
In 1993 werd er in Beek en Donk een
Vrijwillige Hulpdienst opgericht. In Lieshout was ook een Vrijwillige Hulpdienst
actief en in 1996 volgde Aarle-Rixtel.
In 1997 kwam daar in Beek en Donk het
Steunpunt Mantelzorg bij, dat later een
functie kreeg voor heel Laarbeek.
Al sinds 1998 wordt vanuit één kantoor
de hulpverlening voor Beek en Donk,
Lieshout en Mariahout geregeld, maar
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met de komst van het WMO- servicepunt
in Aarle-Rixtel en het verdwijnen van het
CIP (Centraal Informatiepunt ), is daar
Aarle-Rixtel nu bijgekomen.
Bij de Vrijwillige Hulpdienst/Steunpunt
Mantelzorg Laarbeek
kunt u terecht voor:
* Dagelijkse praktische zaken bv.
boodschappen doen
* Ondersteuning mantelzorgers bv.
door inzet van een vrijwilliger, maar ook
voor informatie, advies of een luisterend
oor kunnen mantelzorgers terecht.
* Begeleiding bv. een vrijwilliger die
meegaat naar huisarts of specialist.
* Ontspanning bv. mee gaan wandelen,
fietsen of een bezoekje brengen.
* Vervoer bv. voor mensen die geen
gebruik kunnen maken van het openbaar
vervoer of andere vervoersvoorzieningen.
* De klussendienst voor klusjes in en
om het huis waarvoor men doorgaans
geen vakman vraagt. Bv. het ophangen
van een schilderij, het vervangen van
lampen,
* Andere voorkomende hulp
De Vrijwillige Hulpdienst staat open voor
allerlei vra-gen. De contactpersonen
zullen, samen met degene die hulp
vraagt, zoeken naar een passend
antwoord.
DE DOELSTELLING IS:
Geven van ondersteuning, bevorderen van
zelfstandigheid en deelname aan het
sociale leven.
WIE KAN ER TERECHT?
Alle inwoners van Laarbeek die door een
beperking, overbelasting of hoge leeftijd
niet in staat zijn om gebruik te maken
van voorliggende voorzieningen.
De klussendienst is speciaal bestemd
voor Laarbeekse 55 plussers en mensen
met een beperking die in een eigen
woning wonen, of huren van een
particulier. Huurders van Woningstichting
Laarbeek kunnen een beroep doen op de
klussendienst van de woningstichting.

Drukkerij Aarle-Rixtel
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KOSTEN:
De vrijwilligers leveren hun ureninzet
gratis. Voor vervoer dient een kilometervergoeding betaald te worden van
• 0,30 per kilometer.
De minimale ritprijs is • 1,50.
De klussendienst brengt een vrijwilligersvergoeding in rekening voor o.a. vervoer
en gebruik van gereedschap. Ook
hiervoor geldt dat de minimale kosten
• 1,50 zijn. De materiaalkosten komen
uiteraard voor rekening van de hulpvrager.
HOE KUNT U CONTACT OPNEMEN?
U kunt bellen naar de Vrijwillige
Hulpdienst/Steunpunt Mantelzorg,
tel. 0492- 46 42 89. Of tijdens de
spreekuren langs komen op kantoor. Het
adres is Otterweg 27, 5741 BC Beek en
Donk.
HOE GAAT HET VERDER IN ZIJN
WERK?
Uw aanvraag wordt door de contactpersoon met u besproken, er wordt een
vrijwilliger, bij voorkeur uit uw eigen kern,
benaderd. De nodige afspraken worden
gemaakt. U wordt teruggebeld als een en
ander geregeld is en dan kan de
hulpverlening van start gaan.
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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
meer informatie kunt u terecht op
Perganito Home.
De expositie is te bekijken tot 10
november tijdens de openingstijden van
de bibliotheek.
Wintertijd in Beek en Donk
Met het ingaan van de wintertijd verandert
ook de openingstijd op zaterdag in
Bibliotheek Beek en Donk.
De bibliotheek is op zaterdag geopend
van 11.00 - 13.00 uur.
Winnaar AKO Literatuurprijs
De winnaar van de AKO literatuurprijs
2008 is Doeschka Meijsing met haar
roman Over de liefde.
De bibliotheek……ruimte voor inspiratie!!

K lokje
De bibliotheek deze week!
Pergamano 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 voor het
maken van boeken, landkaarten en in de
katholieke kerk ook voor bidprentjes.
In de 19e eeuw ontstond het huidige
perkamentpapier dat makkelijker te

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, dekbedden, overtrekken, handdoeken,
tafellakens 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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Hospice Mariengaarde open.
Vijf november 2008, een gedenkwaardige
dag voor Aarle-Rixtel, want Hospice
Mariengaarde opende officieel zijn
deuren. Voor degenen die er op 1 november, de open dag voor omwonenden en
belangstellenden niet zijn geweest,
probeer ik een impressie te geven. Voor
de duidelijkheid, de hospice is een
voorziening van de Zorgboog, waar
mensen die ongeneeslijk ziek zijn, in een
veilige en huiselijke sfeer tot hun dood
kunnen worden verzorgd. Na een
allerhartelijkste ontvangst door Monique
Marquenie, senior public relations en
communicatie,, schuiven we onder het
genot van een kopje koffie, gezellig aan
bij selecte gezelschap dat het hart vormt
van het team dat de terminale zorg in de
hospice voor haar rekening neemt. De
bovenste etage van Mariengaarde is
vanaf juli van dit jaar helemaal opgeknapt
en ingericht om deze zorg te kunnen
bieden. Volgens Karin Wiersema, de
projectleiderster, is een lang gekoesterde
wens in vervulling gegaan, een high-care
voorziening voor terminale zorg in de
regio Helmond en omstreken. Het is
eigenlijk een droom die uitkomt want
deze specifieke zorg was een ontbrekende schakel in de lange reeks van
zorgsoorten die de Zorgboog haar
clienten aan kan bieden. En ze hebben
er met z’n allen echt jarenlang voor
geknokt om het zo ver te krijgen. Knokken voor de erkenning door het Rijk,
knokken voor de financiën en zoeken
naar de geschikte lokatie. Het is zo
belangrijk om mensen in hun laatste
levensfase nog wat levensvreugde te
kunnen bieden, uiteraard in een soort 5sterren locatie. Want de hospice mag er
zijn, op en top met alle voorzieningen,
zes smaakvol ingerichte kamers en zelfs
een soort wellnescentrum met aange-

paste verlichting en muziek naar eigen
keuze. Persoonlijk zou ik voor de kopkamer kiezen die een fantastisch uitzicht
geeft op het centrum van ons dorp. Van
de beide verpleeghuisartsen Maaike
Veldhuizen en Anja Buursema, krijgen
we een korte uitleg over hun werkzaamheden en de aandacht en medische
zorg die ze kunnen geven. Ook bij hun
een flinke dosis enthousiasme. Volgens
Imre Giesselbach, het afdelingshoofd van
de hospice staat er een enthousiast team
mensen klaar om de gasten te verwelkomen, mensen die het als hun roeping
zien om deze specifieke zorg te geven.
Zij hebben zich inmiddels, na een
uitgebreide selectie-procedure, voorzien
van een 25-tal vrijwilligers die klaar
staan om hun taken in de hospice te
gaan vervullen.
Kortom, ik heb kennis gemaakt met een
team enthousiaste mensen, die voorwaar
niet de lichtste taak van zorg in onze
samenleving op hun schouders hebben
genomen. Afscheid nemen van het leven
kun je beschouwen als een onderdeel
van het leven, maar het is wel het
allerlaatste onderdeel. Omgaan met de
dood vereiste specifieke vaardigheden die
niet ieder mens in zich heeft, daarom lijkt
het me een voorrecht om je volledig in
handen te geven van de mensen van
Hospice Mariengaarde.
In de woonkamer lees ik tot slot
aandachtig een spreuk op een soort
wensboom: Als huisboom van het leven,
wil ik je verzorging geven, beschutting
tegen heil en onheil, als daar al verschil
tussen is, je koesteren en ruimte geven,
een plek om te zijn en jezelf te vinden.
JWP.

Bericht van:
Voor U gezien,
gehoord en gelezen
* Dat enkele Aarlese verenigingen
genomineerd waren om in aanmerking te
komen voor de Vrijwilligerscompliment
2008 van de gemeente;
* Dat er 8 categorieën waren;
* Dat in elke categorie 3 vrijwilligersorganisaties werden genomineerd;
* Dat vanuit Aarle-Rixtel de navolgende
vrijwilligersorganisaties waren
genomineerd;
* Dat waren o.a. Boules Club “Du-Tie-Ut,
Organisatie Jeugd vakantie driedaagse,
De avondwake werkgroep van onze
parochie, Het Gemeenschapsblad AarleRixtel”, Dikke Mik , De Lotussen,
Zeilkamp (SWOL) en het Platvorm
Gehandicaptenbeleid Laarbeek;
* Dat als winnaar in de categorie
kerkelijk en levensbeschouwelijk werk te
voorschijn kwam:
“ de Avondwake werkgroep;
* Dat wij hem daarvoor feliciteren;
* Dat wij van het Gemeenschapsblad in
de categorie belangenbehartiging waren
genomineerd;
* Dat de gemeente Laarbeek trots mag
zijn op de vele vrijwilligers en hen
daarvoor dankbaar zijn;
* Dat de Heemkundekringen van
Laarbeek een nieuwe fietsroute langs het
religieus erfgoed van Laarbeek heeft
uitgezet;
* Dat deze route nog steeds verkrijgbaar
is bij de Laarbeekse Heemkundekringen
en op het gemeentehuis;
* Dat het Laarbeeks Liedjesfestival
gehouden wordt in Mariahout;
* Dat U zich daarvoor nog kunt opgeven
tot 16 november a.s.;
* Dat toneelclub Theatrale ( Theater in
Ale) op 12 en 14 november een
toneelstuk op de planken brengt in de
Dreef;
* Dat er op 12 november een besloten
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uitvoering is voor de leden van de KBO
uit Aarle-Rixtel;
* Dat de kaartjes voor deze voorstelling 4
Euro kosten. Zij zijn in de voorverkoop
verkrijgbaar in de Dreef op 11 november
a.s. van 13.00 – 14.00 uur in de Dreef;
* Dat voor de openbare voorstelling op 14
november a.s. de kaartjes in de voorverkoop zijn op het postkantoor en in de
Ganzehut;
* Dat Mr. Drs. Joost Konings twee maal
cum laude is afgestudeerd te weten aan
de Universiteit van Tilburg en aan de
Erasmus Universiteit van Rotterdam als
Master Financial Management. Hij
daarvoor een speciale groene bul kreeg;
* Dat PSV het lelijk heeft laten liggen;
* Dat ons ASV het veel beter doet;
* Dat veel biljarters weer hebben genoten
van de Laarbeekse kampioenschappen
te Beek en Donk;
* Dat het ‘gat’ in de Dorpsstraat steeds
meer het zicht van Aarle-Rixtel wordt!!
* Dat U nog in de gelegenheid bent om
de ‘nieuwe’ Prins Carnaval te raden;
* Dat we al heel wat namen hebben
gehoord.
* Dat een daarvan onze parochieherder
is;
* Dat U wel beter weet;
* Dat reporter Ad voor enige tijd uit de
rolatie is;
* Dat hij zijn hand in het verband heeft
zitten;
* Dat het schrijven c.q. tikken even wat
te moeilijk voor hem is;
* Dat hij spoedig mag herstellen van dit
ongemak;
* Dat heel Aarle voorzien is van een
‘nieuwe’ kabel;
* Dat er nu wat ‘on-effen-heid’ te
bespeuren is;
* Dat, dat soms kunst en vliegwerk met
zich meebrengt voor rollator gebrui-kers;
* Dat het koster(s)team is uitgebreid;
* Dat U kunt genieten van de prachtig
kleurrijke herfsttooi;
* Dat een fietstochtje of wandeling U
daartoe uitnodigt.
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Sint Nicolaascomité Aarle-Rixtel
HIJ KOMT,
HIJ KOMT ,
DE GOEDE SINT,
Hallo jongens en meisjes, beste ouders.
HIJ KOMT, HIJ KOMT ,
DE GOEDE SINT,
Inderdaad, beste jongens en meisjes,
Sinterklaas komt, natuurlijk vergezeld van
zijn Pieten, op zondag 23 november naar
Aarle-Rixtel. Dit moet weer op grootse
wijze gevierd worden.
Om ongeveer 13.00 uur zal de stoomboot
met daarop de Sint en zijn Pieten aan
de Havenweg arriveren. Je bent hierbij
uitgenodigd om de Sint een hartelijk
welkom toe te zingen. Ook onze burgemeester zal aanwezig zijn om de Sint
officieel welkom te heten. Daarna volgt er
een rijtoer door Aarle-Rixtel, waarbij de
harmonie en de beide gildes de sint
zullen vergezellen.
De route die gevolgd wordt is: Klokkengietersstraat, Dorpsstraat, Kannelustweg, Lage Hoeve, De Malthezer, De
Duivenakker. De route eindigt bij “De
Dreef” waar tussen 14.30 uur en 16.00
uur een zeer gevarieerd programma zal
plaats vinden. Met optredens van Cialfo
gym, Dansstudio Dede, Studio Lol en
natuurlijk de Pieten.
Aan het einde van deze middag krijgen
alle kinderen tot en met groep 6 van de
basisschool een snoepzak van de zwarte
pieten. Dit feestelijke gebeuren wordt
financieel mede mogelijk gemaakt door
een jaarlijkse collecte. Daarom komen in
de week van 9 tot 16 november onze
collectanten weer bij u langs om een
kleine bijdrage te vragen.
BESTE INWONERS VAN AARLERIXTEL , GEEF GUL, ONZE KINDEREN
ZIJN ER HEEL BLIJ MEE.
Sint Nicolaascomité Aarle-Rixtel

Katholieke
Vrouwenbeweging
Programma
K.V.B. afd. Aarle Rixtel.
Woensdag 19 November
Aanvang 20.00 uur in “De Dreef” Sinterklaasviering, pakjesavond, surprises door
de leden meegebracht, omdat een spel
met vrienden altijd een feest is. Met
ouderwets gezellig een zeer gevarieerd
gezelschapsspel. Wat de nodige lachers
weer op de hand zal krijgen. Dus het
beloofd weer een bere gezellige avond te
worden. Nieuwe leden zijn van harte
welkom.
Ben je geïnteresseerd bezoek onze
webside www.kvbaarlerixtel.nl
Of bel Diana Aarts 0492-546011 zij kan
je alles over onze vereniging vertellen

K lokje
Lerares tekenen:
Lerares tekenen geeft cursus tekenen /
schilderen voor jeugd 7-12 j. en cursus
schilderen met acrylverf voor volwassenen op zaterdag. Inl: gratis proefles
Atelier Overhorst Helmond Tel: 0492525451.
Lerares tekenen:
Lerares tekenen geeft cursus tekenen en
schilderen met acrylverf op doek voor
volwassenen. De lessen zijn op zaterdagmorgen om de 14 dagen. Inlichtingen
gratis proefles: Atelier Overhorst
Helmond Tel: 0492-525451.

www.gemeenschapsblad.nl

www.autoschadeverbakel.nl

www.twanvanhout.nl
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Muzikale

Kinderkoor Kiko gaat repeteren
voor kerstuitvoering
Op 8 oktober heeft kinderkoor Kiko een
open repetitie gehouden waar ouders,
broertjes en zusjes voor uitgenodigd
waren en uitleg kregen over de wijze
waarop de kinderen les krijgen. Maria
Coolen, de muziekdocente heeft uitleg
gegeven over de lesmethode “Jong
Leren”.
Jong Leren is een methode waarbij de
kinderen van jongs af aan wordt geleerd
om zuiver te zingen, noten te lezen,
toonhoogtes te herkennen en zichzelf te
presenteren. Met name de ouders van dit
jaar begonnen kinderen waren erg onder
de indruk van de professionele manier
van werken.
Na deze informatieve en vooral leuke
repetitie gaat kinderkoor Kiko nu
beginnen aan de kerstshow welke met
de kerst opgevoerd gaat worden. Er zal
een kerstspel opgevoerd gaan worden
waarbij niet alleen gezongen zal worden
maar waarbij ook toneel gespeeld gaat
worden.
Lijkt het je nu ook leuk als uw kind bij
kinderkoor Kiko komt zingen en zo veel
leert over stemgebruik, presentatie en
samenzang kunt u vrijblijvend contact
opnemen met Dorine van Horrik via
telefoon: 0492-382991 of via mail:
dorine@kikolaarbeek.nl

Gezamenlijk optreden ”Muzikale” uit
Aarle en het Seniorenorkest van “Sint
Caecilia” uit Lieshout op zondag 23
november. Oefening baart kunst en dat
willen de twee hierboven genoemde
orkesten graag laten horen ’s middags
vanaf half drie in het clubhuis van de
“Muzikale” cafe “Het Heuveltje “.
Het Seniorenorkest Lieshout stemt nl
niet alleen op muzikaal gebied overeen
met dat van de “Muzikale” doch het heeft
ook een zelfde doelstelling nl. op hogere
leeftijd zo lang mogelijk muziek blijven
maken. Wat dit laatste betreft dient dit
gezelschap “twee heren” want bijna alle
leden zijn op grond van hun vroegere
lidmaatschap automatisch nog lid van de
“grote” harmonie van Lieshout
en genieten daardoor alle mogelijke faciliteiten. Vanaf september 1994 bestaat dit
seniorenorkest dat ruim 20 muzikanten
telt en wekelijks overdag repeteert en
daarbij gebruikt maakt van hetzelfde
repetitie lokaal .
De orkestleider is dhr.L.(Bert) Brouwers,
een voormalig tuba blazer met grote
verdiensten voor o.a.Harmonie Oefening
en Uitspanning uit Beek en Donk.
“Muzikale” heeft zich bijzonder ingespannen om op zondag 23 november een
goed figuur te slaan. Kom luisteren deze
zondag vanaf half drie want het is beslist
de moeite waard! In het programma zijn
al enkele nummers op genomen voor het
eerste lustrum dat in het voorjaar van
2009 wordt gevierd. Uiteraard wordt hier
t.z.t. extra aandacht aan besteedt. Naast
dit concert is ”Muzikale” zelf te gast in
het Elkerliek ziekenhuis en bij Ojo. Zie
hiervoor onze website
www. muziekvereniging muzikale.nl.
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WIE WORDT
PRINS VAN GANZEGAT?
Beste Ganzegatters en
Ganzegatterinnekes,
Nog een week en we weten wie de
nieuwe Prins van Ganzegat is geworden.
Op zaterdag 15 november aanstaande
zullen we deze bekendmaken op het
bordes van de Couwenbergh.
´s Middag zullen we met Zijne Doorluchtige Hoogheid Prins Theodorus d´n
Uurste en zijn Prinses Rieky een toer
maken langs de Ganzegatse Horeca om
afscheid te nemen en onze dank uit te
spreken voor de bijdrage van de Horeca
aan het afgelopen carnavalsseizoen. Om
19:30 uur zullen we het bordes betreden
van de Couwenbergh en officieel
afscheid nemen van Prins Theodorus d´n
Uurste en Prinses Rieky. Tevens zullen
we afscheid nemen van Grootvorst Ted
Hegeman, die na 7 jaar het stokje zal
overdragen aan Jorg Krijnen. Grootvorst
Jorg zal dan om 11 minuten over 8 de
nieuwe Prins bekend maken. We hebben
al aardig wat Hints bekend gemaakt, 8 in
totaliteit. Hieronder sommen we ze nog
even voor u op:
1. Midden in de gemeenschap.
2. Middelbare leeftijd.
3. Broeders en zusters.
4. Bezoekt zijn moeder regelmatig.
5. Varen over de baren.
6. Spreekt ook Nederlands.
7. Werkt met veel mensen.
8. Zakt vaak naar het zuiden af.
Om de spanning nog wat op te drijven
maken we vandaag weer een hint
bekend:
9. Spreekt de mensen toe.
Om de onthulling veilig te laten verlopen,
sluiten we de Dorpsstraat af tussen de
Kerkstraat en de Heinderweg, zodat u op
gemak het geheel kunt volgen. Aansluitend aan de onthulling zult u in onze
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Residentie, cafézaal de Lantaarn, in de
gelegenheid worden gesteld met de
nieuwe Prins kennis te maken. Eveneens
zal hier vanaf 20:30 uur het Prinsenbal
worden gehouden. Het Prinsenbal zal
worden opgeluisterd door het bekende
Aarlese orkest ¨NO EXIT¨.
De dag erop, zondag 16 november, is het
de beurt aan de Jeugdcarnaval. Tijdens
het Jeugdprinsenbal zal de nieuwe Jeugdprins en Jeugdprinses bekendgemaakt
worden. Dit Jeugdprinsenbal wordt eveneens gehouden in onze Residentie, zaal
de Lantaarn, en aanvangen om 14:00 uur.
Over de inhoud van deze middag zullen
de Gele Kielen u nader informeren.
Met carnavalistische groeten,
Namens de Organisatie Carnaval
Ganzegat:
Riny van den Bogaard , secretaris

Wie worden de 22ste jeugdprins
en jeugdprinses van Ganzegat?
Een nieuw carnavalsjaar, een nieuwe
jeugdprins, een nieuwe jeugdprinses en
een nieuwe kleinvorst.
Dat hoort zo’n beetje bij de goede tradities van het jeugdcarnaval in Ganzegat,
in Aarle-Rixtel dus. Maar dit jaar wordt
het een heel speciaal jaar! Het is het
tweeëntwintigste jaar dat het jeugdcarnaval in Ganzegat bestaat en…. natuurlijk
is iedereen heel benieuwd wie het gaan
worden. De spanning stijgt en net zoals
bij de ‘grote’ carnaval wordt het prinselijk
paar bekend gemaakt op een echt
prinsenbal.
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Dit jeugdprinsenbal wordt gehouden op
ZONDAG 16 NOVEMBER 2008 in
CAFÉ/ZAAL DE LANTAARN aan de
Dorpsstraat in Aarle-Rixtel. Om 14.00 uur
begint het grote feest.
Er zijn spetterende optredens van de
Dansmariekes en……. dit jaar treden er
ook weer een groot aantal Ganzegatse kinderen op met een geweldige
playback-act. Een deskundige jury gaat
kijken wie het het beste gedaan heeft.
Voor alle playback-deelnemers is er een
herinnering en de winnaar krijgt een
prachtige wisselbeker.
Alle kinderen krijgen als ze de zaal
binnenkomen een lot voor een loterij met
hele leuke prijzen. Vlak voor de pauze
treden onze oude jeugdprins Lars, onze
jeugdprinses Jannie en onze kleinvorst
Job af.
We bedanken Lars, Jannie en Job nu
alvast heel hartelijk voor de supergave
manier waarop ze in het afgelopen
carnavalsjaar voorop zijn gegaan bij het
jeugdcarnaval in de Ganzezaal. Ook hun
ouders bedanken we heel hartelijk voor
alle hulp en ondersteuning die we van
hen gehad hebben.
Meteen na de pauze stijgt de spanning
ten top want dan worden de nieuwe
jeugdprins en jeugdprinses van Ganzegat
onthuld. Dat gaat op een speciale manier
gebeuren: we krijgen assistentie van een
aantal oud-jeugdprinsen en oudjeugdprinsessen van de afgelopen 22 jaar.
De nieuwe kleinvorst is dan al bekend
want ex-jeugdprins Lars blijft nog een
jaar meedraaien als kleinvorst.
Wie zouden het dit jaar gaan
worden????????????????????????
Het 22ste jeugdprinsenpaar! Wil je het
graag weten?
Zorg dan dat je erbij bent op ZONDAG 16
NOVEMBER 2008 in CAFÉ/ZAAL DE
LANTAARN om 14.00 uur. De zaal is
open vanaf 13.30 uur.
Tot ziens!
De Gele Kielen,
Organisatie Jeugdcarnaval Aarle-Rixtel.

Pagina 29

Omruilen bromfietscertificaat
vóór 1 oktober 2009
Een bromfietscertificaat is geldig tot
uiterlijk 1 oktober 2009. Voor deze datum
moet dit certificaat op het gemeentehuis
zijn omgewisseld voor een bromfietsrijbewijs (categorie AM). Na 1 oktober
2009 is het certificaat niet meer geldig en
dus niet meer omwisselbaar.
Het is niet nodig om het bromfietscertificaat om te wisselen als u in het
bezit bent van een rijbewijs A (motor) of B
(auto).
Het aanvragen en ophalen van een
bromfietsrijbewijs doet u altijd persoonlijk
bij burgerzaken, afdeling Publiekszaken
in het gemeentehuis. Voor elke aanvraag
moet u het volgende meebrengen:
· een recente pasfoto, die aan de
wettelijke eisen voldoet;
· uw huidige bromfietscertificaat. Indien
uw huidige bromfietscertificaat vermist is,
moet u een proces-verbaal van de politie
meebrengen;
· een bedrag van • 41,00;
· legitimatiebewijs en certificaatnummer.
U moet rekening houden met een
wachttijd van vijf werkdagen. Tijdens de
wachttijd kunt u gewoon met uw
bromfietscertificaat aan het verkeer
deelnemen.
Duplicaat
Het
Centraal
Bureau
Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) verstrekt
geen duplicaten meer. Wie zijn of haar
bromfietscertificaat verliest, dient bij het
gemeentehuis een bromfietsrijbewijs aan
te vragen. Voor het aanvragen van een
bromfietsrijbewijs
hebt
u
het
certificaatnummer nodig. De gemeente
kan dit nummer niet voor u opzoeken.
Indien nodig kunt u dit nummer bij het
CBR opvragen. Voor de mensen waaraan
de gemeente geen bromfietsrijbewijs kan
afgeven, maakt het CBR bij uitzondering
nog tot 1 oktober 2009 een duplicaat aan.

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

Geheel nieuwe collectie
vloer- en wandtegels.
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Rijtven 1 tegen Ganzeveer 5

Wij (Ganzeveer 6) gingen vol goede
moed, en vooralsnog als koploper, de
wedstrijd van 22 oktober tegemoet tegen
de Raap 1. Onze 1e heer, overigens wel
aanwezig als supporter, had de nacht
voor de wedstrijd zijn sleutelbeen
gebroken. Gelukkig was Robbert Nossin
bereid om in te vallen. De eerst Mixpartij
van Thijs Derks en Anne van de Elsen
ging helaas verloren. De mix van Jody
Schoenmakers en Robbert Nossin werd
wel gewonnen. Helaas gingen zowel de
heren- als de damesdubbels verloren.
Dankzij 3 sterke mixpartijen van Robbert,
Anne en Maike Beks, waren we in het
bezit van 4 punten. Helaas verloor Thijs
zijn enkelpartij. Eindstand 4-4
Ganzeveer 5 – Brabantia 5
De eerste mix gespeeld door Jeanette
Verbakel en Theo Schulte werd nipt in
drie sets (21-19, 16-21 en 17-21)
verloren. De tweede mix werd gewonnen
door Wendy Vlamings en Stef Tan
(21-17 en 21-12). Hierna moest Willem
Sterken zijn enkel spelen en won de
eerste set met 21-13, echter de tweede
en derde gingen met 13-21 en 18-21
verloren.
Jeanette en Wendy wonnen de
damesdubbel met de cijfers 21-8 en 214. Het was nu 2-2 en de wedstrijd kon
nog alle kanten op.
De herendubbel gespeeld door Theo en
Willem werd na een spannende eerste
set 19-21 kansloos verloren in de tweede
set 9-21.
De enkelspelen van Stef (14-21 en 15-21)
en Jeanette (13-21 en 13-21) werden
verloren. Wendy deed haar plicht en won
met 21-5 en 21-11.
De eindstand was echter 3-5 en we
gingen met nul punten naar huis,
volgende keer beter!

De eerste gemengd dubbel gespeeld
door Stef Tan en Wendy Vlamings werd
gewonnen in twee sets (19-21 en 15-21).
De tweede gemengd dubbel werd in twee
sets (21-18 en 21-17) verloren door Theo
Schulte en Jeanette Verbakel. Hierna
moest Stef zijn enkel spelen, hij won
deze knap in twee sets (10-21 en 15-21).
De damesdubbel gespeeld door Jeanette
en Wendy werd verdienstelijk gewonnen
(11-21 en 13-21). De tussenstand was
dus 1-3.
Stef en Theo konden geen vuist maken in
de herendubbel, zij verloren met 21-15 en
21-13. Theo die niet helemaal fit was
verloor ook zijn enkel met 21-8 en 21-13.
Jeanette kwam in haar enkelspel in de
eerste set niet verder dan 21-10, zij
herstelde in de tweede set en verloor
deze nipt met 22-20. Nu was het 4-3 voor
Rijtven en moest Wendy haar enkel
winnen om met een punt naar huis te
gaan. Zij won haar enkel met 18-21 en
16-21.
De eindstand was dus 4-4 en er had
misschien iets meer ingezeten. Volgende
keer beter.
Andere uitslagen
Eindhoven 4-ganzeveer 4 0-8
Hanevoet 6-Ganzeveer 6 6-2

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.

Caps nu
met gratis
BMI-meter
op=op!

Slimgel + Slimcaps
met gratis BMI-meter
250 ml gelei + 100 caps.

van 69.90 voor

Nieuw!

5990

Slimgel
Slimcaps

Tijd om te lijnen?

Slimcaps

Slimgel

Verantwoord en veilig vet verbranden

Vermindert onderhuidse vetophoping

Slimcaps is een veilige afslanker om op gewicht te komen en te
blijven! Met Slimcaps wordt wekelijks maar liefst gewichtsverlies van
300 tot 500 g gestimuleerd! Dat is verantwoord en veilig en zorgt
zodoende voor een geleidelijke aanpassing van het lichaam. En zo
kunt u normaal drie maaltijden per dag blijven eten. Stap voor stap
afvallen dus met een goed humeur en een extra dosis vitaliteit!

Slimgel vermindert onderhuidse vetopslag op o.a. buik, binnenzijde
van bovenbenen en bovenarmen, dijen, billen en heupen. Daarnaast
verhoogt Slimgel de vetverbranding, verlaagt het vetgehalte en helpt
sinaasappelhuid te verminderen. Klinische tests wijzen uit dat de ingrediënten Caffeïne en Citrus Aurantium binnen korte tijd een verlies
in omvang realiseren. Daarnaast maakt Slimgel de huid zichtbaar
gladder en strakker.

Dan is het tijd voor Slimgel & Slimcaps
Heeft u alleen problemen met plaatselijke vetopslag zonder overgewicht? Dan is het gebruik van Slimgel voldoende. Bij overgewicht
adviseren we Slimcaps in combinatie met Slimgel en bij matig
overgewicht zonder vetophoping volstaat Slimcaps.

O Vermindert opname en opslag van vet
O Verhoogt de vetverbranding
O Gezond voor cellen, weefsels en organen
100 capsules +
gratis BMI meter

NU:

O Vermindert onderhuidse vetopslag
O Helpt sinaasappelhuid te verminderen
O Verhoogt de vetverbranding

3495

250 ml
van 34.95 voor:

2995

VERHOOG JE WEERSTAND

met Echinacea van Bloem
2 x 100 ml. 22,90

KORTING

⁴⁵ 11

45

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.

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

Drogisterij Raijmakers
Dorpsstraat 26, Aarle Rixtel
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Op zondag 23-11 prijkt onze eerste
landelijke veldtoertocht op het programma, met keuze uit de afstanden 31 en 40
km.. Ten op zichte van vorig jaar heeft
vooral het eerste gedeelte van de route
nogal wat wijzigingen ondergaan en is
daardoor beslist mooier geworden.
Ongeveer halverwege de tocht krijgt
iedereen soep of warme drank met koek
aangeboden.
Inschrijven en vertrekken voor deze
geheel uitgepijlde veldtoertocht kan men
tussen 09.00 en 10.00 uur vanaf de
Lantaarn tegenover de kerk. Het inschrijfgeld bedraagt • 4,00, NTFU en KNWUleden betalen • 3,00, ADW-leden • 1,00
en jeugd t/m 16 jaar mag gratis
meedoen.
Meer informatie kunt u vinden op
www.aandewielen.nl en krijgen bij Henk
Peters tel. 0492-382706.
Cyclo-cross: Onder ideale omstandigheden werd cross 1 gehouden. De
wedstrijd werd gewonnen door Leon
Rooijakkers voor zijn broer Piet, 3e Jan
Willem van Bokhoven, 4e Jef van Dijk en
5e Karel Madou, 6e Lud Antonie, 7e
Erwin van Dijk, 8e Harrie Schepers, 9e
Marijn Minten en 10e Bern van Rixtel.
Cross 2 staat gepland op 14-12.
afd. publ.

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.
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23 november is de dag,
dat de Sint,
weer naar Aarle-Rixtel komen mag.
Of dat door kan gaan weten we echter
niet,
kregen we door van de verontruste
Hoofdpiet.
Zoals gebruikelijk gaan de hulp-Pieten
op onderzoek uit,
ze troffen telkens in de haven,
enkele pietluttige bootjes aan,
maar geen grote mooie schuit.
In de vergadering van de wijze-Pieten
was men kwaad
en ze hebben een ultimatum gesteld,
als niemand het verder verteld,
volgt hier de uitslag van dat beraad.
De Sint en zijn gevolg komen alleen,
als de stuurman-Piet,
de pakjesboot goed af kan meren,
want ondanks veel geween,
vaart hij dan ergens anders heen.
RD

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.
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
dorienpulles@hotmail.com Dorien van
Dinter- Pulles. Clovishof 30 Aarle Rixtel.
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Op de dinsdagmorgen dat ik dit stukje
schrijf is het vochtig, mistig en koud.
Eigenlijk van dat weer om eens lekker
een uurtje langer in bed te blijven.
Overigens ook van dat weer om ieder nog
maar weer eens te laten weten dat de
gevaren op straat weer om de hoek
loeren. Belangrijk is, om in deze tijd van
het jaar, aan de verlichting van fiets,
brommer en auto te denken. Zoals ik al in
een eerder stukje schreef, in het najaar is
het voor de politie weer de tijd om extra
op de verlichting te gaan letten. De
nodige bekeuringen zijn al weer gevallen.
Met name de jongens en meiden die (in
deze barre tijden) naar school fietsen zou
ik willen oproepen om er voor te zorgen
dat het licht het goed doet. Maar nog
meer wil ik ze oproepen om het licht ook
aan te zetten. Vaak is het licht wel in
orde, maar wordt vergeten om het aan
te zetten. Nogmaals een welgemeende
waarschuwing dus.
Inmiddels zijn een aantal wat jongere
kinderen weer de nodige verkeersinzichten bijgebracht. Van groep 7 van van de
Brukelumschool zijn weer de nodige
kinderen opgeleid tot verkeersbrigadier.
Zij kunnen er weer voor zorgen dat hun
schoolgenootjes veilig van en naar school
kunnen. Nu alleen de ouders nog en dat
geldt ook voor de ouders van de andere
basisscholen, peuterspeelzalen en
andere kinderopvang. Hen zou ik willen
vragen om de kroost vooral toch op de
fiets of te voet naar school te willen
brengen. Minder of geen auto’s in de
directe omgeving van de school verhoogd
de veiligheid enorm.
Over naar de orde van de dag, op de
eerste plaats de verkeersperikelen van de
afgelopen weken;
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AANRIJDINGEN;
Op donderdagavond 23 oktober reed een
22 jarige inwoner van Aarle-Rixtel met
zijn auto tegen twee dikke bomen aan de
Kloosterdreef. Hoewel deze weg verboden is voor gemotoriseerd verkeer, moest
deze man kennelijk toch hier zijn. Een
plotseling overstekende kat noopte hem
om uit te wijken. De auto flink beschadigd en twee bomen (licht) ontveld. De
kat kwam met de schrik vrij, maar ja,
deze mocht daar ook lopen.
Op zaterdagavond 1 november reed een
15 jarige jongen uit Mariahout op De
Duivenakker, in de auto van zijn zus,
achteruit tegen een andere auto. Bleek
dat hij, samen met een 14 jarig vriendje
uit Lieshout, de auto had meegepikt.
Naast een proces-verbaal worden de
knapen in contact gebracht met mensen
die dit gedrag mogelijk in gunstige zin
wat kunnen beïnvloeden.
VERNIELING AAN AUTO;
Op dinsdag 28 oktober stond de auto van
een 28 jarige Helmonder geparkeerd aan
de Albers Pistoriusstraat. Toen de man
aan het einde van de dag bij zijn auto
kwam, bleek de auto aan de zijkant flink
bekrast te zijn.
INBRAAK;
Van 28 op 29 oktober werd ingebroken in
een woning aan de Bosscheweg. Uit de
woning werden sieraden en geld ontvreemd. Door de eigenaar van een bedrijf
aan de Dorpsstraat werd aangifte gedaan
van poging tot inbraak. Door een rolluik te
forceren probeerde men binnen te komen. Uiteindelijk is dat niet gelukt.
Voorts werd op 31 oktober in alle vroegte
ingebroken in een schuur bij een woning
aan de Helmondseweg. Diverse goederen
werden ontvreemd.
MILIEU;
Op verschillende plaatsen in het
buitengebied van Aarle-Rixtel werd weer
afval gedumpt. Zo werd in een sloot aan
De Biezen een compleet bankstel en
andere troep aangetroffen. Onbegrijpelijk,
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want dit spul moet daar met een aanhangwagentje heen gebracht zijn. Ik
vraag me dan altijd af waarom mensen
die van deze spullen af moeten niet
gewoon naar de milieustraat rijden. Voor
5 Euro ben je daar klaar, terwijl als je
betrapt wordt op afvaldumping, dan kost
dat al gauw 250 Euro of meer .
Tenslotte wil ik nog even melden dat in de
maand november (evenals in de maand
maart) in Laarbeek, met vergunning,
uitsluitend in het buitengebied, snoeihout
verbrand mag worden. Aan dit opstoken
van snoeihout zijn natuurlijk regels
verbonden. Deze zijn te vinden op de site
van de gemeente Laarbeek. Ook kunt u
voor uitvoerige informatie naar de
gemeente bellen 0492-469700.
Naast de milieuman van de gemeente,
ziet ook de politie toe op de juiste
naleving van deze materie.
Overigens kan het snoeihout door alle
inwoners van Laarbeek ook gewoon naar
de milieustraat gebracht worden. Deze
afgifte daar is dan gratis en zeker zo
goed voor het milieu.
Dat was het weer voor deze keer,
Vriendelijke groet
John Geerts, uw buurtbrigadier.
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Regels voor fietsverlichting
Voor fietsverlichting gelden de volgende
regels:
· De kleur van het voorlicht moet wit of
geel licht zijn.
· De kleur van het achterlicht moet rood
zijn.
· De lampjes moeten recht vooruit en
recht achteruit schijnen.
· De lampjes moeten goed zichtbaar
zijn.
· De lampjes mogen niet knipperen en
niet teveel bewegen.
· Losse lampjes mag u bevestigen op
uw fiets of op uw bovenlichaam, bijvoorbeeld aan uw kleding of op uw tas.
Dus niet op uw hoofd, armen of benen.
Zit er iemand achterop, dan mag die het
achterlicht op zijn rug dragen.

De verdere handel en wandel
van burgemeester Albers
Pistorius.

1) reuzen Waterlelie uit het Amazonegebied, waarvoor de burgemeester een
aparte verwarmde kas met schoorsteen
liet bouwen. De schoorsteen staat nu
nog achter in de tuin van de familie
Kester aan de Kannelustweg.
Janus van Duijnhoven, de tuinman, die in
de huidige woning van de familie Kester
heeft gewoond.

Bericht van:
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In het vorige gemeenschapsblad maakte
ik al melding van een aardige verzameling
van liederen en voordrachten die tijdens
het 25 jarig huwelijksfeest van burgemeester Albers Pistorius en zijn vrouw
door familie en vrienden zijn opgesteld en
die we via Internet bij een Leidse boekantiquair op de kop hebben weten te
tikken. Deze liederen en voordrachten
geven een aardig beeld van de Aarlese
periode van deze markante burgemeester. De vorige keer werd er al
gewezen op het feit dat hij de eerste
particulier was die een eigen vliegtuig
had. De liederen en voordrachten geven
echter nog veel meer informatie over
diens handel en wandel. Bijvoorbeeld over
zijn enorme passie voor bijzondere
tropische planten , zijn konijnenfokkerij,
zijn auto, de ontginningen op Aarles
broek en nog meer. Hieronder volgt het
eerste liedje “ De Schuur”.:
De schuur
Te midden van een schoonen lusthof
bloemenrijk.
In ’t hof van weelde aan het paradijs
gelijk,
Begroeid met roos, sering, klimop,narcis
hortensia viool,
Victoria regia 1) stil zich verschool
Stond daar een schuur te peinzen in
Mimosaoord,
Zij lang vergeten gestaan
Werd mooi gepoetst en gedaan
Haar stille rust was straks gedaan

’t krakeel
Hij streefde liever naar een hooger
Fokkersdoel
Weg gingen hokken met konijnen en hun
talrijke kroost
De schuur werd ontruimd, stond weer
ongetroost,
Tot plots in ’t binnenste der schuur een
diep gegrom
Met angstaanjagend gevaarlijk gebrom
Schiet uit haar ingewand
Met twee piloten bemand
Een stalen fokker over het land

In deze schuur, vergeten en stil
Was leven op til
Kwam ’n fokkerij
Van black en tan, en brandneus-konijn
’t marcheerde wel wat fijn
in die hokkerij
En elke morgen bij de dagelijkse ronde
Janus ( verkondde
Vol trots en stralend blij
Mijnheer ’t gaat best in de fokkerij
Vannacht al weer twintig nieuwe erbij
Op zeek ‘ren dag had Fons genoeg van

Inleveren kopij

En naar hooge blauwe lucht
stijgt mede een zucht
Van Nellie Benee
Eensklaps een oorverdovend gekraak
Kletsboem, die was raak
Op een dak vol plané
Een vleugellamme dooie Fokker werd
geborgen
En elke morgen
Kwam Janus daarbij
Geduldig stond de schuur daar en zei:
’t is gedaan met mij en de fokkerij
Als een kringloop in ’t leven
Dat steeds als een cirkel sluit
Wat men eerst den rug toekeerde
Daarbij komt men toch vaak uit
’t Nieuwe wordt voor oud gescholden
’t Ouide wordt als nieuw geëerd
En wordt,wat men heftig beu was,
Later heftiger begeerd.

Advertenties, dankbetuigingen en klokjes
(duidelijk leesbaar) tot

uiterlijk dinsdagavond voor het
verschijnen van het volgende nummer
op adres:
Kerkstraat 39, Aarle-Rixtel.
gemeenschapsblad@hotmail.com

