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Taxibedrijf
C. van Heijst

* personenvervoer
* rolstoelvervoer
* groepsvervoer
* ziekenvervoer
* pakketdiensten

381218
Dorpsstraat 98

Aarle-Rixtel



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 do van 8.30 - 16.30 u.  vr 8.30-12.30 uur
Spreekuur Aarle-Rixtel:do van  16:00 - 17:00 u in Mariëngaarde, Bosscheweg 20

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

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

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

PARAMEDISCH CENTRUM:Fysiotherapie-training Kemps-Rijf Tel:382120.
Podotherapie Tel: 465647. Ergotherapie Van der Muuren Tel: 06-19718264.
Logopediepraktijk Aarle-Rixtel Tel: 381524.
Molenstraat 9a/b Aarle-Rixtel   www.paramedischcentrumlaarbeek

Reset-ergotherapie Joan Smulders De Elshorst 1 5735 JC Aarle Rixtel tel 06-54774489
CESAR-THERAPEUTE Mw. B.M. Verwijmeren, Klokstraat 16, tel. 383081
DE ZORGBOOG KRUISWERK:  Mariëngaarde, Bosscheweg 20 en Gezondheidsservice.

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

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

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
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.
VRIJWILLIGE HULPDIENST AARLE-RIXTEL  Tel 0492-464289.  Spreekuur: ma-wo-vr
9.00 tot 10.30 u en di-do 13.30 tot 15.00 u. Otterweg 27, 5741 BC in Beek en Donk

Landelijk Politienummer 0900 - 8844 voor niet spoedeisende hulp
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Zaterdag 3 oktober
18.30 uur Kerk – Eucharistieviering – Dameskoor - kindernevendienst

Nellie van Os (verj./par.)
Piet en Riek van de Ven – Hoeks (j. get. moeder)
Jan van Dommelen (par.)
Piet  Burghouts (par.)
Hanneke van Berlo (m.g.)
Jeanne van de Ven – Vermeulen (3ej.get.)
Gerda van Bokhoven

Zondag 4 oktober – 27e  Zondag door het jaar
10.00 uur Kerk – Eucharistieviering – Herenkoor

Overleden begunstigers van het O.L.Vrouwe Gilde
Sien Nooijen (fund.)
Overleden ouders v.d. Heuvel – Jansen
Overleden ouders v.d. Pas - Janssens (verj.)
Jan Schepers (verj.)
Herman Verhoeven (par.)
Thea Kuijpers – Driessen (par.)
Tonnie en Gerrit Driessen - Verleisdonk
Tot welzijn van de parochie

Woensdag oktober
19.00 uur Kapel – Rozenkransgebed
Donderdag 8 oktober
18.30 uur Mariëngaarde – Eucharistieviering

Jaarfeest KBO- Opening seizoen

Week van zaterdag  10 oktober t/m vrijdag  16 oktober

zaterdag  10 oktober
18.30 uur Kerk – Eucharistieviering –  samenzang - kindernevendienst

Ben van Rixtel (trouwdag/buurt)
Adriaan Loomans (verj.)
Riet van der Aa (KBO)
Overleden ouders Schepers - Eekels
Tot welzijn van de parochie

Zondag 11 oktober –  28e Zondag door het jaar
10.00 uur Kerk – Eucharistieviering – Dames- en Herenkoor

Wim van Seggelen (1e j.get./par.)
Overleden ouders v. d. Graef – Fleskens en Huub Verbakel
Jan Hendrix (verj.)
Overleden ouders Vereijken – Verhagen (j. get.)
Overleden ouders Verbakel – van Lieshout

Week van zaterdag  3 oktober t/m vrijdag  9 oktober
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Betsie Biemans – v. d. Heijden
Frans Maas (buurt)
Christien van Dijk – Strik (par.)
Hanneke van Berlo (par.)

Woensdag 15 oktober
19.00 uur Kapel – Rozenkransgebed

GETROUWD
Bram Claessen en Jessica van der Sanden.

GEDOOPT
Lynn Bordat
Maud Bordat
Lize de Bruijne
Gijs van Doren

Doopvieringen De eerstvolgende doopvoorbereidingsavond is op 5 november a.s.
van 20.00 tot 21.30 uur in de sacristie van onze kerk.  Deze avond is bedoeld als
voorbereiding voor de gemeenschappelijke doopviering van 22 november a.s. Voor
deze avond en voor de doop van uw kindje  kunt u zich opgeven tijdens de spreekuren
op de pastorie: tel. 381215.

Spreekuren Pastorie
Op MAANDAG is de pastorie altijd gesloten.
Wilt u op Maandag alleen in dringende gevallen naar de pastorie bellen?
Pastoor 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
pastoor, dan kunt u daar tijdens de spreekuren voor bellen.
De administratie is op dinsdagochtend, donderdagochtend   en vrijdagochtend
van 9 tot 12 uur geopend. Er is dan altijd een medewerkster aanwezig. U kunt dan
terecht met vragen over: dopen, huwelijken, jubilea en misintenties enz.
Voor dringende gevallen zoals uitvaart of ziekenzalving,  kunt u de pastoor bereiken op
de pastorie tel.:381215.

Dankbetuiging

Langs deze weg danken wij allen voor het medeleven betoond
tijdens de ziekte en na het overlijden van

Kitty Vos

Uw belangstelling was voor ons een grote steun.

Broers en zussen Vos
Aarle-Rixtel
September 2009.
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Beste Medeparochianen,

Voor de parochieadministratie zijn we nog
op zoek naar een persoon, die admini-
stratieve- en computerervaring heeft. De
bedoeling is om samen met de huidige
medewerkster de ledenadministratie op
peil te houden.
Voor een cursus kan worden gezorgd.
Personen, die enkele uren per week be-
schikbaar zijn, willen wij verzoeken om
contact op te nemen met de voorzitter
Henk van Eijndhoven tel. 383381 of met
de secretaris Sissy van de Weijer
tel.383384. Ook willen wij graag in
contact komen met jonge ouders, die
samen met de andere leden van de
WERKGROEP DOPEN, de voorbereiding
op dit sacrament willen verzorgen.Graag
melden op de pastorie te.381215.
Het is erg fijn voor de bewoners van
Mariëngaarde, dat Pastoor Deli weer op
zaterdagmiddag om 16.30 uur de Eucha-
ristieviering in hun kapel kan verzorgen.
Natuurlijk kan dit alleen, wanneer er op
dat tijdstip geen begrafenis of andere
dienst in de kerk plaats vindt.
Regelmatig worden er in de Mariakapel
grafstukken neergelegd, die na een

crematie of begrafenis over blijven. Dat dit
een mooi gebaar is, mag duidelijk zijn.
Toch is het voor de kostersgroep niet altijd
haalbaar om deze stukken, wanneer ze
verwelkt zijn tijdig op te ruimen. Mogelijk
kunnen de nabestaanden daar zelf zorg
voor dragen. Een andere mogelijkheid is
om deze stukken na de crematie op het
parochiekerkhof bij het kruis neer te
leggen.
Hartelijk dank voor uw medewerking.
Namens het parochiebestuur,
Sissy van de Weijer-Vogels,  Secretaris.

Kort woordje van Pastor M. Deli

Beste mensen, het is deze keer maar
een héél kort woordje, om u even te
groeten. Ik voel me eerlijk gezegd niet in
staat om al mijn belevenissen door te
geven. Ik denk dat ik een stevige griep te
pakken heb; maar het is, hoop ik niet de
“Mexicaanse griep”!! Ik vind het zelf ook
jammer, maar ik kan er ook niks aan
doen.
Tot in het volgende Gemeenschapsblad!
Ik denk aan u allen!

Tot binnenkort,
Pastor Michaël Deli
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Standbeeld Brabantse pater
Eustachius in Bele Horizonte.

Op de 66e sterfdag van de zalige pater
Eustachius van Lieshout, 30 augustus
2009, werd in de Braziliaanse stad Belo
Horizonte een standbeeld van de pater
onthuld. Het initiatief voor de oprichting
werd genomen door neef Jan van den
Boomen. Het metershoge in brons ge-
goten standbeeld komt bij de kerk te
staan, waarvan pater Eustachius zelf
bouwpastoor is geweest en waar hij
begraven ligt. Eustachius van Lieshout
(1890-1943), geboren in Aarle-Rixtel, trad
in 1913 in bij de congregatie van de
paters van de Heilige Harten. Van 1925
tot en met 1943 werkte hij als mis-
sionaris in Brazilië, waar hij door zijn
medische kennis en devotie dagelijks
honderden mensen die geholpen wilde
worden, aantrok. In 1940 stond de
“wonderpater” in heel Brazilië bekend als
genezer van zieken en hij moest
vanwege de enorme toeloop van mensen
uitwijken van Poa bij Sao Paulo naar
Belo Horizonte waar hij bouwpastoor
werd. Bisschop Hurkmans woonde in
2006 de zaligverklaring van pater
Eustachius van Lieshout bij in de
Braziliaanse stad Belo Horizonte. (Bron:
Bisdomblad)
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       Het Kouwenbergs kerkje

     Woensdag  7 oktober 2009

Klassiek concert
Franse en Engelse liederen

Giel Goris Piano
&

Berry Verlijsdonk
zang

  Aanvang 20.00 uur
Entree € 5,00 incl.  koffie/thee

Meer info:
www.kouwenbergskerkje.nl

Voorverkoop  kaarten:382943

       Het Kouwenbergs kerkje

   Donderdag  15 oktober  2009

  Presentatie door

    Reinier van den Berg
TV-weerman
Aanvang 20.00uur

     Entree € 7,50 incl.koffie/thee
     Meer info:

       www.kouwenbergskerkje.nl
         Voorverkoop kaarten: 382943

Beste Dames

Donderdag 1 oktober Kookavond
Aanvang 20.00 uur in zaal ’t Heuveltje.
Mevrouw Riekie van Dijk komt ons leren
hoe wij Tapas gerechten kunnen maken.
U heeft zich hiervoor opgegeven.

Dinsdag 13 oktober Wandeling door
de Biezen
We vertrekken om 13.30 uur vanaf
zaal ’t Heuveltje
Onder leiding van mevr. Hetty Lemmens
maken we een wandeling door het
natuurgebied de Biezen.
Het bestuur

SENIORENVERENIGING/KBO
AARLE-RIXTEL

VIERING OPENING
VERENIGINGSJAAR 2009/2010
De Seniorenvereniging/KBO Aarle-Rixtel
viert op DONDERDAG 8 OKTOBER haar
oprichtingsdag tevens opening van het
nieuwe seizoen.
De avond wordt begonnen met een H.
Mis om 18.30 uur in de Kapel van
Mariëngaarde. Na de Mis is er een
gezellige avond in “De Dreef”. Vier dames
uit Volkel,  “De Pimpernellen”, verzorgen
deze avond met Brabantse humor,
muziek en voordrachtjes.
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De kaaskoning
“kaas met een
vorstelijke smaak”

Iedere donderdag van
7:30 tot 13:00 uur

op het marktterrein.
www.dekaaskoning.nl

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

Niet de eerste.
Maar wel de beste !!

Voor de liefhebbers van echt.
Niet van namaak.

Voor uw schilderwerk, binnen en buiten

RINI VAN BERLO Mob. 06 48 867 753

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

ADVISERING

S E R V I C E

ONDERHOUD

Judo in Aarle-Rixtel krijgt nieuw impuls
Er wordt al 35 jaar Judo gegeven in Aarle-rixtel.
Sinds september is er een nieuwe Judoschool gevestigd in Aarle-Rixtel.
Het is de jonge sportschoolhouder Mickel Verhoeven die het judo op zich gaat
nemen in Aarle-Rixtel.
Met een nieuw impuls wil Budo-Sportschool Verhoeven het Judo in Aarle-rixtel
weer glans geven.
Daarnaast geeft de sportleraar die ook werkzaam is in het speciaal onderwijs
les in Pancrase, Zelfverdediging en cursussen weerbaarheid.
De lessen worden op zaterdag gegeven in de gymzaal aan de schoolstraat.
Er zijn groepen voor kinderen en volwassenen.
Voor meer informatie kunt u op internet kijken:www.sportschoolverhoeven.nl
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De Zonnebloem
krijgt rolstoel van Mell.

De Aarle-Rixtelse afdeling van de Zonne-
bloem was op zoek naar een rolstoel om
deze te kunnen gebruiken bij activiteiten.
Regelmatig hebben zij een tekort aan
rolstoelen bij hun activiteiten. Menige
gast is slecht ter been en kan moeilijk
grote afstanden lopen. Zelf is de afdeling
niet in het bezit van dit hulpmiddel. Dus
gingen zij op zoek naar zo een nood-
zakelijk voertuig. Toen Henk Kwarten van
Mell hiervoor werd benaderd, stelde hij
spontaan een rolstoel ter beschikking
voor de Zonnebloem. Het bestuur en de
medewerksters zijn enorm blij met deze
gulle gave. Als onze gasten in de
rolstoelbus moeten worden getild, staan
zij tot op heden op de laadklep,
vastgehouden door de chauffeur, maar
wel met de nodige angst. Voortaan kan
dit zittend in de rolstoel gebeuren. Maar
ook voor de gasten van de bus naar
binnen te brengen is dit een magnifiek
voertuig. Woensdag 23 september 2009
over-handigde Henk Kwarten deze aan
Maria Hagelaar, de secretaresse van de
plaatselijke Zonnebloem. (Zie foto)
Namens het bestuur, alle medewerksters
en vooral namens de gasten, heel
hartelijk dank. We zullen er dankbaar
gebruik van maken. Ad Loos

Expositie 75 jaar Scouting op
Aarlese heemkamer.

Op de Aarlese heemkamer/museum is
vanaf zondag 4 oktober een uitgebreide
expositie te zien over 75 jaar scouting
Aarle-Rixtel. Deze expositie is uitmate
goed gedocumenteerd vooral dankzij de
scoutingverzameling van Pedro Leijsten
uit Deurne.
Pedro is al jarenlang bezig om alles wat
met scouting te maken heeft te ver-
zamelen. Uiteraard is er veel te zien over
de vele uiteenlopende activiteiten die door
de scouting worden ondernomen zoals
de jaarlijkse kampen, maar ook over het
“gewone” programma.
Ook zijn er veel scouting attributen te
zien, waaronder kleding, spelmaterialen,
boeken en tijdschriften, herinnerings-
vaantjes  enz, enz., waaronder ook veel
Aarles materiaal.
Heel bijzonder zijn de oude authentieke
collages met prachtige teksten en foto’s,
allemaal samengebracht op wanddeco-
raties van leer. Hieronder ook collages
die betrekking hebben op de verschil-
lende wereldsjamborees die in de loop
der tijd in Nederland zijn gehouden.
Kortom, een expositie die de moeite van
een bezoek alleszins rechtvaardigt.
De expositie is de komende maanden
elke eerste zondag van de maand te zien
en wel van 14.00 tot 17.00 uur.
Daarnaast is de expositie ook elke
dinsdagavond van 20.00 tot 22.00 uur te
bezoeken.

KKKKKlokje

Dovens Meubelen Milheeze. Gordijnen
– Vitrage – binnen zonwering – Vloer-
bedekking – Novilon – Laminaat vloeren.
Lakens – slopen – dekbedden –
kussens. Klokken, staande en hang en
schilderijen. Kerkeind 38 Milheeze. 0492-
341553. www.dovens.nl
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administratie & advies

ADMINISTRATIE 
AL OP ORDE?

B e l  v o o r  h e t  m a k e n  v a n  e e n  a f s p r a a k :  0 6  12  8 4 0  311

Praktijk voor Natuurgeneeswijze
Peter van de Wetering

Natuurgeneeswijze bestaat uit vele verschillende therapievormen.
In mijn praktijk maak ik gebruik van Iriscopie, Klassieke Homeopathie,

Kruidentherapie etc.
Klassieke Homeopathie en Natuurgeneeskundige therapieën worden door

vele ziektekostenverzekeraars vergoed kijk voor vergoedingen op
www.nwp-natuurgeneeskunde.nl

Lid van de NWP
(Nederlandse werkgroep van praktizijns in de natuurlijke geneeskunst)

Peter van de Wetering
Rode Schutplein 27,   0492-384820
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Wij wisten dat Thea op maandag 6 juli
een zware operatie moest ondergaan,
maar dat Thea hier na enkele zware
complicaties op dinsdag 21 juli 2009 aan
zou overlijden sloeg bij ons in als een
donderslag bij heldere hemel. Thea
Kuijpers is overleden op een leeftijd van
54 jaar.
Wij kunnen het nog steeds niet geloven,
maar ’t is toch echt Thea van DèVèltOp
onze kleinste maar oh zo ‘grootse
zangeres’ is niet meer. Nooit meer
samen met ons in de bus naar onze
optredens, nooit meer samen in de
kleedkamers lekker trubbele, en nooit
meer samen met ‘Thea’ op ’t podium,
nooit meer ‘Tingelingeling’…haar liedje.
Thea is vanaf het begin ruim 16 jaar bij
‘DèVèltOp’ geweest, in het begin was het
altijd bij Thea oefenen rond de salontafel
de hanglamp fungeerde als microfoon.
Wat hebben we er vele uren versleten
honderden keren hetzelfde liedje oefenen,
en het was er altijd gezellig. Ook heeft
Thea vanaf het begin van  ‘DèVèltOp’,

altijd alles bijgehouden in haar albums en
boeken waar wij opgetreden hadden en
wat we meegemaakt hadden tijdens deze
vele optredens, Thea was gewoon
ontzettend graag met ‘DèVèltOp’ bezig.
‘Thea’ die was ook heel erg Trots op
‘DèVèltOp’, ze zei niet voor niets als er
iemand wel eens vroeg wie ben de gai?.
Ikke zei Thea ik ben ‘Thea van DèVèlt-
Op’, ook als ze de telefoon soms op
pakte en degene aan de andere kant wist
b.v zo snel niet wie Thea Kuijpers was
zei ze vaak alsnog ja hallo met ‘Thea van
DèVèltOp’.
Ook heeft onze groep altijd een hele
warme en aparte plaats in haar hart
gehad. Ze heeft zovele keren tegen ons
gezegd…nooit maar dan ook nooit hou ik
met ‘DèVèltOp’ OP!  Al moeten we met
een rollator het podium op en af rijden ik
hou er nooit mee OP. En na de op-
tredens was altijd Thea weer als eerste in
de zaal om de PR te doen voor onze
groep door Cd’s en kaarten van ons aan
te bieden aan de mensen in de zaal en
wat gezellig te buurten met het publiek.
Het zal voor ons Theke Pietje Gertie
Rikie en Anja ontzettend moeilijk worden
om straks met ‘DèVèltOp’ de draad weer
op te pakken, zonder ‘Thea’. Maar wij
denken dat ‘Thea’ wel zou willen dat we
het in ieder geval gaan proberen, en dat
ze zou zeggen dan komt het wel weer
van eigens. En Thea zal waarschijnlijk
vanuit den hemel mee kijken naar ons
eerste optreden of we ’t wel goed doen.
Na enkele keren bij elkaar te zijn ge-
weest met onze groep ruim een maand
na het overlijden van Thea, hebben wij,
Theke, Pietje, Rikie, Anja en Gertie in
goed overleg besloten om toch weer te
gaan optreden met onze groep
‘DèVèltOp’.
Thea, die ruim 15 jaar samen met ons lief
en leed gedeeld heeft en waarmee we
samen in wel honderden zalen in
Brabant, Limburg en Gelderland hebben
opgetreden zou ook niet anders gewild

In Memoriam: Tja en Wie kent ze
nie…Thea van ‘DèVèltOp’.
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Als u met een lastig lichaam leeft en moeite heeft met lopen en
u wilt niet altijd afhankelijk zijn van anderen?
Dan bieden wij de oplossing voor uw mobiliteit.
-Scootmobiel
-Rolstoel
-Rollator
-Sta-opstoel
-Tillift
-Wandel- en steunstokken
-Accessoires

Wat kunt u van ons verwachten:
-Ook diverse artikelen voor verhuur
-Eigen werkplaats voor alle reparaties
-Eigen vervoerfaciliteit / wagenpark
-Hulp nodig…voor veilig op weg te gaan?  Bel Mell.

Mell Kanaaldijk 4, 5735 SL Aarle-Rixtel 0492-599930-06 13 188 117
Showroom open op ma.-vr.:09.00 – 17.00 uur of op afspraak.
E-mail: info@mell.nl – www.mell.nl
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KWF Kankerbestrijding.

De collecte voor KWF Kankerbestrijding
in Aarle-Rixtel heeft € 3.005,27 opge-
bracht. Wie de collectant heeft gemist
kan alsnog een gift overmaken op giro
26000 ten name van KWF Kanker-
bestrijding in Amsterdam. Met het geld
dat de collectanten hebben opgehaald
blijft KWF Kankerbestrijding zich
inzetten voor minder kanker, meer
genezing en een betere kwaliteit van
leven. Dat doet zij echter niet alleen,
maar samen met patiënten, onder-
zoekers, artsen, donateurs en vrijwil-
ligers. Samen moeten en kunnen we
tegen kanker strijden. Door de vergrijzing
van de bevolking en omdat kanker eerder
ontdekt wordt, zal het aantal kanker-
patiënten de komende jaren sterk
toenemen. De strijd tegen kanker is dan
ook nog niet gestreden. Ondanks de
goede resultaten hebben we nog een
lange weg te gaan, want helaas over-
lijden er nog jaarlijks 38.000 mensen aan
kanker. Er is nog een lange weg te gaan.

hebben, zo denken wij.
Het zal best wel moeilijk zijn voor ons om
de eerste keren op het podium te gaan
staan zonder onze Thea. Onze optredens
zullen nooit meer zijn zoals ze zijn
geweest met Thea, maar wij gaan onze
uiterste best doen om onze programma’s
te brengen zoals u van ons gewend bent.
Tot slot willen wij nog iedereen ontzettend
bedanken voor de grote belangstelling in
de kerk. En de vele kaarten, berichten en
reacties in ons gastenboek. Het was en
is voor ons een grote steun om de pijn na
het verlies van Thea wat te verzachten.
“DèVèltOp”  Pietje Gertie Theke Rikie
Anja en jazeker Thea ja!

Wetenschappelijk onderzoek blijft daarbij
nog steeds heel hard nodig. De KWF
afdeling Aarle-Rixtel dankt daarom ieder-
een voor zijn of haar bijdrage aan deze
collecte.
De plaatselijke coördinator:
Jeanne Beekmans.

Kinderatelier in Aarle-Rixtel

Zit je op de basisschool en heb je meer
fantasie dan al je klasgenootjes bij elkaar
Of vind je het gewoon heel leuk om met
je handen bezig te zijn?
Dan is dit wat voor jou.
In het kinderatelier van het kunstlokaal
ga je op ontdekkingreis in de beeldende
kunst. Vanuit verschillende thema’s ga je
aan de slag met technieken als tekenen,
schilderen, papier maché, hout, steen,
inkt, collage, krijt en klei.
Tijd: maandag  16.30u – 18.00u
Locatie: Gemeenschapshuis De Dreef

De Duivenakker 76
5735 JB Aarle-Rixstel

Docent: Karien van Asten-Oerlemans
Kriebelt het al? Schrijf je dan nu in. een
inschrijfformulier kun je krijgen bij
Helmie Segboer, zij is de coördinator van
het KunstLokaal Laarbeek.
Helmie Segboer tel: 0499-422643, e-
mail: info@hsegboer.nl
Ook als je vragen hebt of meer informatie
wilt over andere cursussen bij het
KunstLokaal
Mag je haar bellen.
Graag tot ziens bij KunstLokaal.
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Harmonie De Goede Hoop
Vervolg Gemeenschapsblad 15
4. Gemengd Koor De Klokkengieters
Met een optreden voor de KRO-radio op 3
juni 1955 wordt het Gemengd Koor De
Klokkengieters uit Aarle-Rixtel een
begrip in de wijde regio. De concerten en
cabaretavonden worden voortgezet.
Rector Swinkels schrijft teksten, Jan
Prinsen, Louis en Hein Houët arrangeren
muziek, er wordt dag na dag gerepeteerd
en halfvasten 1957 wordt de eerste
operette Zo’n lief klein badplaatsje voor
het voetlicht gebracht. Het wordt een
ongelooflijk succes, vele malen uitge-
voerd. En er volgen nog vele operette-
uitvoeringen in de hele regio.
Er wordt deelgenomen aan concoursen
en de successen blijven niet uit.
De jaarlijkse najaarsconcerten met optre-
dens van landelijk bekende artiesten
trekken zeer veel publiek. In 1965 moet
Hein Houët om gezondheidsredenen zijn
functie van dirigent neerleggen. Hij blijft
de vaste begeleider van het koor. Hein
wordt opgevolgd door Kees van Houten
die voortgaat op de ingeslagen weg. Na
een korte periode krijgt Kees van Houten
echter aanbiedingen als organist die het
hem niet meer mogelijk maken langer als
dirigent te functioneren.
Hij wordt opgevolgd door Jan Heesakkers
en geleidelijk worden de panelen verzet.
De TV heeft veel van de taak van het koor
overgenomen. Met de operettes en
cabaretavonden kan niet langer een groot
publiek worden getrokken.
Jan Heesakkers is een grote voorstander
van grote koorwerken met solisten en
orkest. Op 23 juni 1968 wordt in de
Aarlese parochiekerk de Missa Brevis
van Mozart uitgevoerd met solisten en

klein symfonieorkest, alles onder leiding
van Jan Heesakkers.
Bij het 70-jarig bestaan van De Klok-
kengieters wordt een groot Internationaal
Zangconcours georganiseerd, bij gele-
genheid van 20 jaar Gemengd Koor wordt
het eerste kerstconcert gegeven en naar
aanleiding van het 75-jarig bestaan van
de vereniging De Klokkengieters wordt
een langspeelplaat uitgebracht. Op 12
december 1976 dirigeert Gerard van de
Pas voor de eerste keer het inmiddels tot
traditie geworden kerstconcert. Gerard
geeft de voorkeur aan het a capella
zingen of met de oorspronkelijke bege-
leiding. Op 17 januari 1981 overlijdt Jan
van Gameren die 32 jaar voorzitter van
het koor is geweest en 8 jaar secretaris.
Met Jan van Gameren wordt een tijdperk
afgesloten.
Tonnie Gijsbers volgt Jan van Gameren
als voorzitter op en met een kleine onder-
breking om gezondheidsredenen vervult
hij die functie nog steeds. Daarom is hij
afgelopen jaar ook koninklijk onderschei-
den. Per januari 1983 wordt Rob Ras-
saerts de vaste organist en begeleider
van het koor, tevens tweede dirigent en
op 22 maart 1986 volgt hij Gerard van de
Pas op als dirigent.
De mogelijkheden voor het Gemengd
Koor om op te treden worden steeds
schaarser. Ruimten om een koorwerk
goed ten gehore te brengen komen er
steeds minder en de audiotechniek moet
dat vervangen. Voor koren is dat niet echt
bevorderlijk. Maar ook onder leiding van
Rob Rassaerts zetten De Klokkengieters
hun activiteiten voort en richten zich op
het verzorgen van zogenaamde passie-/
lenteconcerten, najaars-/adventsconcer-
ten en het handhaven van de traditionele
kerstconcerten.
Door vooral de fantastische medewerking
van het parochiebestuur kunnen deze
concerten gegeven worden in de
akoestisch geweldige ruimte van de
parochiekerk met de begeleiding van het



Oosthoek
F I N A N C I E E L  A D V I E S

 hypotheken

 pensioenen

 verzekeringen

 sparen

bekend terre in . . .

info@oosthoekfi nancieeladvies.nl

www.oosthoekfi nancieeladvies.nl
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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.  De hierna
beschreven klachten kunnen hierdoor 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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majestueuze Smits-orgel.
Als tegenprestatie verzorgen De
Klokkengieters de zang tijdens de
hoogmis van Kerstmis en Pasen en bij de
opening van de meimaand.
5. De toekomst
Gemengd Koor De Klokkengieters kan er
zich nog steeds op beroemen met 55
leden met een gemiddelde leeftijd die
boven de 60 jaar gaat, een programma te
presenteren dat aan de eisen van
kwaliteit kan worden gemeten.
Bij de opzet van het repertoire moet
zoals bij elk koor rekening gehouden
worden met de haalbaarheid wat de
moeilijkheidsgraad betreft in relatie tot
dat kwaliteitsbehoud.
Er moet worden gezocht naar een nieuwe
generatie koorleden waarbij gedacht moet
worden aan hen die men tegenwoordig
senioren noemt, mannen en vrouwen van
50 jaar en ouder.
De meeste mensen kunnen minstens tot
hun 70 jaar nog behoorlijk zingen zodat
ook zilveren jubilea nog best mogelijk
zijn. In 1809 ontstonden de eerste zang-
verenigingen met als hoofddoel de zang
en als nevendoel de gezelligheid.
Gemengd Koor De Klokkengieters  Aarle-
Rixtel voldoet nog steeds zowel aan dit
hoofd- als aan het nevendoel.
Concert Gemengd Koor
De Klokkengieters
en Harmonie De Goede Hoop
Zondag 11 oktober om 15.00 uur
Parochiekerk Aarle-Rixtel.
Gemengd Koor De Klokkengieters en
Harmonie de Hoop uit Aarle-Rixtel
presenteren zich onder leiding van Gerrit
de Weerd en Rob Rassaerts, met mede-
werking van Margot Pagels, sopraan,
Wietske Bouman, hoorn, Arjan Mooij,
orgel en een koperkwartet.
Het concert wordt gegeven bij gelegen-
heid van het 110-jarig bestaan van het
koor en het 135- jarig bestaan van de
harmonie. De toegang is gratis.

Programma
 1. Harmonie: Fanfare 2000, Kees Vlak
(*1938), geschreven bij gelegenheid van
het nieuwe millennium.
 2. Koor: How calmly the evening,
Edward Elgar (1857-1934).
3. Koor en harmonie: Jesus bleibet
meine Freude, uit Cantate BWV 147,
Johann S. Bach (1685-1750).
4. Koor en orgel: My shepherd is the
Lord, psalm 23, Frank van Nimwegen
(*1961).
 5. Harmonie: Spiritual?, ook wel
Symfonie nr. 5½ of A Symfonie for fun
genoemd, Don Gillis (1912–1978).
6. Koor en koperkwartet: Cantate Domi-
no (psalm 96), Frank van Nimwegen.
 7. Harmonie: Kebek, Jan van der Roost
(*1956). De titel verwijst naar de oudste
naam van de stad Quebec.
8. Sopraan en orgel (Rob Rassaerts):
Magna res est amor, Hendrik Andriessen
(1892-1981).
 9. Orgel: Chant héroïque, Jean Langlais
(1907-1991). , gespeeld door Arjan Mooij,
is een moderne toonzetting van een
grootse veldslag.
10. Orgel: Praeludium en fuga in C,
Georg F. Händel (1685-1759), quatre-
mains (voor vier handen en waar nodig
vier voeten), gespeeld door Arjan Mooij en
Rob Rassaerts.
 11. Orgel (Rob Rassaerts) en harmonie:
Finale uit de 3desymfonie, Camille Saint-
Saëns (1835-1921).
12. Hoorn (Wietske Bouwman) en
harmonie: Romance uit 3de hoorn-
concert, Wolfgang Amadeus Mozart
(1756-1791).
13. Koor en orgel: Ave verum, Camille
Saint-Saëns.
14. Koor en orgel: Magnificat, Hendrik
Andriessen.
15. Koor en harmonie: It is not always
May, Dirk van de Weijer  (*1978). Deze
compositie is speciaal geschreven voor
Harmonie De Goede Hoop en Gemengd
Koor DeKlokkengieters.



De Zorgboog... zorg van jong tot oudDe Zorgboog... zorg van jong tot oud

Van zwangerschapsbegeleiding, kraamzorg en jeugdgezondheidszorg 
tot verpleging en verzorging thuis of in een van onze Zorgboogcentra.

Vragen over zorg of meer informatie?
Bel de zorgcentrale  0900 - 899 8636 (  0,10 per minuut) 

of kijk op www.zorgboog.nl

Werken in de zorg iets voor jou? 
Kijk op www.zorgboog.nl voor een overzicht van alle vacatures.
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Beste muziekvrienden,
Hierbij willen wij u graag uitnodigen voor
ons concert dat gehouden wordt op
zaterdag 17 oktober 2009 in de O.L.V.
Presentatie in Aarle-Rixtel.
Aanvang van het concert is om 20.00 uur
en de toegang is gratis.
De deelnemende koren in volgorde van
optreden zijn:
1. Aarle-Rixtels Gemengdkoor Euphonia
Onder leiding van Arie Ketelaars en op
piano Jolanda Demirel
2. Heusdens Gemengdkoor uit Heusden
Onderleidind van Wim Hofstra en op
piano Remco Feenstra
3. Gospelkoor Orinoco uit Someren Eind
Zij zullen allerlei liederen vertolken in
verschillende talen.
Na afloop van het concert is er een
gezellig samenzijn in de zaal de Lantaarn
tegenover de kerk. Hier kunt u nog even
nagenieten van een kopje koffie/thee of
een drankje. Tijdens dit samenzijn wordt
er een tombola gehouden met mooie
prijzen.
Met vriendelijke groet,
Bestuur en leden Aarle-Rixtel
Gemengdkoor Euphonia,

Bevrijding Aarle-Rixtel.

Met het leggen van bloemen bij de
gedenksteen aan de Asdonkseweg in
Aarle-Rixtel, is herdacht dat Aarle-Rixtel
65 jaar geleden, op 25 september 1944,
is bevrijd.
Deze gedenksteen is geplaatst op 4 mei
1995 als blijvende herinnering aan de
oorlogsslachtoffers. In de steen zijn 14
namen gegraveerd met daar achter hun
leeftijd.
Onder anderen zijn het de namen van 7
jonge Engelse en Canadese soldaten die
omkwamen in de nacht van 28 op 29 juni
1943 om 02.33 uur toen hun Halifax B2
bommenwerper neerstortte in de buurt
van het gehucht “Wolfsputten”.
Daarnaast wordt Howard Gibbons her-
dacht, een engelse soldaat van 24 jaar
oud die omkwam toen zijn vliegtuig op 1
januari 1945 bij het klooster van de
Missiezusters van het heilig bloed
neerstortte.
Ook herinnert de steen aan andere
slachtoffers zoals soldaat Hendrik Ver-
bruggen, 28 jaar oud, uit Aarle-Rixtel,
gesneuveld in Koudekerken op 13 mei
1940.
Piet van Bakel en Piet Nooyen, 30 en 25
jaar oud, overleden in de concentratie-

kampen “Gross Rosen” en “Bergen-
Belsen”. Harry Barten, 21 jaar,
weggevoerd naar Duitsland en
omgekomen bij een bombardement op 26
november 1943 in Bremen.
Verder nog worden de namen vermeld
van Krijn Roest uit Haarlem en Henk
Jansen uit Arnhem, beide onderduikers
die op 25 september en op 28 oktober
1944 in Aarle-Rixtel zijn overleden.
Met het leggen van de bloemen werden
niet alleen deze slachtoffers herdacht
maar ook alle naamlozen die veel offers
brachten voor onze vrijheid.



De Meikever
De meikever.
Ze dachten natuurlijk dat ik het niet
gezien had, nee, dat zal niet, hoe fraai
ligt ons hagelkruiske erbij, alle onkruid
weg, kiezelkes mooi aangegriezeld, zelfs
drie plantenbakjes op de achtergrond,
inmiddels wel wat gekrompen door de
aanhoudende droogte. Compliment voor
de noeste werkers, het heeft beslist wat
zweetdruppels gekost. Dank namens alle
passerende fietstoeristen. Ze hebben ons
hagelkruis in volle glorie kunnen zien. Zo
genietend van alle rust tussen de mais-
velden begint me de laatste weken toch
iets op te vallen. Voorheen zag je wat
vliegbewegingen in een ruime boog om
ons dorp heen, richting Eindhoven
Airport. En och, ze nemen wat gas terug
en dan valt de herrie best mee. Ik weet
niet of ze van de zomer in Eindhoven de
startbanen verlegd hebben wat ik heb
inmiddels al aardig wat van die kerosine-
slurpers over Ale riohting Germany zien
stijgen en daar weten wij officieel niets
van. Een paar boten extra in het kanaal,
geen probleem, maar al die dikke
Jumbo’s recht over mijn achtertuintje. Ik
weet niet hoe U daarover denkt, maar ik
ben daar niet blij mee. Ik probeer toch
eens met de klachtenafdeling van de
luchthaven kontakt te krijgen. Als iemand
al gebeld heeft dan hoor ik dat graag,
geen dubbel werk.
We sluiten de zomer dezer dagen af en
hopen nog op een wonderschone herfst,
tot ongeveer tegen Kerstmis, dan mag
het van mij een beetje wit worden. De
wespen hebben de afgelopen maanden
ruimschoots gewonnen van de bijen. Wat
een gedoe rond al die zoetigheid waar wij
als mens ook graag dichtbij zitten. Niets
was er veilig voor de geel-zwart gestreep-
ten, zelfs mijn tenen niet, terwijl daar
toch absoluut geen zoetigheid aan te
bespeuren was. Zal er wel eentje zijn

geweest met een verstopte neus, anders
was hij wel uit de buurt gebleven.
En van de week dacht ik aan Aarle, want
als je aan Brabant denkt en dat moeten
we voortaan van de provincie, dan denk ik
toch liever aan mijn eigen dorp. Heel
Brabant is mij te groot. En dan nog niets,
mag het ietsje goedkoper, een logo uit-
denken is prima maar daar anderhalfjaar
over doen en dan een rekening presen-
teren van 200.000 euro. Van de gekke
want dan denk ik eerst aan weggegooid
geld en dan pas aan Brabant. De dans
om de ruit is begonnen, eerst een
consultatieronde, dan een inspraakronde,
daarna een milieueffectrapportage en dan
in 2011 de definitieve keuze. Kan goed
200.000 euro kosten en dat voor een ruit.
Bij Wim van Dijk heb je ze voor minder
geld en die kun je rustig ingooien. Brengt
hij gewoon weer een nieuwe. Ik hou er
mee op voordat ik me echt kwaad ga
maken. Ik ga nog even in de Koude
Maas op het overstortbassin zitten. Daar
heb je namelijk een prachtig uitzicht op
een blauwe bloemenzee. Benieuwd of die
vanzelf uitgekomen zijn of dat ze vallen
onder het project bloeiende akkerranden
in Laarbeek. Kom je weer helemaal tot
rust, alleen maar bijen en hommels. Ga
maar eens kijken.
De meikever.
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KKKKKlokje

Gezocht:
Ik ben Sabine van de Nieuwenhof en mijn
leeftijd is 18 jaar. Ik ben op zoek naar een
bijbaantje voor op zaterdag. Zoekt u nog
een oppas voor deze dag, dan bent u bij
mij aan het juiste adres. Ik volg de
opleiding PW Kinderopvang en vind het
erg leuk om met kinderen bezig te zijn!
Daarom wil ik graag voor uw kind(eren)
oppassen! Mijn gegevens: Sabine vd
Nieuwenhof, Kouwenberg 27 B, 5735 GM
Aarle-Rixtel Tel: 0634134698 Email:
sabine3112@hotmail.com Heeft u
interesse? Bel of mail me dan.
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1e Prijs ‘schoon inkomen’
voor Sint Margaretha Gilde
 Het Sint Margaretha Gilde, ofwel de Rooi
Schut, heeft zondag 13 september jl. in
België deelgenomen aan het Mechels
Gildejuweel. Op zaterdag werd de mooie
historische stad Mechelen, en zijn terras-
jes, al verkend door de gildebroeders,
waarna er werd overnacht op het nabij
gelegen ‘Landgoed Rozendael’. Zondag in
de middag stelden de 32 meegereisde
‘rode’ gildebroeders zich op om deel te
nemen aan de historische optocht.
Hieraan deden zo’n 20 gilden mee af-
komstig uit België, Nederland, Duitsland
en Frankrijk. Het kleurrijke gebeuren trok
veel bekijks, vooral op de Grote Markt
waar de optocht weer werd ontbonden.
Hierna volgden demonstraties trommen,
vendelen en gildedansen. Het Aarlese
rode gilde had ook zijn trom- en vendel-
kunsten gedemonstreerd, wat met een
luid applaus werd ontvangen. Na de
feestelijkheden waren er prijzen voor de
mooiste gilden; het Sint Margaretha Gilde
kreeg de 1e prijs uitgereikt! Een prach-
tige schaal, aangeboden door de stad
Mechelen. Een mooi weekend kreeg
hierdoor een schitterend slot.
Maar er is nog meer goed nieuws te
melden.
Brabantse reserve-kampioenen bij
het Sint Margaretha Gilde
Tijdens de Brabantse federatiewedstrijden
in Beek en Donk op 20 september is het

‘rode’ Sint Margaretha Gilde goed voor de
dag gekomen. Er deden in totaal 53
gilden mee bij deze wedstrijden. Bij het
vendelen klasse B werd Niels Leenders
2e. Niels Leenders behaalde ook de 3e
plaats bij het trommen in de klasse A.
Teun Heinsbergen werd bij het trommen
2e in de klasse B. Hij promoveerde ook
een klasse hoger, om daar volgend jaar
zijn kunsten te mogen vertonen. Miko
van de Ven behaalde een 2e plaats bij het
trommen in de klasse C en dwong
promotie af naar de klasse B. Jurgen
Peters promoveerde ook van de klasse C
naar de klasse B. Joeri Leenders haalde
de finale van het vendelen in de klasse C
en ontving daarvoor een mooi speldje.
Misschien wel de mooiste prestatie van
de dag kwam van de vendeliers. Zij
behaalden een zeer verdienstelijke 2e
prijs bij het groepsvendelen met 5
personen. De groep bestond uit Niels
Leenders, Gerard Leenders, Joeri Leen-
ders, Arno van de Boogaard en Toon
Thijssen. Ten slotte, en ook zeer ver-
dienstelijk, was er de 2e prijs voor het
groepstrommen in de klasse A, die Ed
Vincent, Niels Leenders, Teun Heins-
bergen, Miko van de Ven en Jurgen
Peters samen in de wacht sleepten.  Het
was een mooie, perfect georganiseerde
dag geweest. Het bestuur van het Sint
Margaretha Gilde wil de prijswinnaars bij
deze van harte feliciteren!
Met vriendelijke gildegroet,
Jurgen Peters    Dekenschrijver

KKKKKlokje

Krans maken?
Op 7 en 8 oktober gaan we een hortensia
krans maken, heb je zin om mee te doen
meld je dan snel aan want vol is vol. Ook
de data voor de kerstworkshops staan al
op onze site www.madeliefste-creatief.nl
voor reserveren of vragen bel 06-
20270699 of mail 
info@madeliefste-creatief.nl
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Nederland collecteert voor
Brandwonden
‘We komen graag bij u langs de
deur!’
In de week van 11 tot en met 17 oktober
gaan weer ruim 50.000 vrijwilligers van de
Brandwonden Stichting op pad om te
collecteren. ‘We komen graag bij u langs
de deur’, roept een enthousiaste collec-
tant, ‘want u hebt toch ook wat over voor
de brandwondenslachtoffers?’
Ook dit jaar gaan er in onze regio weer
vele collectanten langs de deuren. Huis
aan huis bellen ze aan en vragen om een
bijdrage voor het werk van de
Brandwonden Stichting. ‘Het is best leuk
om te doen, hoor’, antwoord de collec-
tant op de vraag hoe het is om te
collecteren, ’Je maakt toch even overal
een kort praatje en ziet zo je
buurtgenoten weer eens. En het geeft
een goed gevoel om je in te zetten voor
het goede doel!’
Dit jaar combineert de Brandwonden
Stichting haar jaarlijkse collecte met een
unieke preventiecampagne. Collectanten
geven bij ieder huishouden dat ze
bezoeken, een informatiekaart over een
vluchtplan af. ‘Dat maakt het voor mij nog
noodzakelijker om te collecteren. Op
deze manier help ik ook nog eens mee
aan een belangrijke voorlichtings-
campagne’. Al meer dan 35 jaar voert de
Nederlandse Brandwonden Stichting haar
strijd tegen deze littekens. Dit doet zij op
drie fronten: Het voorkomen van brand-
wonden, het verbeteren van de behande-
ling en het bevorderen van de
psychosociale nazorg en begeleiding.
De collecte is voor de Brandwonden
Stichting de belangrijkste inkomstenbron

voor deze ‘strijd tegen de littekens’.
Daarom gaan de vrijwilligers van de
Stichting in de collecteweek langs de
deuren. Wie de collecte heeft gemist,
kan ook geld storten op giro 20 21 22,
Nederlandse Brandwonden Stichting,
Beverwijk.
Wil u na het lezen van dit bericht ook
helpen met collecteren en heeft u in de
collecteweek tijd, neem dan contact op
met Astrid Schepers, 0492-383758 / 06-
34146970.

Jazz Society
weer van start bij Van Bracht

Op woensdag 7 oktober a.s. wordt de
succesvolle 2-wekelijkse Jazz Society
bij café van Bracht weer hervat.
De basisbezetting voor de eerste avond
bestaat voor een groot gedeelte uit
Aarlese muzikanten:
Carel Martin, Geri van Gerwen, Toon
Kessels en Jos Beeren hebben hun
medewerking toegezegd. De groep wordt
gecompleteerd door Arno van de Kerkhof,
Chris Groenendaal en Theo Lokin.
Na het optreden van dit gezelschap is er
volop gelegenheid voor muzikanten om
zichzelf te laten horen tijdens de
jamsession.
Iedereen is welkom op 7 oktober bij de
Jazz Society vanaf 20.30 uur en de
toegang is gratis.

KKKKKlokje

Bijles of advies ???
Heb je op school problemen met
(bedrijfs)economie, boekhouden of
rekenen? Ondernemer met 25 jaar
ervaring geeft bijles. Ook adviezen aan
startende ondernemers en zzp’ers en
administratie ondersteuning. Administra-
tie ondersteuning ook voor particulieren.
Telefoon 06 – 50 280 745.
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www.twanvanhout.nl

www.autoschadeverbakel.nl
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Van de heemkamer.
Onze heemkamer heeft een aardige
collectieve gebruiksartikelen en andere
curiosa.dankzij de gulheid en betrokken-
heid van vele dorpsgenoten ( en van
buiten). Ondertussen hebben al veel
bezoekers hiervan kunnen genieten.
Onlangs nog bracht Marc Bies een oude
“radio-ontvanger” van zijn opa – Marinus
Bies- naar de heemkamer. Het was er
eentje zonder kast, alleen een paar
plankjes en een stel niet te duiden
onderdelen, die kennelijk op een dermate
wijze met elkaar verbonden werden dat
Marinus er geluid uit kreeg. Marc wist te
vertellen dat zijn opa deze ontvanger in
de oorlogsjaren zou hebben gefrabriceerd.
Nou weten de meeste mensen al lang dat
Marinus een zeer verdienstelijk kunst-
schilder was, maar dat ie ook verstand
had van radio’s zal bij de meeste mensen
niet bekend zijn. Nu was het in de oorlog
niet ongebruikelijk dat mensen zelf
radio’s in elkaar knutselden. Op enig
moment moest men immers alle radio’s
inleveren. Dat gebeurde in opdracht van
de Duitse bezetter, om daarmee te
voorkomen dat er allerlei ongewenste
berichtgeving in de huiskamers te horen
was. Er waren mensen die in plaats van
hun “goeie”een oud versleten radiootje
inleverden en de “goeie” achterhielden en
die stiekem verstopten .Weer anderen
waren in staat om er zelf eentje te
fabriceren, net als Marinus Bies.

Waar Marinus deze wijsheid vandaan
haalde is niet bekend. Wel dat hij enige
jaren bij “van Thiel” in Helmond heeft
gewerkt .En dat was beslist geen concur-
rent van Philips! Op de heemkamer is
nog een prachtig boek verkrijgbaar dat
uitgebreid verslag doet van de oorlogs-
jaren in Aarle-Rixtel.. Het is destijds in
1994 uitgegeven bij 50 jaar bevrijding.
Het is deze maand trouwens 65 jaar
geleden dat Aarle-Rixtel werd bevrijd.
“Hier is niet veel gebeurd “ wordt er vaak
gezegd. Echter wanneer men dit boek
doorbladert dan komt men tot heel
andere conclusies. Het boek bevat
enorm veel – anekdotische –verhalen,
vaak opgetekend uit de mond van onze
“eigen” mensen. Naast die verhalen en
andere informatie staan er ook veel foto’s
in. Die foto’s geven niet alleen een aardig
beeld te zien van de oorlogsperikelen
maar zijn ook historisch van belang
vanwege het feit dat ze een”  inkijkje “
geven in het alledaagse leven van die tijd.
Zo komen we talloze mensen tegen,
waarvan we er velen nog zullen herken-
nen. Ook zijn er aardig wat foto’s die ons
laten zien hoe Aarle er destijds uitzag.
Maar vooral de verhalen van de Aarlese
mensen in die tijd zijn zeer de moeite
van het lezen waard. Onlangs was Theo
de Bruin nog in Aarle. Theo was een van
de onderduikers die in Aarle gastvrij
werden ontvangen. Als kind van “na de
oorlog” is het heel bijzonder om met zo’n
man nog aan tafel te kunnen zitten.Ook
Theo staat prominent in het boek, met
foto en al. Mensen die het boek nog aan
willen schaffen kunnen hiervoor op de
heemkamer terecht.

KKKKKlokje

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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openingstijden:
ma 13:00-17:00

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

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

openingstijden:
ma 13.00-17.00

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

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

www.kapsalonastrid.nl

Bezoek onze showroom ook
voor uw sanitair.

Openingstijden showroom
wo-do  :13.30-18.00 uur
Vrij    : 13.30-21.00 uur
za     :09.00-16.00 uur
Of volgens afspraak

Torenakkerweg 3a
5735 BG  Aarle-Rixtel
Tel 0492-381383
mobiel 06-51162419

Pierre vd Vorst Optiek
Dorpsstraat 40D Stiphout Tel 386078

Bij aankoop complete bril 30% korting op de glazen
Reiskosten worden vergoed ,s-maandags gesloten
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WIL JIJ BEROEMD WORDEN ???

Op zondag 15 NOVEMBER 2009 is het
weer zover! Het JEUGDPRINSENBAL
van De Gele Kielen!
De nieuwe jeugdprins en jeugdprinses
van Ganzegat worden dan bekend
gemaakt. Dit jaar ook weer in café/zaal
De Lantaarn in de Dorpsstraat.
Het jeugdprinsenbal is voor alle kinderen
van Aarle-Rixtel en natuurlijk is er die
middag ook een programma met
artiesten………..
Jij kunt ook artiest zijn!! Wat is er leuker
dan een optreden verzorgen voor alle
mensen die er zijn, groot en klein!
Daarom zijn wij op zoek naar jullie
jongens en meisjes!  Geef je op als
artiest voor het jeugdprinsenbal. Je kunt
playbacken, goochelen, moppen tappen,
dansen, live zingen of alles wat je maar
leuk lijkt.
Je mag het alleen doen, met z’n tweeën
of samen met wie je maar wilt. Vraag aan
je ouders of zij je misschien willen
helpen.
Wie durft de uitdaging aan en wint de
wisselbeker. Voor elke deelnemer is er in
ieder geval altijd een leuk aandenken.
WIL JE MEEDOEN ??? GEEF JE DAN
ZO SNEL MOGELIJK OP BIJ ÉÉN VAN
DE ONDERSTAANDE ADRESSEN
(GRAAG VÓÓR 30 OKTOBER A.S.)
JE KRIJGT DAN ZO SNEL MOGELIJK
BERICHT.
Francien Cornelissen
Broekelingstraat 67 Aarle-Rixtel
Marjon Timmermans
De Elshorst 5 Aarle-Rixtel
Cindy van Veenendaal
Terlingenplein 55 Aarle-Rixtel

Word jij de nieuwe jeugdprins
of jeugdprinses 2010 van
Ganzegat?

Hoe raar het misschien ook klinkt,
Carnaval 2010 staat al weer bijna voor
de deur. Alle voorbereidingen zijn in
volle gang en…. voor je het weet barst
het grote feest weer los.
Dit seizoen begint al vroeg, op zondag
15 november a.s. met het Jeugd-
prinsenbal!
Maar…… er ontbreken nog twee hele
belangrijke mensen.
Dat zijn natuurlijk de jeugdprins en de
jeugdprinses die het grote carnavals-
feest in de Ganzenzaal bij de Gele
Kielen moeten gaan leiden. Misschien
is dat wel iets waar jij al jaren van
droomt of waarvan je gewoon denkt:
‘kijk, dat zou net iets voor mij zijn’.
Nou, dan heeft de Organisatie van het
Jeugdcarnaval in Aarle-Rixtel, De Gele
Kielen, een idee:
Jij geeft je op als kandidaat-Jeugdprins
of kandidaat-Jeugdprinses 2010!
Hoe doe je dat?
Op de basisschool waar jij zit worden
binnenkort in groep 7 en 8 formulieren
uitgedeeld waarmee je je kunt opgeven.
Zit je niet in Aarle-Rixtel op school dan
kun je een formulier vragen bij Liesbeth
van den Heuvel (adres zie hieronder)
je kunt het formulier vóór 10 oktober
a.s. inleveren bij het volgende adres:
Liesbeth van den Heuvel,
Lijsterstraat 18,  5735 ET  Aarle-Rixtel.
O ja, vraag wel even aan je ouders of zij
het goed vinden dat je je opgeeft en wie
weet……….….. word jij wel uitgeloot
als de nieuwe jeugdprins of
jeugdprinses 2010 van Ganzegat.
En o ja…..Ook deze keer houden we
natuurlijk weer een playbackwedstrijd.
Iets voor jou om mee te doen ? Hou het
gemeenschapsblad en de Laarbeeker
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maar in de gaten dan.
In ieder geval: Tot ziens op het
Jeugdprinsenbal (of in de Ganzenzaal).
De Gele Kielen
Organisatie Jeugdcarnaval Aarle-Rixtel
Jeugdcarnaval in
Ganzegat….een serieuze zaak!
Al ruim 22 jaar wordt het jeugdcarnaval in
Ganzegat georganiseerd door een
enthousiaste groep vrijwilligers: De Gele
Kielen.
Ieder jaar zetten wij ons met hart en ziel
in voor de Ganzegatse jeugd tussen 0 en
16 jaar om in hun eigen onderkomen ‘De
Ganzezaal’ (de gymzaal aan de Jan van
Rixtelstraat) het jeugdcarnaval te ver-
zorgen. Daarnaast verzorgen wij ook de
andere jeugdactiviteiten vóór en tijdens
het carnavalsfeest. Die organisatie loopt
via verschillende werkgroepen, gecoördin-
eerd door een stuurgroep.
Alles gebeurt mede onder de vlag van de
Organisatie Carnaval Ganzegat, de over-
koepelende Aarle-Rixtelse Carnavals-
organisatie.
Binnen de groep vrijwilligers is dit jaar
plaats voor nieuwe kandidaat-leden.
Om iedereen uit Aarle-Rixtel in de ge-
legenheid te stellen zich daarvoor op te
geven, hebben we er deze keer voor
gekozen een oproep in het Gemeen-
schapsblad te plaatsen.
Wie wil meehelpen, meedenken, mee-
bouwen, mee-organiseren om het
Carnavalsfeest voor de Ganzegatse jeugd
nog leuker, gaver, aantrekkelijker te
maken? Misschien iets voor jou?
Inlichtingen zijn in te winnen bij Wilma
Martens, Langeakker 29, 5735 HD Aarle-
Rixtel (tel.: 0492-382639 of e-mail:
wilmamartens@onsbrabantnet.nl)

KKKKKlokje

Gezocht:
Huishoudelijke hulp voor 3 uur per week!
Tel: 06.13.77.14.98

Paramedisch Centrum Laarbeek
uitgebreid met sportmassage.

Tot op heden kon U bij het Paramedisch
Centrum Laarbeek, gevestigd te Aarle-
Rixtel aan de Molenstraat 9a/b, terecht
voor Fysiotherapie & Training, Ergo-
therapie, Logopedie en Podotherapie.
Vanaf 1 oktober a.s. komt daar Sport-
massage bij. Sportmassage kan een
belangrijke bijdrage leveren aan het
verbeteren van de (sport)conditie én kan
spier- en gewrichtklachten helpen voor-
komen of verminderen. Daarnaast is het
een ideale manier om stress, -pijn en/of
vermoeidheidsklachten te verminderen,
lichamelijk én geestelijk te ontspannen of
de bloedcirculatie te stimuleren bij slecht
doorbloede ledematen. Door te variëren in
techniek en intensiteit wordt iedere
massage afgestemd op het doel dat de
cliënt voor ogen heeft en diens lichame-
lijke toestand. Er kan gekozen worden
voor een bepaalde deelmassage of een
algehele massage. Naast de massage-
behandeling geeft de sportmasseur
gericht advies en informatie om het
resultaat te optimaliseren. In geval van
blessure kan een ondersteunde tape of
bandage worden aangebracht. En indien
nodig wordt de fysiotherapeut geraad-
pleegd, dan wel vindt doorverwijzing
plaats. De tarieven voor de verschillende
behandelingen staan vermeld in een
aparte tarievenlijst, verkrijgbaar in de
praktijk. U mag natuurlijk ook telefonisch
informeren. Vooralsnog wordt sportmas-
sage slechts in enkele specifieke geval-
len vergoed door de zorgverzekeraar. Laat
dit u niet weerhouden....Ervaar wat
massage voor U kan doen. Maak eens
geheel vrijblijvend een afspraak! Uw
sportmasseuse: Alexandra van Heijst
Tel: 06 - 26 891 572.
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NAJAAR 2009 !!!
Veel nieuwe aparte artikelen en modeaccessoires zoals sjaals en zo, vind je in de
winkel, maar ook de lekker geurende kaarsen van Yankee Candle voor de komende donkere
avonden. Het is zeker weer de moeite waard om te komen kijken!!

La Romanza is volop in beweging en altijd origineel !!!
          Kom langs en proef de sfeer en gezelligheid….

              Dorpsstraat 23              Aarle Rixtel               06 – 52 330 331
                        www.laromanza.nl                         info@laromanza.nl
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Het wegseizoen 2009 is zo goed als
afgesloten, de laatste dinsdagse fiets-
avond staat voor 29-9 gepland, maar het
zal een kort ritje worden, gezien de vroeg
invallende duisternis. Een week later op
dinsdag 6-10 gaan de wandelaars
wekelijks op pad voor een wandeling van
ongeveer 5 kwartier. De start is telkens
om 19.00 uur op de hoek bij het
postkantoor.
Verder staan er nog enkele klubritten op
het programma:
op zaterdag 3 en 10-10 om 13.00 uur,
afstand 65 km.
op zondag 4 en 11-10 om 09.00 uur,
afstand 70 km.
De liefhebbers voor veldtoertochten
kunnen al starten op diverse plaatsen in
de regio. Het hele veldtoertochten
programma staat in een handig boekje
van de Rabobank en is gratis verkrijg-
baar.
afd. publ.

4 OKTOBER
VELDTOERTOCHT LIESHOUT

Zondag 4 oktober organiseert de sup-
portersclub “De Lieshoutse Wielrenners”
voor de 5de een veldtoertocht. In de directe
omgeving van Lieshout worden twee
tochten uitgezet, een van 25 km en een
van 40 km. Door een schitterende om-
geving kan er gefietst worden, iedereen
kan deelnemen aan dit gebeuren. Ook is
er een pauze geprogrammeerd.
Inschrijven van 9.00 tot 10.30 uur in
sporthal “De Klumper”, Papenhoef 2 te
Lieshout. Inschrijfgeld 3 euro en kinderen
tot 12 jaar gratis.

Helpt u mee het MS Fonds een
gezicht te geven?
Vlaggenmasten gezocht!

Heb je geen tijd om te collecteren maar
wil je toch een steentje bijdragen?
Het Nationaal MS Fonds zoekt mensen
met vlaggenmasten of vlaggenstokken
die tijdens de collecteweek van 23 t/m
28 november de vlag van het Nationaal
MS Fonds willen hijsen!
We weten niet hoe MS ontstaat of hoe
we het kunnen genezen of voorkomen.
Maar lijdzaam toezien hoe steeds meer
mensen ziek worden……dat mogen we
niet.
Daarom zet het Nationaal MS Fonds
zich in om zoveel mogelijk patiënten te
ondersteunen.
U ook?
Wilt u een vlag hijsen, zich aanmelden
als collectant of heeft u andere vragen?
Neem contact op met het Nationaal MS
Fonds, 010-591 98 39 of via
www.nationaalmsfonds.nl of doe een
donatie op giro 5057

www.gemeenschapsblad.nl
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Uitreiking Laarbeker

LAARBEEK – Het college van burge-
meester en wethouders heeft de
Laarbeker toegekend aan de heer
F.A.H.M. Fritsen (Frank). Een bijzondere
onderscheiding voor een bijzondere
verdienste. De heer Fritsen is de
directeur van de Koninklijke Klokken-
gieterij Petit & Fritsen in Aarle-Rixtel. De
Koninklijke Klokkengieterij stamt officieel
uit het jaar 1660 en is daarmee het op
twee na oudste familiebedrijf van Neder-
land. De klokkengieterij is sinds 1907
gevestigd in het monumentale pand aan
de Klokkengietersstraat in Aarle-Rixtel en
behoort tot de laatste twee nog in bedrijf
zijnde klokkengieterijen in Nederland.
De heer Fritsen verpersoonlijkt de zes-
tiende generatie binnen dit familiebedrijf
en is het ‘gezicht’ van de Koninklijke
Klokkengieterij. Wereldwijd zijn de
klokken van Petit & Fritsen bekend en de
klokkengieterij is dan ook een visite-
kaartje voor de gemeente Laarbeek.
De uitreiking van de Laarbeker aan de
heer Fritsen is extra bijzonder, omdat de
Laarbeker sinds kort in een andere
uitvoering wordt uitgegeven, namelijk in
de vorm van een klokje. De klokken-
gieterij heeft dit klokje voor de gemeente
Laarbeek gemaakt. Het eerste exemplaar

ontving de heer Fritsen zelf op vrijdag 25
september, om 15.30 uur uit handen van
burgemeester Gilissen. Dit gebeurde bij
de Koninklijke Klokkengieterij Petit &
Fritsen aan de Klokkengietersstraat 1 in
Aarle-Rixtel.

foto Radio Kontakt
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Platform
Gehandicaptenbeleid Laarbeek

Muzikale manifestatie
Leef je in, Leef je uit

Op zondag 11 oktober 2009 organiseert
het Platform Gehandicaptenbeleid
Laarbeek een groots opgezette muzikale
manifestatie voor mensen met en zonder
een beperking. Deze manifestatie ken-
merkt zich doordat bekende Nederlandse
artiesten met en zonder beperking
“samen” in een schitterende ambiance
zullen optreden. Naast deze bekende
artiesten zal ook het bekende Laarbeek-
se trio Waizennutmar een optreden
verzorgen met Anouk, een meisje met
een beperking en één of meerdere
Laarbeekse talenten.
De Nederlandse artiesten met een
beperking zijn er vijf in getal, van grote
allure en maken onderdeel uit van het
artiestenbureau All the way Music.
De presentatie is in handen van burge-
meester Hans Gilissen van de gemeente
Laarbeek.
De manifestatie zal plaatsvinden in de tot
theater omgebouwde grote sportzaal van
multifunctioneel De Dreef aan de
Duivenakker in Aarle-Rixtel.
Het programma ziet er als volgt uit:
14.00 uur Optreden Waizennutmar met
Laarbeekse talenten
15.00 uur Optreden All the Way Music
(met landelijk bekende artiesten als Bert
Louissen, Bob Bullee, Sven Jansen,
Hans Coolen en Adriaan Stoet.
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Kaartjes voor deze unieke muzikale
manifestatie kosten € 7,50 en zijn
telefonisch en via Email te bestellen bij
stichting@welzijnlaarbeek.nl of 0492-
328800..
Wij hopen u of meerdere van uw leden te
treffen op deze unieke manifestatie….
Jan Termeer
Voorzitter Platform Gehandicaptenbeleid
Laarbeek.

3 Oktober voor de  5e maal
Disco Dance Party
in Aarle Rixtel
Op zaterdag 3 oktober organiseert Next
Event voor de 5e maal hun Disco Dance
Party. Dit jaarlijks terugkerend feest vond
zijn oorsprong in het inmiddels afge-
broken “Zaal Kersten” waar een aantal
vrienden eenmalig een afsluitend” Disco-
feest”organiseerde. Dit was op 21 januari
2006. Het feest was zo’n gigantisch
succes dat in oktober 2006 opnieuw in
het leegstaande “zaal Kersten “een
Discofeest werd gehouden, de kaarten
(600) waren toen binnen 1 dag uitver-
kocht. Het succes van het Discofeest
heeft een aantal redenen , toegangsprijs
is inclusief drank en de doelgroep van
30+ die niet meer elke week gaat stap-
pen maar zo’n avondje met hoog reünie
gehalte geweldig vinden. Inmiddels wordt
het feest alweer voor de derde keer in

Radio Pandaroza

Wij zijn blij dat “DèVèltOp” doorgaat. We
hopen dat ze nog lang mogen bestaan.
Veel mensen genieten van jullie muziek.
Ik draai regelmatig jullie liedjes. Trouwens
dat zou Thea ook willen. Jongens
succes. Radio Pandaroza 101.1 en het
hele team. Adje Patatje.

Sporthal “De Dreef” gehouden en hebben
de organisatoren ook hier kunnen
vasthouden aan het concept van entree
inclusief consumpties, ondanks dat het
ombouwen van een sporthal naar “Disco-
tempel” erg veel werk en kosten met zich
meebrengt. Mede door de inzet van
vrijwilligers lukt dit elk jaar weer. De 5e
editie van de”Disco Dance Party”zal niet
veel afwijken van voorgaande feesten.
Wederom zal de Sporthal een metamor-
fose krijgen met een verlichte dansvloer
en uitgebreide lichtshow, in de sfeer van
de zeventig,tachtiger en negentiger jaren.
Muziek zal  zoveel mogelijk gedraaid
worden van ouderwets vinyl door onze
DJ’s. Toegangsprijs is dit jaar € 30,-
inclusief consumpties en snackbon.
Er zijn nog kaarten  verkrijgbaar in
Sporthal de Dreef,  of te reserveren via
onze website www.next-event.nl

Inleveren kopij

Advertenties, dank-
betuigingen en klokjes
(duidelijk leesbaar) tot
uiterlijk
dinsdagavond voor het
verschijnen van het volgende nummer
op adres:
Kerkstraat 39, Aarle-Rixtel.
gemeenschapsblad@hotmail.com
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De reünie zal  18 oktober plaatsvinden in
Aarle-Rixtel, Scheepsstal 3 van 14:00-
18:00 uur. Hopelijk zien we veel
deelnemers hier terug om gezellig bij te
kletsen.
We gaan ons weer inzetten om volgend
jaar ook weer een schitterende zeilweek
te organiseren. Het zeilkamp is bedoeld
voor jongens uit Laarbeek en omstreken
van 13 t/m 18 jaar. De leiding van het
kamp bestaat uit deskundige mensen die
al veel jaren ervaring hebben. Behalve
zeilen, kan je op en rond het Holtus
eiland vissen, kanoën en zwemmen.
Is je interesse gewekt?
Kijk op www.zeilkamplaarbeek.nl  of mail:
info@zeilkamplaarbeek.nl
Hopelijk zien we jou dus ook op dit
geweldige eiland in 2010!

KKKKKlokje

Dovens Meubelen Milheeze. Alles op
het gebied van meubelen voor uw
huiskamer – keuken en slaapkamer voor
jong en oud. Veel keuze voor Senioren.
Kerkeind 38 Milheeze. 0492-341553.
www.dovens.nl

Dovens Meubelen Milheeze.
Slaapkamers voor iedereen, ook senioren
en tieners. Matrassen 2x80-90 x 200.
Met 2 elektrische bodems 2 motoren van
€ 1716,00. Nu als aanbieding € 1287,00.
Zeer goed merk. Kerkeind 38 Milheeze.
0492-341553. www.dovens.nl

Dovens Meubelen Milheeze.
Uit onze eigen meubelmakerij betaalbare
meubelen op maat gemaakt en model
naar uw keuze in 1e keuze houtsoorten –
lakken en kleuren. Bij aankoop nieuwe
meubelen kunt u uw oude meubelen
inruilen. Kerkeind 38 Milheeze. 0492-
341553. www.dovens.nl Meten en
bezorgen zijn bij ons gratis.

 Geslaagd zeilkamp
 op het Holtus eiland

Wederom was het zeilkamp van Stichting
Zeilkamp Laarbeek een groot succes. Er
is volop gezeild, gezwommen, gevist en
gelachen. Het weer was fantastisch, er
was zeer goede wind en een schitterende
zon.
Het merendeel van de jongens heeft zich
ingezet om een diploma te behalen.
Robin Geenen, Geert Minten en Casper
Miljoen zijn geslaagd voor het beman-
ningsdiploma. We hopen dat iedereen
zich volgend jaar ook weer inzet om een
diploma te behalen. Naast het zeilen is er
ook een activiteitencompetitie geweest.
Hierbij is de Captain Marco Vogels met
zijn bemanning eerste geworden, zij
mogen volgend jaar deze titel komen
verdedigen.
Dit jaar hebben we afscheid genomen
van onze trouwe kookstaf en van de
voorzitter. Ans van Dijk (13 jaar) en Tiny
Arts (12 jaar) hebben de lepels en pan-
nen dit jaar voor de laatste keer opge-
borgen. Wij willen Ans en Tiny bedanken
voor het heerlijke eten wat zij ons toch
weer elke keer voor hebben geschoteld.
Wim van Dijk gaat al sinds 1973 mee
naar Loosdrecht. De eerste 5 jaar als
deelnemer, daarna als captain van de
“zware boot” en als organisator. Vanaf de
oprichting van de Stichting in 1991 is
Wim voorzitter geweest. Nu geeft hij de
voorzittershamer door aan Len van
Teeffelen.
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Maandthema GGD ook
beschikbaar bij WMO-
servicepunten

Vanaf september is het maandthema van
de GGD Brabant-Zuidoost beschikbaar
op de WMO-servicepunten in Aarle-
Rixtel, Lieshout en Mariahout. De WMO-
servicepunten bieden daarmee maande-
lijks informatie over een actueel gezond-
heidsthema. Goede en betrouwbare
informatie over WMO-voorzieningen
(woningaanpassingen, hulp in de
huishouding, vervoersvoorzieningen, hulp-
middelen etc.) moet dicht bij huis
beschikbaar zijn. Dat geldt ook voor
betrouwbare informatie over gezond-
heidsthema’s.
Het Maandthema van de GGD Brabant-
Zuidoost geeft achtergrondinformatie over
actuele gezondheidsthema’s. Zo zijn dit
jaar reuma, de ziekte van lyme, alcohol
en puberteit en valpreventie voor ouderen
aan de orde geweest. Ook is er soms
een extra maandthema wanneer een
bepaald onderwerp veel aandacht krijgt in
de media, zoals op dit moment de Q-
koorts. Dit aanbod is, zeker voor mensen
die nog niet zo goed met internet overweg
kunnen, een betrouwbare informatiebron.
Informatie over oude maanthema’s wordt
2 jaar??? bewaard.
Het thema wordt met een persbericht in
de Laarbeker en krantje van Aarle
Rixtel?? aangekondigd, in oktober is dit
AUTISME.
Alle gezondheidswijzers in de regio
Zuidoost Brabant hebben het maand-
thema beschikbaar. In Laarbeek is de
gezondheidswijzer gevestigd in de
bibliotheek de Lage Beemden in Beek en
Donk. Een vrijwilligster van Stichting
Kruiswerk Laarbeek zorgt, in samen-
werking met de GGD, voor de folders en
andere informatie over het maandthema.
Tot en met december 2008 waren er op
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bepaalde tijden vrijwilligers aanwezig bij
de gezondheidswijzer. Internet heeft
gezorgd voor een afname van het
bezoekersaantal. Om deze reden bestaat
de gezondheidswijzer nu nog uit een
folderrek met informatie. De bibliotheek-
medewerker is bereid te helpen met het
zoeken van meer informatie (ook via
internet).
Met vragen over het maandthema kunt u
contact opnemen met de GGD Brabant-
Zuidoost: M.van.vugt@ggdbzo.nl
WMO service punt Aarle-Rixtel is
gevestigd: Bosscheweg 20.

Inzameling plastic
verpakkingsafval

LAARBEEK – Op woensdag 30
september wordt in het buitengebied van
Laarbeek het plastic verpakkingsafval
opgehaald. Op vrijdag 2 oktober gebeurt
dit in het binnengebied van Laarbeek.
Om de inzameling goed te laten verlopen,
willen wij u vragen om de plastic zakken
op tijd buiten te zetten. De inzamelings-
route van het plastic verpakkings-
materiaal is namelijk een andere route,
dan de route die gereden wordt voor de
grijze en groene containers. Er wordt
ingezameld vanaf 7.30 uur, dus zorg er
voor dat u de zakken voor deze tijd buiten
zet. Tot slot willen wij u er op wijzen, dat
u voor de inzameling alleen zakken mag
gebruiken met het logo van de plastic
heroes. Andere zakken worden niet
meegenomen door de inzamelaar.
Indien uw zakken (bijna) op zijn, kunt u
gratis nieuwe zakken halen bij het
gemeentehuis, de milieustraat of bij de
Wmo-servicepunten.
Ook kunt u nieuwe zakken bestellen via
het Milieu Informatie Centrum (MIC),
telefoon 0800 0230 344.
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Deze keer ben ik vanwege vakantie niet
in de gelegenheid om een ‘reguliere’
bijdrage aan dit medium te verzorgen.
Ook een buurtbrigadier heeft wel eens
vakantie nodig. Op dit moment ben ik
hiervan aan het genieten, vandaar dat ik
voor deze editie van het gemeenschaps-
blad vooraf een stukje heb geschreven.
Dit artikeltje gaat over Huiselijk Geweld.
In iedere relatie is wel eens onenigheid,
dat is heel normaal. Het is echter niet
normaal als je thuis altijd op je hoede
moet zijn, omdat je bang bent iets ver-
keerd te doen, waarop er klappen vallen
of je tot seks gedwongen wordt. Meestal
zijn vrouwen het slachtoffer, maar ook
mannen kunnen dat zijn. Huiselijk
geweld tussen (ex)partners komt vaker
voor dan we denken, maar dat maakt het
nog niet  ‘gewoon’.
Geweld in de privé-sfeer is de omvang-
rijkste geweldsvorm in Nederland en een
groot maatschappelijk probleem. Ruim
40 % van de Nederlandse mannen en
vrouwen heeft ooit te maken gehad het
huiselijk geweld. Bij meer dan 10 % heeft
dat tot lichamelijk letsel geleid. Van de
Nederlandse bevolking heeft 25 % met
huiselijk geweld te maken gehad dat zich
over een langere periode wekelijks of
dagelijks voordoet. Jaarlijks zijn naar
schatting 100.000 kinderen in ons land
getuige van huiselijk geweld en naar
schatting lopen ongeveer 40.000
kinderen een verhoogd risico op
(gedrags) problemen. Alleen al getuige
zijn van huiselijk geweld kan een grote
negatieve invloed hebben op kinderen.
Huiselijk geweld kan bestaan uit fysiek
geweld, seksueel geweld en psychisch
geweld, zoals bedreiging of belaging
(stalking). Het kan de vorm aannemen
van partnergeweld, kindermishandeling
en geweld tegen ouderen. Plegers
kunnen familieleden zijn – (groot)ouders,

kinderen, ooms en tantes – of directe
naasten zoals huisvrienden en (ex)-
partners. Slachtoffers kunnen mannen en
vrouwen, meisjes en jongens zijn.
Huiselijk geweld stopt helaas niet van-
zelf. Uit onderzoek is gebleken dat alleen
strafrechtelijk vervolgen van huiselijk
geweld niet afdoende is om het geweld in
de toekomst te stoppen. Voor het werke-
lijk stoppen van deze vorm van geweld is
hulpverlening noodzakelijk.  In de regio
Brabant Zuid Oost is een integrale
aanpak ontwikkeld waarbij verschillende
organisaties samenwerken en een
koppeling wordt gerealiseerd tussen
strafrecht en hulpverlening. Er is hulp
voor de dader, het slachtoffer en de
kinderen die getuige of slachtoffer van
huiselijk geweld zijn.
In verband met huiselijk geweld wordt
door de politie samengewerkt met maat-
schappelijk werk de LEV-groep, GGZ
Oost Brabant, Stichting Maatschappe-
lijke Opvang en de gemeente.
Van belang is natuurlijk het melden van
huiselijk geweld. Ook vermoedens mel-
den is belangrijk. Iedereen die slachtoffer
of getuige is van huiselijk geweld kan
contact met ons opnemen via 0900-8844
of in spoedeisende gevallen via 112.
Meldingen (ook vermoedens) zullen altijd
onderzocht worden. Ook is er, als u liever
(nog) niet de politie informeert, de
mogelijkheid om het MELDPUNT STOP
HUISELIJK GEWELD te bellen. Dit meld-
punt is tijdens kantooruren te bereiken via
telefoonnummer 06-16 49 88 49. Buiten
kantooruren word je doorverbonden met
de crisisdienst. Als je belt met het
Meldpunt Stop Huiselijk Geweld, dan
krijg je een maatschappelijk werk(st)er
aan de telefoon. Daar kan je dan in ieder
geval je verhaal aan kwijt en vind je op de
eerste plaats een luisterend oor. Ook
worden adviezen gegeven om het geweld
te laten eindigen. Als je direct bij het
geweld betrokken bent en je wilt hulp,
dan is een persoonlijk gesprek mogelijk.
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Bellen met het Meldpunt kan natuurlijk
ook anoniem.  Als je niet wilt dat anderen
van het geweld horen, dan geldt voor de
maatschappelijk werkende een geheim-
houdingsplicht.
Aangifte doen of niet? Je partner mis-
handelen of bedreigen is strafbaar. Van
huiselijk geweld kan bij de politie aangifte
gedaan worden. Ook zonder aangifte kan
de politie ingeschakeld worden. Bij de
politie hebben we een bepaald protocol
ontwikkeld. In principe gaat bij een
melding van huiselijk geweld de politie
meestal meteen over tot de aanhouding
van de geweldpleger.  Dat wil niet zeggen
dat de dader altijd voor lange tijd
opgeborgen wordt. In een aantal gevallen
heeft de politie de mogelijkheid om de
geweldpleger een huisverbod op te
leggen van 10 dagen (dat in sommige
gevallen nog eens met 18 dagen verlengd
kan worden) om de  ‘druk van de ketel te
halen ‘ en er voor te zorgen dat goede
hulpverlening op gang komt. Wat we in
ieder geval willen bereiken is dat er op
dat moment rust is en dat we de tijd
hebben om met partijen te praten over
het hoe en waarom. Ook zullen we altijd
ons uiterste best doen om voor beide
partijen  hulpverlening te krijgen. Met
justitie en een strafvervolging voor de
dader, als stok achter de deur lukt dat
vaak heel goed. Immers slachtoffers
willen vaak niet dat de relatie wordt
beëindigd, maar wel het geweld. Ook
plegers van huiselijk geweld willen het
geweld vaak niet, maar weten meestal
niet hoe ze met hun agressie moeten
omgaan. Zij hebben evenzeer hulp nodig
om het geweld te stoppen. Daarnaast
kunnen de kinderen, die ook slachtoffer
of getuige zijn van het geweld, de steun
van anderen goed gebruiken. Kortom ben
je hoe dan ook betrokken in huiselijk
geweld of weet je dat anderen hierdoor in
de knel zitten, neem dan je verantwoorde-
lijkheid en doe er iets aan. Vriendelijke
groet, John Geerts, uw  buurtbrigadier.

“Fabulous”optreden voor het
Royal Norfolk Regiment door de
Aarlese Revue.

Zaterdag 19 september zongen de leden
van de Aarlese Revue op uitnodiging voor
het Royal Norfolk Regiment t.g.v. de
lustrumherdenking van 65 jaar bevrijding
van Helmond.
In de gezellige entourage van de Gavioli-
zaal hebben deze Britse oud-strijders en
hun begeleiders erg genoten van de
mooie liederen die tijdens de bevrijding
gezongen werden afgewisseld met
orgelmuziek van de diverse orgels die
daar opgesteld staan.
Vele oud-strijders zongen vooral het lied
Land of hope and glory enthousiast met
ons mee.
Na een luid applaus na afloop dankte de
voorzitter van het Royal Norfolk Regiment
de zangers waarbij hij vertelde zéér
geëmotioneerd te zijn door dit mooie
programma wat hen werd aangeboden en
hij hoopte De Revue volgend jaar zeker
weer te ontmoeten.
RB

Als de voortekenen niet bedriegen,
krijgen we een winter die er niet om zal
liegen.
Er zijn al veel eikels gevallen,
in zeer grote aantallen.
Vroeger hebben ze me het  spreukje
geleerd:
staan er veel eikels aan de bomen,
een strenge winter zal er komen.

Even dacht ik al weer een lege
winkelplek,
dat moet toch niet zo doorgaan,
midden in de Dorpsstraat,
dat wordt toch een beetje te gek,
Gelukkig stond er enkele dagen later,
hier komt BLOOM,
hopen maar dat die het goed zal doen.
RD
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Dierenarts
De heer J. J. Koopman, die zich in maart
1953 alhier als dierenarts vestigde, was
de eerste voor onze gemeente practi-
serende veearts, die hier woonplaats
koos. Het was voor de veebedrijven een
grote uitkomst zich zo gemakkelijk van
eventuele veeartsenijkundige hulp ver-
zekerd te weten. De heer Koopman was
bovendien een kundig en populair mens,
zodat zijn aanstaande vertrek naar de
stad Alkmaar een leemte zal veroor-
zaken. Ook op maatschappelijk cultureel
terrein maakte hij zich verdienstelijk niet
in het minste als voorzitter van de
Patronaatscommissie en van de
Gymnastiek- en Volleybalclub, welke
laatste onder zijn super leiding gestaag
beelf groeien.
In zijn vacature zal, naar wij horen,
worden voorzien door de komst van een
pas afgestudeerd dierenarts, een familie-
lid van de heer Koopman, die het
woonhuis van de heer Koopman zal
betrekken.

Groot zangersconcours
van het jubilerende
“Klokkengieters van 1660”
23 Zangverenigingen naar Aarle-Rixtel
In Aarle-Rixtel wordt een 60-jarige gefê-
teerd, niet zomaar een dag, maar op
opeenvolgende data; zij is een van de
beste onder ons, en daarom mag dat
diamanten bestaan met een gelijknamige
glittering worden gevierd. Het betreft
gemengde zangvereniging “De Klokken-
gieters van 1660” , in 1899 opgericht.
Zonder onderbreking bleef haar bestaan
intact, moeilijke perioden die haar van-
zelfsprekend niet werden bespaard, het
hoofd biedend, voorspoedige gebruikend
om van haar bestaan bruisend te doen
blijven. Neemt zij bovendien niet een

bevoorrechte positie in, tot haar
grondlegger en stuwer gedurende een
halve eeuw, de 85-jarige heer Louis
Houët, als eredirecteur te bezitten? Om
deze sterke figuur hebben zich altijd de
zangers geformeerd en hij bevordert tot
op zekere hoogte nog altijd mede de
goede leiding van de club. De eerste
viering van het jubilé  vond weken geleden
plaats in de schitterende tuin van
“Lohengrin”, waarbij als inzet van de fees-
ten, de vereniging en de heer Houët ter
ere, op geslaagde wijze een zang-
uitvoering werd gegeven, die door een
vrolijk bal, geleid door de kapel van
harmonie “De Goede Hoop” tot ontspan-
ning van honderden werd gevolgd.
750 Zangers
Aanstaande zondag zullen, volgens de
inmiddels verschenen feestgidsen, niet
minder dan 23 zangverenigingen, waar-
onder dames- , gemengde- en mannen-
koren, met tezamen niet minder dan 750
zangers optrekken naar Aarle-Rixtel ter
deelneming aan een zeer goed voor-
bereid concours, dat onder de deskun-
dige beoordeling van de heren Leo
Smeets uit ’s-Gravenhage, Hub Houët uit
Eindhoven en Jan Vermulst uit Helmond,
in de ruime ontspanningszaal der
Parochie zal plaats hebben. Het zal een
glorieuse dag zijn voor de ganse
samenleving van het dorp, een rendez-
vous voor de omtrek, een ontspanning
voor de leden die normaal ons jaar op jaar
met een variërend cultureel programma
ernstig of luimig van tekst, op grandioze
wijze weten te onderhouden.
Met de pastoor en de burgemeester van
Aarle-Rixtel, die naast anderen een
voorwoord gaven in de uitgekomen
feestgids, zal men ook zondag tonen
prijs te stellen op het bezit van deze
zangvereniging door in grote getalen het
auditorium in de zaal te versterken; uiting
gevend aan waardering en bewondering,
welke zo stimulerend op het bloeiende
leven van elke vereniging werken.






