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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 112 Niet spoedeisend in kantoortijd: 0492469890. Overige : 0402332155.
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  17 oktober
18.30 uur Kerk – Eucharistieviering – Dameskoor - kindernevendienst

Ben Loomans
Overleden ouders Driek en Annie Swinkels – van den Heuvel
Frans Cooijmans (buurt)
Net van Hoof – Schellens (par.)
Jan en Willy Verhoeven – v. d. Vossenberg (2e j.get.Jan/fam. Verhoeven)
Kitty Vos (par.)
Overleden ouders van Berne – Lennarts (verj.)

Tot welzijn van de parochie
20.00 uur Kerk – Concert koor Euphonia
Zondag 18 oktober –  29e Zondag door het jaar – WERELDMISSIEDAG.

Collecte voor de Missie
10.00 uur Kerk – Eucharistieviering – Herenkoor

Overleden familie Vergroessen - Ravensloot
Rosmarie van Esch – Keller
Overleden ouders de Wit – Manders , Annie en Arie
Frits van Vijfeijken (j.get.)
Francien Scheepers – Knoops (1e. j.get.)
Mariet Maas-Teunis
Riek Sneijers.

12.00 uur Kapel – Doopviering
Brit Migchels, Piushof 12.
Stijn de Groot, Molenstraat 25

13.00 uur Kapel – Doopviering
Chenna Raaymakers, Brabantlaan 96.
Niek van Falier, Janssensstraat 12.

Woensdag 21 oktober
19.00 uur Kapel - Rozenkransgebed
Donderdag 22 oktober
14.30 uur Kapel – jubileumviering -75-jarig bestaan KVO

Week van zaterdag 24 oktober t/m vrijdag 30 oktober
zaterdag 24 oktober
18.30 uur Kerk – Eucharistieviering –Samenzang -kindernevendienst

Adriaan en Maria Donkers – Huibers (verj. vader)
Overleden ouders v. d. Heijden – v. Melis en Jo
Jan en Miet Royackers - Swinkels
Nico Schooneveld
Tot welzijn van de parochie

Week van zaterdag  17 oktober t/m vrijdag  23 oktober
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Zondag 25 oktober – 30e  Zondag door het jaar
10.00 uur Kerk – Eucharistieviering - Herenkoor

Joseph van Ommeren (fund.)
Frans Bekx (fund.)
Johanna Bekx – Raaijmakers (fund.)
Overleden ouders van der Most – de Groot
Hans van Brug (11e j. get. )
Piet Coolen en Martien van Eindhoven
Wim Driessen (KBO)
Trees Bies – Meijer (KBO)

Woensdag 28 oktober
19.00 uur  Kapel - Rozenkransgebed

OVERLEDEN
Joris Hendriks, Molenstraat 37, 34 jaar.

Doopvieringen
De eerstvolgende doopvoorbereidingsavond is op woensdag 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
ATTENTIE: 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.
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 pastoor bereiken op de pastorie tel.:381215.

ALLERZIELEN 2 november 2009
Dit jaar valt  Allerzielen op maandag 2 november.
De speciale Allerzielenviering zoals u gewend bent zal plaatsvinden  op maandag 2
november om 19.00 uur in de Kerk.
Zondag 1 november – Hoogfeest van ALLERHEILIGEN
10.00 uur Kerk – Eucharistieviering – Dameskoor
Maandag 2 november - ALLERZIELEN
19.00 uur Kerk – ALLERZIELEN- Eucharistieviering – Dames- en Herenkoor
Wij zullen tijdens deze viering alle overleden parochianen gedenken en vooral
diegenen die het afgelopen jaar van ons zijn heengegaan. Bij iedere naam die
voorgelezen wordt, zal een kaars aangestoken worden. Na de dienst zullen we bij
goed weer, gezamenlijk voor een kort gebed naar het kerkhof gaan en kunnen de
kaarsen op de graven geplaatst worden. Op alle andere graven zullen  ook brandende
kaarsjes staan. U bent van harte welkom.
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Kort woordje van Pastor M. Deli

Toverland
Het was een onvergetelijke dag, vooral
voor onze misdienaars. Op zaterdag 26
september stonden de taxibusjes al heel
vroeg voor de pastorie en brachten ons
naar Toverland in Sevenum. Een hele
belevenis!!  Maar onze jongens en
meisjes hebben daar écht hun hartje
kunnen ophalen in de vele attracties.
Wat vliegen en draaien die dingen toch
snel (maar gelukkig veilig). Die dag voelde
ik me niet al te best. Maar toch hebben
Christ en Thijn me kunnen overhalen om
één keer op zo’n ding te gaan zitten dat
men ‘Booster-bike’ noemt. En voelde
me gelijk een plakske kaas, platgedrukt
tussen een sandwich. Terwijl dat toestel
in volle vaart over zijn ijzeren baan vloog
en naar alle kanten draaide, heb ik toch
effekes op ons moeder geroepen. Tot
plezier van mijn medevliegers natuurlijk!
Wat me een beetje rustiger aan leek
waren die bootjes op het water, stillekes
naar boven, en supersnel naar beneden.
Maar al bij al was het een hele fijne dag.
Van harte dank ik Ruud Kweens en Joris
van Boheemen, die als begeleiding mee-
gingen. Aan Taxi van Heijst, die zorgden
voor een veilige reis en een behouden
thuiskomst.  En in het bijzonder ook
dank aan Henk van Duppen, die alles zo
fijn , goed geregeld en gereserveerd had.

Huisartsen
Vrienden, we mogen echt blij zijn dat we
bij ons in Aarle-Rixtel zo’n goede en
toegewijde huisartsen hebben. Het is me
de afgelopen tijd weer eens opgevallen,
met hoeveel goede zorgen en toewijding
onze artsen; Dokter T. Engels en Dokter
F. Titulaer de mensen nabij zijn. Voor
zulke mensen, hewel daar doe ik mijnen
hoed voor af. En wil hen bedanken voor
de efficiënte medicatie, die ik van hen
kreeg,  om de afgelopen dagen door te
maken en vlug te kunnen herstellen.

Klokken in mineur
Tot tweemaal toe riepen onze Aarlese
klokken de mensen op om afscheid te
nemen van Pieter Wijnker en van Joris
Hendriks. Tweemaal een bomvolle kerk!
Onze Harmonie begeleidde Pieter op zijn
laatste tocht.
En het was de Rode Schut die Joris met
Gilde-eer omgaf. Vooral de aanwezigheid
van heel veel jonge vrienden viel op.
Eén gedachte uit de afscheidviering van
Joris wil ik u niet onthouden. Het is Sint
Augustinus die schrijft over de dood. De
tekst is als volgt:

“ De dood is niets.
Ik ben maar naar de andere kant.
Ik ben mezelf, jij bent jezelf.
Wat we waren voor elkaar
zijn we nog altijd.
Noem me zoals je me steeds genoemd
hebt.
Spreek tegen mij zoals weleer,
op dezelfde toon,
niet plechtig, niet triest.
Lach zoals we altijd lachten
om de kleine, deugddoende dingen.
Speel, glimlach, denk aan mij.
Bid voor mij.
Spreek mijn naam uit thuis zoals je altijd
gedaan hebt,
zonder een zweem van wanhoop erin.
Het leven is wat het altijd geweest is,
de draad is niet gebroken.
Waarom zou ik uit je gedachten
verdwijnen,
nu je me niet meer ziet?
Ik wacht op je. Ik ben dichtbij,
slechts aan de andere kant van de weg.
Zie je, alles is goed.
Je zult mijn hart opnieuw ontdekken
en er de tederheid van terugvinden,
zuiverder dan ooit.
Dus, droog je tranen
en blijf niet wenen als je van me
houdt!! “
Tot binnenkort,
Pastor Michaël Deli
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1e COMMUNIE 2010

De werkgroep Eerste Communie is al weer even bezig om te zorgen voor een goede
voorbereiding voor de Eerste Communievieringen.
Deze viering(en) zullen in 2010 plaatsvinden op

ZONDAG 25 APRIL
Voor alle ouders/verzorgers van kinderen van groep 4 is er een informatie avond op

DINSDAG 20 OKTOBER om 20.30 UUR
in de aula van basisschool  DE HEINDERT

Op deze avond willen wij u graag informeren over de Eerste Communie, het project
waar wij in onze parochie mee werken, de data en over diverse praktische zaken.
Ouders/verzorgers van kinderen van groep 4 die in Aarle-Rixtel op school zitten krijgen
via hun kind een uitnodiging voor deze avond met een informatie- en inschrijfformulier.

Ouders/verzorgers van kinderen die buiten Aarle-Rixtel naar school gaan willen wij
langs deze weg graag uitnodigen. Informatie en /of inschrijfformulier kunt u op die
avond krijgen of afhalen bij Lenie Smulders  Phaffstraat 15  (Tel: 463616 )
Werkgroep Eerste Communie

Missieklooster Heilig Bloed,
Kloosterdreef 7, Aarle-Rixtel
Fancy Fair

op zaterdag 17 oktober en op zondag 18
oktober, telkens van 11.00 uur tot 17 uur.
· Loterij met prachtige prijzen
· Te koop: nieuwe en tweedehandse

artikelen, handwerk, kaarten, boeken,
religieuze artikelen, LP’s, meubels

· Ook voor kinderen is er iets te doen…
· In de refter van de zusters kunt u

koffie/thee en verse warme wafels met
kersen – met of zonder slagroom –
genieten.

Met de opbrengst helpen wij onze
missiepost van Mbitini (Kenia) bij

de drinkwatervoorzieningen
Entree p.p. € 1,50 – kinderen t/m 10 jaar
gratis
Hartelijk welkom!

Lezen in groep 3

De scholen zijn weer begonnen. Voor de
kinderen van groep 3 betekent dit: leren
lezen. En dan duurt het niet meer lang of
ze komen apetrots thuis met de
mededeling: ‘Ik kan zelf woordjes lezen!’.
De bibliotheek heeft een ruime collectie
aan boekjes die aansluiten bij de
leesmethodes van de basisscholen. Er
zijn boekjes die al na enkele dagen
leesonderwijs gelezen kunnen worden.
Maar ook voorlezen blijft belangrijk. Het
prikkelt de fantasie, ontwikkelt het
taalgevoel en bezorgt de kinderen én de
voorlezer veel plezier. Denk hierbij aan
verhalen, versjes en sprookjes. Natuurlijk
eveneens volop aanwezig in de collectie
van de bibliotheek.
Kinderen kunnen gratis lid worden van de
bibliotheek.
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Namen  en adressen van het parochiebestuur:
Pastoor Deli Voorzitter Heindertweg  1       tel. 381215
Henk van Eijndhoven Vice-voorzitter Asdonkseweg 1a     tel. 383381
Sissy van de Weijer Secretaris Janssensstraat 8     tel. 383384
Cor Aarts Kerkhof Broekelingstraat 61 tel. 382287
Tonnie Gijsbers Werkgroepen Lijsterstraat 28        tel. 382412

Namen en adressen van contactpersonen  werkgroepen parochie.

Administratie Tonnie Verschuuren De Vinken 15 5735EM
Akolieten Ruud Kweens Biermansstraat 7 5735AR
Avondwake Ingrid Kicken Kerkstraat 37 5735BV
Collectanten Bert Lemmens Phaffstraat 23 5735CN
Dameskoor Gerrrie Verschuuren Lijsterstraat 27 5735EL
Doopgroep Anja Hendriks De Trompetter 9 5735HL
Eerste Communie Christel van Deursen De Elshorst 7 5735JC
Gezinsviering Marijke Leenders Haffmansstraat 11 5735CR
Herenkoor Marinus vd Heuvel Opstal 8 5735CA
Kerkhof Harrie Vos Schoolstraat 6 5735CG
Kindernevendienst Diana Meulendijks Kerkstraat 47 5735BW
Klussengroep Jan van Doren Schoolstraat 10 5735CG
Kopieëren Ad Sterken De Zesgehuchten 9 5735GK
Kosters Wout Boheemen Spechtstraat 7 5735EL
Lectoren Ingrid Kicken Kerkstraat 37 5735BW
Mov Marina Thijssen Kempenstraat 3 5735KD
Nabestaanden Zr Vera Schoenmakers Dorpsstraat 7 5735EA
Vormsel Gerrie van Bommel Kerkstraat 47a 5735BW
Mariacomité Martien Verberne Termeerstraat 20 5735GH
Ziekenbezoek Wilma van Brug Dijkmanstraat 36 5735GH
Gebedsgroep Tosca Ruijters Broekelingstraat 15 5735HA
Huwelijk Annelie van der Rijt Laag Strijp 9 5735PD
Organisten Rob Rassaerts Beatrixstraat 13 5761AS   Bakel
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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

Cafetaria Le Patat

’n zaak met smaak
Personeel gezocht
Ben jij minimaal 15 jaar en opzoek naar een

nieuwe uitdaging bel dan snel met dit
nummer voor een afspraak : 06-22294982 en

kom gezellig bij ons in het team.
Dorpstraat 62 5735 EE                         Aarle-Rixtel
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Op 15 oktober a.s. om 20.00 uur zal er
in het clubgebouw van I.V.N. Laarbeek
“de Bimd” een lezing worden gegeven
door Theo Nooyen. Met als onderwerp:
“Wichelroedes, Wateraders, Machne-
tische straling en Leylijnen.
Theo zal ons uitleg komen geven over de
werking van de wichelroede, Wat kun je
er mee?
Ook zal hij vertellen over het bestaan van
wateraders, aardstralen Leylijnen en
magnetische velden. Hij zal U vertellen
wat de effecten zijn op mens, plant en
dier. Tijdens de lezing wordt ingegaan op
de ligging van oude cultusplaatsen,
waarom en waarop later kerken en
kathedralen zijn gebouwd. De effecten
van de straling(elektrosmog) van onze
moderne apparatuur komen ook aan bod.
Kortom een voor veel mensen onbekende
doch fascinerende wereld.
Heb je interesse? of is je nieuwsgierig-
heid gewekt! kom dan op 15. okt
luisteren.
Zondag 18 oktober – 14.00-16.00 uur –
Mosbulten.

Een vrijwel nieuwe wandeling: Water-
vogels, wintergasten en waterhuishou-
ding.
Vertrek vanaf parkeerplaats Mosbulten.
Vanuit Lieshout richting Son en Breugel,
voorbij de  scherpe  bocht verharde weg
aan  rechterkant naar parkeerplaats de
Mosbulten met: Martien van Loon,
Antoon Sips, Antoon Verhoeven, Frank
van Bakel en Lars Leenders.

Zondag 25  oktober – 14.00-16.00 uur
– Esperloop en Grotels Bos of Heide.
Paddenstoelen en herfstwandeling in een
fraai veranderend landschap.
Vertrek vanaf  parkeerplaats voorbij
achter  het Grotels Hof, Aarle-Rixtel met:
Dieny v.d. Heuvel, Jo Kuypers, Frank van
Bakel en Hetty Lemmens.

KKKKKlokje

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.
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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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Burendag 2009 groot succes!
Op 26 september vierde Laarbeek, net
als de rest van Nederland, voor de vierde
keer Burendag! De gemeente Laarbeek
zag de Burendag als een mogelijkheid
om het lokaal gezondheidsbeleid, ‘Sa-
men gezond in Laarbeek’, onder de
aandacht te brengen bij haar inwoners.
De gemeente bood, in het kader van ‘het
wijkrestaurant komt naar je toe’, zeven
buurtverenigingen een geheel verzorgde
gezonde barbecue met fruitbuffet aan.
Stichting Welzijn Laarbeek, GGD Bra-
bant-Zuidoost en de LEV-groep werkten
hierbij samen met de gemeente.
De gezonde barbecue werd op deze
zonovergoten dag officieel geopend door
wethouder Briels, bij buurtvereniging
Hees-Thibro in Beek en Donk. Andere
buurtverenigingen die de barbecue aange-
boden kregen zijn: Reijakkers-Noord,
Beekerheide, de Regt, de Kempkens,
RCCH en Strijpsoord. Ongeveer 420
‘buren’ hebben deelgenomen aan de
activiteiten en de barbecue.
De reacties waren onverdeeld positief! De
buren hadden veel complimenten voor de
lekkere barbecue. Maar ook voor de
vrijwilligers van de GGD die het fruitbuffet
verzorgden was veel waardering. Vooral
de kinderen hebben erg van het fruitbuffet
genoten.
De medewerkers van Stichting Welzijn
Laarbeek, de GGD, de gemeente en de

LEV-groep waren heel enthousiast over
de leuke activiteiten die de buurtvereni-
gingen overdag ondernomen hebben. Zo
werd er meegedaan aan een Zumba-
workshop en een foto-puzzeltocht, zijn
twee speeltuinen flink opgeknapt, is er
een picknicktafel geplaatst en is er flink
gesport in een sportcentrum. De kinderen
deden mee aan een zeskamp en ook op
de luchtkussens werd flink gespeeld.
Kortom, een hele leuke en geslaagde
dag, waarbij veel inwoners zich ingezet
hebben voor hun buurt en elkaar beter
hebben leren kennen!
Kijk op www.welzijnlaarbeek.nl voor de
foto’s van deze Laarbeekse Burendag.

Optreden van
Smartlappenorkest De Wanhoop
met De Ekkermuzikanten
Op maandag 26 oktober ontmoeten twee
orkesten elkaar in De Couwenbergh te
Aarle-Rixtel, Dorpsstraat 1. Vanaf 20.00
uur musiceren daar de Ekkermuzikanten
uit Beek en Donk en Smartlappenorkest
De Wanhoop uit Aarle-Rixtel. Iedereen is
welkom. De toegang is gratis.
De Ekkermuzikanten staan onder leiding
van Piet Diender. Ze bestaan sinds 1986
en zijn een onderdeel van buurtvereniging
‘De Oude Toren’. De muziek die gespeeld
wordt varieert van Tsjechisch tot Eger-
lander, van pop tot jazz en van klassiek
tot Nederlandstalig.
Smartlappenorkest De Wanhoop, onder
leiding van Toon Derks, speelt nummers
die je bij die naam verwacht. Toch is het
niet allemaal ‘Oh, heideroosje’ en
‘Zuiderzeeballade’. Soms wordt u verrast.
Blueberry Hill van Fats Domino is ook
een smartlap.
Gezien de achtergrond van beide
orkesten, belooft het best een gezellige
avond te worden. Laat u die niet ontgaan.
De herfst fleurt ervan op.
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Leren omgaan
met chronische pijn?

Stichting Pijn-Hoop (landelijke organisatie
voor en door mensen met chronische pijn)
organiseert binnenkort in deze regio een
training:
Pijnpatiënt of Mens met pijn…….. de
keus is aan u !”
Deze training bestaat uit 6 wekelijkse
bijeenkomsten van ieder 1 dagdeel. Er
wordt onder andere gewerkt aan het leren
omgaan met de bijkomende problemen
van chronische pijn zoals onbegrip,
verlies van zelfstandigheid en het goed
duidelijk leren maken van wat je nog wél
en niet kunt of wilt. Het doel is: zélf weer
de regie over het eigen leven in handen
nemen en de kwaliteit van uw leven
verbeteren, ondanks de steeds aan-
wezige pijn. De training wordt gegeven
door ervaringsdeskundige medewerkers
van Stichting Pijn-Hoop.
Data: 4 – 11 – 18 – en 25 november, 2 en
9 december. Tijd: 14.00 uur. Plaats: Het
Patronaat. 2e Haagstraat 40, Helmond.
Meer informatie over deze training kunt u
vinden op www.pijn-hoop.nl
U kunt ook contact opnemen met:
Mevr. Hendrika van Rossen.
Tel. 0478-641655,
Mevr. M. Stappers. Tel. 077-3072113 of
Stichting Zelfhulp Netwerk Zuidoost -
Brabant, Dependance Helmond e.o. Tel.
0492 476062,
e-mail helmond@zelfhulpnetwerk.nl.
Aanmelden kan bij Mevr. Hendrika van
Rossen.

Mededeling van de
Huisartsenpraktijk

“De griep” is dit jaar veel in het nieuws en
wel vanwege de “Mexicaanse griep”.
In principe is het een griep die niet afwijkt
van gewone griep alleen is de verwach-
ting dat er veel mensen tegelijkertijd ziek
kunnen worden omdat het virus “nieuw”
is. Als je de griep krijgt is dat meer dan
wat hoesten en snotteren; je hebt flinke
koorts (boven de 38.5), overal spierpijn,
forse luchtwegproblemen dus hoesten en
kortademigheid. Een dag of 3-4 koorts en
nog wat dagen verder opknappen is dan
normaal. Op advies van de Gezondheids-
raad wordt door de overheid een
“griepprik” (=vaccinatie) aangeboden aan
alle 60-jarigen en ouder, ook al zijn ze
verder gezond, maar verder ook aan
mensen die tot de risicogroepen horen:
*mensen die lijden aan chronische hart-
long- nier- en suikerziekte
*mensen met een verminderde weerstand
door bepaalde medicijnen bv. bij behande-
ling van kanker, maar ook reuma of
chronische darmontsteking.
*mensen bij wie de milt is verwijderd.
Alle mensen die voor deze “gewone”
griepspuit in aanmerking komen, komen
OOK in aanmerking voor vaccinatie tegen
de Mexicaanse griep. Deze vaccinatie
vindt plaats 2 weken na de gewone griep-
prik.
We willen iedereen dit jaar uitnodigen
met een persoonlijke brief waarin het nog
eens beschreven is en de tijden exact
worden vermeld.
De gewone griepprik wordt gegeven in de
herfstvakantie, woensdag- en donderdag-
middag (28-29 oktober)
De vaccinatie voor de Mexicaanse griep
op 11/12 november en 2/3 december.
Met vragen kunt U bellen met onze
praktijk (381253); volg ook het nieuws
want er zijn altijd ontwikkelingen die weer
van invloed kunnen zijn op dit bericht.

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.



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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Het nieuwe Scouting seizoen is begon-
nen en we zijn weer volop aan het
draaien! Alle kinderen die naar een
andere speltak mochten, zijn vorige week
“overgevlogen” tijdens het gezamenlijke
overvliegen. Wij wensen ze heel veel
plezier bij de volgende speltak. Verder
hebben wij bij alle speltakken nog plaats
voor nieuwe leden, dus lijkt het je leuk
om eens een keertje mee te komen
draaien, bel dan even naar de blokhut:
0492-383333, of kijk even op onze
website: www.scoutingaarlerixtel.nl
Dan komt ons feestweekend steeds
dichterbij!
In het weekend van 13 en 14 november
gaan we ons 75 jarig bestaan uitgebreid
vieren . Op 13 november (de dag waarop
we 75 jaar bestaan) is er een receptie op
de blokhut vanaf 19.00 uur. Alle (oud)
leiding, (oud)jeugdleden, (oud)bestuurs-
leden en uiteraard ook andere mensen
die Scouting een warm hart toedragen,
zijn hierbij van harte welkom. Wij hebben
geprobeerd om zoveel mogelijk namen en
adressen te achterhalen om mensen
persoonlijk uit te nodigen. Mocht u geen
uitnodiging ontvangen (hebben) en toch
graag willen komen, kunt u zich hiervoor
aanmelden via onze website
(www.scoutingaarlerixtel.nl). Wij zouden
het erg leuk vinden als er zoveel mogelijk
mensen aanwezig zijn, zodat we gezellig
herinneringen op kunnen halen aan de
afgelopen 75-jaar, maar zeker ook vooruit
kunnen kijken naar de toekomst.
Op deze avond is de tentoonstelling die
de Heemkamer heeft ingericht over ons
75-jarig bestaan ook open! Verder is deze
te bezichtigen elke eerste zondag van de
maand van 14.00 tot 17.00 uur en elke

dinsdagavond van 20.00 tot 22.00 uur. De
tentoonstelling is ook zeer de moeite
waard!  Op 14 november hebben we een
feest-middag voor alle huidige leden en
ook hier gaan we een echte feestmiddag
van maken!  Scoutinggroeten,
Bestuur Scouting Aarle-Rixtel.

 
Scouting Aarle-Rixtel

Yets Kinderyoga in Laarbeek
Henriëtte van Ganzenwinkel start op 7
oktober met kinderyogalessen voor
jongens en meisjes van 5 t/m 11 jaar in
de speelzaal van de openbare basis-
school ‘De Driehoek’ aan de Jan van
Rixtelstraat 26 te Aarle-Rixtel. De lessen
zijn op woensdagmiddag van 1600-1700
uur en van 17.15-18.15 uur. Heb je zin
om een keertje mee te doen bel dan voor
een gratis proefles. Voor meer info kan je
bellen met Yet 06- 55 34 31 18 of mailen
naar h.ganzenwinkel@gmail.com.

KKKKKlokje



De Zorgboog groeit sterk in de regio Helmond. 
Daarom zijn we voortdurend op zoek naar 

nieuwe collega’s voor diverse functies,  
zoals verzorgende en verpleegkundige.

Houd je van mensenwerk en wil je graag 
een leuke en uitdagende baan in de zorg?

Aarzel niet! Kijk voor een actueel  
vacatureoverzicht en meer informatie op 
www.zorgboog.nl of bel: (0492) 348 404.

Werken in de zorg is leuk! Werken in de zorg is leuk! 
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Cafe Plexat
Dorpsstraat 15a Aarle-Rixtel

presenteerd live Country band:

“Duncan’s Deal”
Op zaterdag 17 oktober a.s.

Aanvang 21.00 uur.
Entree gratis.
06-23031472

(14 november Bad Backbones)
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PLATFORM AARLE-RIXTEL
HOUDT OPENBARE
VERGADERING

Stichting Platform Aarle-Rixtel zal op 19
oktober 2009 om 20.00 uur in de
Couwenbergh, Dorpsstraat 1 te Aarle-
Rixtel weer een openbare vergadering
houden. De opzet van deze openbare
vergadering staat in het teken van het
iDOP, Intergraal Dorpsontwikkelings
programma en is bedoeld om de hele
bevolking van Aarle-Rixtel inzicht te
geven in de zaken waarmee Stichting
Platform Aarle-Rixtel zich de laatste
maanden intensief heeft bezig gehouden
en waar in de naaste toekomst aan
verder gewerkt wordt. De agendapunten
van deze vergadering zijn als volgt
samengesteld:
1. Opening met inleiding door de
voorzitter de heer Pieter Verschuuren.
2. Paul Geenen, voorzitter van Starters-
vereniging Laarbeek vertelt over de
voortgang van het startersproject aan de
Broekelingstraat
3. Toelichting scootmobielbaan door de
heer C. v.d. Berk, voorzitter Stichting
Scootmobielbaan Laarbeek (SSL)
4. Bouwplannen op gronden aan de
Molenstraat door Adriaans Bouwgroep,
stand van zaken toegelicht door de heer
Steffen van der Wielen.
5. Multifunctioneel gebouw de Dreef,
onderdeel van iDOP, voortgang en
planning van de verbouwingsplannen door
de heer Frans Rooijakkers, gemeente
Laarbeek
6. Laarbeek, Waterpoort van de Peel.
Toelichting door de heer H. Gilissen,
burgemeester van Laarbeek.
7. Pauze
8. Forumdiscussie met de sprekers.
Alle inwoners van Aarle-Rixtel zijn van
harte welkom in deze vierde openbare
vergadering. Zoals voorheen worden er

weer aparte uitnodigingen gestuurd naar
alle verenigingen en stichtingen in Aarle-
Rixtel, zoals die vermeld staan in de
Gemeentegids Laarbeek. Verder gaan er
uitnodigingen naar het College van
Burgemeester en Wethouders en de
Gemeenteraad van Laarbeek en
persoonlijke uitnodigingen naar de
gemeenteraadsleden en commissieleden
woonachtig in Aarle-Rixtel.
E-mail: info@platformaarlerixtel.nl .
Website: www.platformaarlerixtel.nl

KBO/Seniorenvereniging Aarle-Rixtel
Geeft een Voorlichtingsmiddag
“ Veiligheid rondom Huis “

Woensdag 28 Oktober om 13.30 uur in
het  Gemeenschapshuis “De Dreef “
Louis Doomernik van de politie en
Erwin Baron van de Laarbeekse brand-
weer komen U alles vertellen over Veilig-
heid in en om het huis. Thuis gebeuren
nog altijd de meeste ongelukken.
· Waar moet U aan denken?
· Welke tips zijn belangrijk?
· Hou veilig voelt U zich?
Heeft U vragen over Uw veiligheid de
heren Doomernik en Baron willen die
graag beantwoorden.
Deze middag is geheel gratis en u wordt
ontvangen met een kopje koffie.
Naam............................................
Telefoon........................................
Adres...........................................
Opgeven tot 15 oktober telefonisch of
met invulstrook bij
Nelleke Biemans
De Elshorst 12           Tel. 383822
Hetty Lemmens
Phaffstraat   28          Tel. 381303

SENIORENVERENIGING/KBO
AARLE-RIXTEL
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Aarle-rixtel , ons heem.

De expositie op onze heemkamer/
museum  over (oude) ambachten is in-
middels afgelopen. Hiervoor in de plaats
is een prachtige overzichtstentoonstelling
in de plaats gekomen over 75 jaar
scouting in Aarle-Rixtel.
Wereldwijd gezien begon Scouting
in1907  op  Brownsea Island aan de Brit-
se kust waar de oprichter Robert Baden
Powell zijn eerste proefkamp hield.
Scouting voor jongens begon in Neder-
land in de zomer van 1910, toen in
enkele steden de eerste scoutinggroepen
ontstonden. Een jaar later startte
scouting voor meisjes. Op 7 januari 1911
werd de eerste nationale scouting-
organisatie opgericht, de Nederlandse
padvindersorganisatie (NPO). Deze
organisatie fuseerde op11 december
1915  met de Nederlandse Padvinders-
bond (NPB) en ging verder onder de
naam De Nederlandse padvinders
(NPV).Hierna vonden er nog verschillende
afsplitsingen en fusies plaats .
In de oorlogsjaren werden alle activiteiten
stilgelegd. Na het einde van de oorlog
werd scouting weer heel populair,
waardoor veel lokale scoutinggroepen in
Nederland zijn opgericht in 1945 of 1946
De vier verschillende organisaties (NPV,
KV, NPG en NG) bestonden alle tot 6
januari 1973, toen ze allen samengingen
in Scouting Nederland (SN).
Het was Johan Slaats die destijds in
1934 het initiatief nam tot het oprichten
van een Aarlese verkennersgroep.
“Hopman” Slaats kon het natuurlijk niet
alleen af, en liet zich derhalve assisteren
door Paul Zeegers, de eerste vaandrig
van de St.Tarcisius groep.
Ook was er een groepscomité als steun
in de rug, bestaande uit pastoor Koenen,
dokter Dijkman, burgemeester Termeer
en de heren G.J.H. Hendriks, H.J.
Verschure en J. Zeegers (vader van de

vaandrig).
Om naar behoren te kunnen functioneren
volgde de toen nog jonge Slaats een
leiderscursus in Tilburg.
Vervolgens ging hij in Aarle-Rixtel op pad
en zocht 12 jongens uit voor de verken-
ners primeur.
Het waren Jac Swinkels, Louis van
Dieten, Lex Fritsen, Piet Jaspers, Harrie
Kuijken, Pieter Slaats Adolf Zeegers
Hans van Vlerken, Hein van Roy, Wim
Hendriks, Lauran Verschure , Wim Wich,
nagenoeg allemaal jongens uit het
“middenstandsmilieu”. In de loop der
jaren verdween deze “signatuur”.
In 1937 werd er op een braakliggend
terrein  achter de woning van “mister Van
Dieten” de blokhut opgericht, het huidige
OJA-gebouw, in dat opzicht een
monumentaal pandje!
Sindsdien hebben “de verkenners” een
prominente plaats ingenomen in onze
dorpsgemeenschap. Met name “hopman
Slaats” werd een begrip. Maar ook de
akela’s, baghera’s, vaandrigs, voortrek-
kers enz.
De Scouting is echter niet in het verleden
blijven hangen maar met de tijd mee-
gegroeid.
De verkennerij biedt onze jeugd nog
steeds een prachtige vrije tijdsbesteding
en dat mogen best nog méér ouders zich
realiseren. Zeker in deze tijd, waarin de
jeugd zich steeds vaker achter de PC
verschuild. De expositie op de heem-
kamer is elke dinsdagavond en elke
eerste zondag van de maand te
bezoeken.

KKKKKlokje

Dovens Meubelen Milheeze. Alles op
het gebied van meubelen voor uw huis-
kamer – keuken en slaapkamer voor jong
en oud. Veel keuze voor Senioren.
Kerkeind 38 Milheeze. 0492-341553.
www.dovens.nl
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Zondag 18 oktober start Wim Daniëls
met een reeks matinees. Wim Daniëls is
niet alleen bekend vanwege zijn talloze
boeken maar is ook een goed gastheer,
verteller en presentator. Zijn lezingen en
presentaties zijn altijd zeer
onderhoudend en vermakelijk.
Tijdens het matinee ontvangt Wim diverse
spraakmakende gasten. A.s. zondag is
dat onder andere burgemeester  Hans
Gillissen van Laarbeek die onlangs heeft
aangekondigd te gaan vertrekken naar
Venray. Ook Hans Gilissen kan het
publiek aardig vermaken met zijn
spitsvondigheden en de openhartigheid
waarmee hij over allerlei zaken kan
praten. Het matinee start om 13.30 uur.
Entree € 5,- incl.consumptie.
Kaarten zijn ook in de voorverkoop te
reserveren bij Ad Verleg, (0492) 382 943
of per mail
kouwenbergskerkje@onsbrabantnet.nl

Klimaatverandering. Opwarmende aarde.
Is het een hype of een enorme be-
dreiging. Moet u de rubberboot alvast
klaar leggen? Is het tij nog te keren. We
staan eerst stil bij de huidige ont-
wikkelingen. Is het klimaat inderdaad aan
het veranderen. En zo, waar komt dat
dan door. Want vroeger waren er ook
klimaatveranderingen. Zelfs ijstijden zijn
er geweest. Als we de oorzaak kennen,
weten we ook in hoeverre we er nog wat
aan kunnen doen. Kunt u zelf ook een
groen steentje bijdragen, of zijn we
afhankelijk van de wereldwijde regerings-
besluiten? Kunnen we iets verwachten
van de klimaattop in Kopenhangen, in
december 2009? Natuurlijk is er ook
ruimte om met elkaar in gesprek te gaan
en Reinier het hemd van het lijf te vragen.
En het onderwerp wordt belicht met
mooie beeld- en geluidfragmenten. Op
donderdag 15 oktober a.s. houdt weer-
man Reinier van den Berg een lezing over
dit onderwerp in het Kouwenbergs Kerkje
in Aarle-Rixtel. De avond beging om 20.00
uur, het kerkje is open vanaf 19.30 uur.
De entreeprijs bedraagt € 7,50 incl. koffie/
thee.

In het Kouwenbergs kerkje:
donderdag 15 oktober
Weerman Reinier van den Berg

 zondag 18 oktober
  Matinee Wim Daniëls

KKKKKlokje

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

Praktijk voor huidverzorging,
Pedicure diabetische, reumatisch voet.
Ook aan huis. En permanente  make-up.
La Belle Vie Tel: 0492-383024
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ASV’33:
OPGAVE
NIEUWE LEDEN:

Het nieuwe seizoen is alweer begonnen
maar toch hebben we nog enkele plekken
binnen onze teams te vergeven!
ASV’33 is een voetbalvereniging die veel
aandacht besteedt aan het beleven van
plezier aan het voetbal en waarbij niet
primair de prestatie voor op staat. Het op
een plezierige manier kennismaken met
alle facetten van het voetbalspel is
leidend. Ook staan de normen en waar-
den hoog in het vaandel bij ASV’33.
Sinds afgelopen jaar is het meisjes-
voetbal landelijk zeer sterk in opkomst.
Dit heeft bij ASV’33 afgelopen seizoen
geresulteerd in 3 meisjesteams. Dus,
ben jij een meisje? En geboren in 1995,
1996, 1997 of 1998? Lijkt het je leuk om
te voetballen?! Dat kan! Wij hebben
binnen ASV’33 nog plek in onze C & D
meisjes teams voor een paar stoere
meiden!
Als je dus graag bij ASV’33 wilt voet-
ballen geef je dan snel op zodat we je nu
nog kunnen plaatsen in één van onze
meisjes elftallen.
Opgave kan gebeuren bij
Frans Verschuuren,
telefoon 0492-536919 of 06-10565327.
Bij zijn afwezigheid Reno Renders,
telefoon 06-23472370. Wil je meer
informatie stuur dan een mailtje naar
jeugd@asv33.nl

Ganzeveer 2 jeugd start seizoen.

Het nieuwe competitie seizoen voor de
jeugd is weer aangebroken.
en Ganzeveer 2 moest voor de club het
spits afbijten.  Er is een wijziging in de
samenstelling van het team.
We hebben afscheid genomen van Luuk
Musters en hebben Mark Schepers
mogen verwelkomen, dus het was voor
de jongens en meisjes even wennen om
met elkaar te spelen. De eerste partij
hebben we dan ook helaas verloren met
6-2 tegen de Raaymeppers 1, maar de
tweede partij waren ze al wat meer
ingespeeld en hebben we gelijk gespeeld

De wintercommissie heeft het program-
ma voor de komende maanden zo goed
als rond. Op elke 2e dinsdag van de
maand is er een rik-en jokeravond, voor
de eerste keer dus op 13-10. Verder een
4-tal crossen in klubverband, waarvan de
1e wedstrijd gehouden wordt op 25-10.
De officiële op de landelijke NTFU kalen-
der voorkomende veldtoertochten zijn op
22 november en 3 januari. Natuurlijk
wordt de Kerstpeurtocht gehouden op 26-
12 en daags daarna zal waarschijnlijk de
Koppelcross plaatsvinden, die wij samen
met de Runnersclub Lieshout organi-
seren. Op www.aandewielen.nl, kunt u
maandelijks het gehele programma van
onze vereniging vinden, want het hele jaar
organiseren wij allerlei aktiviteiten.

afd. publ.

met 4-4 tegen Brabantia 2.
De volgende keer gaan we ons weer voor
de volle 100 procent geven en gaan we
voor de overwinning.

www.gemeenschapsblad.nl
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www.twanvanhout.nl

www.autoschadeverbakel.nl
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De Meikever
De kop in de Laarbeker was groot
genoeg maar niet helemaal juist. “Hans
Gillissen gaat naar Venray” stond er met
grote letters. Volgens mij had er bij
moeten staan “en komt niet meer terug”.
Ik zal zijn bevlogen toespraken over de
parel van Laarbeek, daarmee bedoelde hij
Aarle-Rixtel, gaan missen. Overigens
gebruikte hij die parel net zo rustig in
Beek als in Lieshout en zelfs Mariahout.
Niets mis mee, ik beschouw dat als een
stukje burgerlijke vrijheid. De slogan van
de provincie: En dan  denk je aan Bra-
bant” gaat voor hem dezer dagen ook niet
meer op, want hij denkt gewoon aan
Limburg. Trouwens ook een heel mooi
stukje Nederland, vooral het gemeen-
schappelijke gebied, het natuurreservaat
De Groote Peel, deels in Limburg, deels
in onze provincie. In een wat neerslach-
tige bui mag ik daar graag vertoeven,
vooral op mistige donkere herfstdagen
want dan wordt je zo mogelijk nog  meer
mistroostig en denk je vooral weer aan
de waterpoort naar de Peel, ons eigen
stukje Brabant, het enige echte vader-
land, ons wereldberoemde klokkendorp,
ons fameuze sociaalculturele dorp,
kortom de enige plek  op aarde waar ik
op een  broeierige zomeravond op een
gezellig terras aan de Kouwenberg wil
zitten en wil luisteren naar weemoedige
accordeonmuziek, genietend van een
koel glas gerstennat uit een naburig,
eveneens wereldberoemd dorp, door een
ober in een zuidelijk land geserveerd en
uitgesproken als “Lieshoed” want hout
kennen ze daar niet. Ik besef maar al te
goed dat ik langzaam begin door te
draven en het risico loop niet meer voor
vol te worden aangezien of te worden
afgeschilderd als een zotte patriot of
doorgeschoten  kroniekschrijver, op zoek
naar literaire erkenning. Nou dan moet je
in Nederland andere rubrieken gaan vullen

dan een pagina van het geminskaps-
blaaike of Laarbeeker.
Traditioneel is de herfst de periode van
vallende eikels en andere boomvruchten
als je ze niet op tijd plukt. Mijn opa
placht altijd te zeggen:  Je hoeft niet aan
de boom te hangen, om een eikel te zijn.
Ik meende altijd dat hij er iets anders
mee bedoelde, ik verdiepte me destijds
nog niet zo in spreekwoorden en gezeg-
den. Sinds ik Johan Verschuuren ken,
moet ik zeggen dat mijn kennis van
deze materie aanzienlijk is verbeterd. Hij
strooit ze nog altijd kwistig over het
Brabantse land en de mensen genieten
er nog steeds van.  Gingen we vroeger in
het herfstbos paddenstoelen plukken, als
milieubewuste generaties leren we nu,
dat we alleen nog maar naar padden-
stoelen gaan kijken en er van genieten.
Er zijn mensen die helemaal niet van
paddenstoelen houden maar meer van
zwammen, daar wil ik persoonlijk al hele-
maal niets mee te maken hebben. De
komende weken laten deze bodemschim-
mels zich in volle glorie aan ons zien en
geniet er maar van. In de Efteling hebben
de paddenstoelen nog steeds een
ereplaats in het sprookjesbos en dat
moet in ons eigen bos ook zo zijn.
Eerbied voor alles wat groeit en bloeit en
ons altijd weer boeit. Als natuurliefhebber
zie ik bijna elke dag weer dat de mens
niet die waardering voor de ons
omringende natuur kan opbrengen, die ze
eigenlijk zou verdienen. Die mensen
hebben nooit geleerd om van de kleine
dingen om ons heen te genieten, sterker
nog, ze weten niet eens wat er zoal om
hun heen in de natuur groeit en  krioelt.
Laat staan dat ze ook maar het minste
besef hebben wat hun gedrag voor invloed
heeft op de natuur. Als simpele meikever
kan ik het  alleen maar signaleren,
mensen veranderen kan ik ook niet of het
moet zijn dat er toch een paar gaan
nadenken als ze dit lezen. Hee, dat zou
een mooie herfst kunnen worden.
De meikever.
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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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‘Scouting Aarle-Rixtel verstuurt
de groene groeten’

Dit jaar, waarin Scouting Aarle-Rixtel 75
jaar bestaat, doet de scouting weer mee
met het grootste scouting evenement van
de wereld, Jamboree on the Air (JOTA).
Scouting groepen uit alle landen
proberen in dit weekend contact te
leggen met elkaar.
Het algemene thema dit jaar is ‘Green
Greetings’. Dit kan op verschillende
manieren opgevat worden, en Aarle-Rixtel
doet dat door zich dit jaar beter met het
milieu bezig te houden. Dit gebeurd met
zonne-energie, en andere soorten van
energie, ook gaan wij de blokhut heel
natuurlijk en groen aankleden.
In het weekend van 16, 17 en 18 oktober
2008  wordt er vanuit de blokhut in Aarle-
Rixtel  contact gelegd met scouts over
heel de wereld. Dit wordt gedaan via
radiozenders en computers. Om te
kunnen zenden via de ether heeft
Scouting Aarle-Rixtel ook dit jaar weer
een toren van hout en touw gebouwd.
Deze is  zo’n 20 meter hoog. De toren is
‘s avonds prachtig verlicht.  Zenden via
radio is voor de meesten geen dagelijkse

bezigheid en daarom zeker leuk om eens
te proberen.
Maar er wordt niet alleen gebruik van de
oude techniek door te zenden via de
ether, maar ook nieuwe communicatie
middelen worden gebruikt, via internet,
portofoons, een live bluescreen en een
interactief whiteboard, wordt druk
gecommuniceerd met andere scouts over
de hele wereld.
Speciaal voor de kinderen, ouderen
mogen natuurlijk ook mee doen, is er een
programma georganiseerd. Tussen
11:00u en 17:00u hebben we een open
inloop waarbij je op elk moment kan
starten met een aantal spellen. Hiermee
kun je het fel begeerde Jota/Joti insigne
verdienen! Als je op tijd bent, dan kun je
zelfs meedoen met een superspan-nend
groot spel. Dit groot spel wordt maar één
keer gedaan en begint om 11:00 uur, en
zal door heel Aarle-Rixtel gaan. Iedereen
is  van harte welkom, alle geïnteres-
seerden, en ook kinderen die (nog) niet
bij de scouting zitten.
Ook is er op zaterdag 17 oktober,
speciaal voor de Jota, de heemkamer
geopend tussen 13.00 en 17.00. Hier is
een tentoonstelling van 75 jaar scouting
Aarle-Rixtel te zien, dit is een leuke
gelegenheid om daar langs te gaan.
Wij nodigen je uit om een kijkje te nemen
in onze blokhut, dan kun je met eigen
zien hoe leuk JOTA is. Je bent welkom
op zaterdag 17 oktober tussen  11.00u
en 17.00u. Scouting Aarle Rixtel is te
vinden aan de Jan van Rixtelstraat 32a te
Aarle-Rixtel.
Voor meer informatie kun je kijken op
www.scoutingaarlerixtel.nl

“De Jota toren van scouting Aarle-Rixtel,
die in staat is om omhoog getrokken te
worden, voor te zenden naar scouts over de
hele wereld.”

www.gemeenschapsblad.nl
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PlatOO
aan de slag met Leonardo

Het was niet zo dat Marieke werd gepest.
Toch voelde ze zich altijd een buiten-
beentje. Als ze vertelde over het straf-
recht wat haar erg interesseerde wisten
de anderen niet eens waar het over ging.
Hoogbegaafde kinderen hebben het vaak
niet makkelijk in Nederland. Hoogbe-
gaafdheid, en dan spreken we over een
I.Q. van 130 en meer is vaak een onder-
belicht aspect binnen het gewone
basisonderwijs. In een Leonardogroep
krijgen kinderen minder uren taal- en
rekenonderwijs dan op een gewone
basisschool maar er is meer tijd voor
vakken als muziek, ICT, Engels en
Spaans. Eindelijk voelen ze weer dat ook
zij een plafond hebben. Dat prikkelt hen,
waardoor school weer interessant wordt.
De afgelopen decennia heeft in het onder-
wijs extra zorg aan kinderen centraal
gestaan in het kader van Weer Samen
Naar School. Hierbij ging de aandacht
vooral uit naar kinderen met extra
instructiebehoeften of een specifiek
geconstateerd probleem als ADHD,
autisme, dyslexie, PPD-nos enz.
De laatste jaren wordt steeds meer
duidelijk dat ook kinderen die een surplus
aan capaciteiten hebben ook extra
begeleiding behoeven.
Uit onderzoek blijkt dat 2% van de leer-
lingen ver onder zijn of haar niveau
presteert. Dit kan leiden tot allerlei
psychische en lichamelijke klachten,
maar ook tot radeloze ouders. Ook
hoogbegaafde kinderen zijn een
zorggroep die aandacht verdient!
Daarom heeft de Stichting PlatOO het
initiatief genomen om een Leonardogroep
te starten. PlatOO is het bestuur van
diverse openbare scholen in de regio,
waarvan 14 scholen deel uit maken.
Dit initiatief is een regiovoorziening

waarbij het gaat om kinderen uit de
gehele regio Helmond en omstreken.
Voorwaarde is wel dat de leerlingen
overstappen naar de school waar de
Leonardoafdeling gevestigd gaat worden.
Daarnaast wordt er verwacht dat er bij
aanmelding een intelligentietest is
afgenomen waaruit blijkt dat er sprake is
van hoogbegaafdheid.
In een Leonardogroep zitten maximaal 16
leerlingen met een I.Q. van 130 of meer
die een uitdagend lesprogramma krijgen
aangeboden. Naast de reguliere lesstof
zal er tijd over blijven voor vakken als
wiskunde, muziek en de wereldtalen.
Ook leren ondernemen is een vak dat
aan de oudste leerlingen zal worden
aangeboden. Voor deze vakken worden
vakdocenten aangetrokken.
Kinderen zoals Marieke voelen zich in
een Leonardogroep geen buitenbeentje.
Bij voldoende deelname zal de
Leonardogroep na de kerstvakantie gaan
starten. De voorbereidingen zijn inmiddels
in gang gezet en PlatOO onderzoekt
momenteel waar de Leonardogroep bij
PlatOO geplaatst zal worden.
Voor meer informatie en aanmeldingen
kunt u contact opnemen met de Stichting
PlatOO in Helmond (www.platoo.nl, tel.
0492-392112) of met de directeur van
OBS De Driehoek, Jolein Orelio, 0492-
383003 of jolein.orelio@3hoek.com.

KKKKKlokje

Galerij-Museum-Bies.
Het adres voor reiniging, conservering,
taxatie en restauratie van schilderijen.
Verder zijn wij gespecialiseerd in
Brabantse schilderkunst. Met veel
werken van Marinus Bies en Henk Bies.
Tijdens exposities geopend op donderdag
en zondag 14.00-16.30 uur. Of op
afspraak. Tel.0492-381870.  
www.galerij-museum-bies.nl
bosscheweg 15.
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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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Enkele dagen na het plotseling omhoog
gaan van de Ketelbrug,
stond de Aarlesebrug ineens ook open,
je moest er snel bij zijn,
want het duurde niet lang, het ging erg
vlug.
Onze spion dacht dat het op 6 oktober
ging om een proef,
want ze zag géén mammoettanker met
een grote schroef.
Ook nog niet de boot van Sinterklaas,
die naar het Helmondse kasteel
opstoomde met veel geraas.
Ik heb nergens gelezen dat ons raadslid
Wim,
over dit voorval vragen gesteld heeft aan
B & W,
want als dit meer structureel gaat
gebeuren,
dan zitten wij daar natuurlijk wel mee.
Nu was het even schrikken voor het
verkeer,
die tot de slagboom konden rijden
en verder naar d’n Heikant niet meer.

Op de dag waarop dit
Gemeenschapsblad het levenslicht ziet,
wordt er niet langer meer over de
gronden Smulders geluld,
want de nieuwe naam van het plan wordt
onthuld.
We zijn benieuwd wat het geworden is
en wie het heeft bedacht.
Nu maar snel beginnen met een van de
plannen,
waarop al heel lang wordt gewacht.
RD

KKKKKlokje KKKKKlokje

Madeliefste
sfeer in huis halen? wij maken 10 en 24
november herfststukken. Op 18 november
gaan we de vogels verwennen met een
mooie voedertaart. Heb je interesse of
heb je vragen bel 06-20270699 of mail
info@madeliefste-creatief.nl
www.madeliefste-creatief.nl

Dovens Meubelen Milheeze.
Slaapkamers voor iedereen, ook senioren
en tieners. Matrssen 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

LBT Bridge Club Aarle-Rixtel

Op zondag 25 oktober a.s. is het weer
zover. Dan wordt in de Dreef het bekende
Laarbeek Bridgetoernooi gehouden.
Deelname is mogelijk voor iedere bridger,
hoeft dus niet persé competitiebridger te
zijn. Het is een open toernooi, waarbij
het hoogst eindigende paar uit Laarbeek,
zich Laarbeekkampioen mag noemen,
en dus de ,, Laarbeeker “ ontvangt, uit
handen van de Wethouder van Cultuur en
Sportzaken.
Verder zijn er hele mooie prijzen, voor de
eerste 15 paren;en nr. 20, 30 , 40, 50
,enz.
De inschrijving bedraagt 15 euro per paar,
incl. koffie met cake bij binnenkomst.
De betaling geschiedt bij binnenkomst,
aan de zaal.
Aanvang 13.00 uur; zaal open 12.00 uur.
Inschrijving: Naam deelnemer 1
........................................................
Adres ..............................................
Telefnr...............................................
Naam deelnemer 2
........................................................
Adres...............................................
Telef.nr.............................................
(zsm mogelijk opsturen naar)
laarbeekbridge@onsmail.nl
G.Peeters 0492-381961; J.Seijkens
0492-381772



DRUKKERIJ AARLE-RIXTEL
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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.

TONEELCLUB
THEATRALE IN DE DREEF

Na de druk bezochte optredens van het
toneelstuk “Gebroken ijs” in november
vorig jaar is de Toneelvereniging Theatrale
begin dit jaar weer enthousiast begonnen
met het instuderen van een nieuw
toneelstuk, een blijspel, dat we op 20 en
21 november willen opvoeren. De voor-
stellingen die voor iedereen toegankelijk
zijn zullen om 20.00 uur  beginnen in de
Dreef.  Noteer deze data alvast in uw
agenda. Over de inhoud van het stuk en
de kaartverkoop zullen wij U nog
informeren via het Gemeenschapsblad en
de Laarbeeker.

Beste Dames

Op donderdag 22 oktober vieren wij het
75- jarig bestaan van onze afdeling.
Pastor Deli zal ons voorgaan in de
Eucharistieviering aanvang 14.30 uur in
de kapel aan de Bosscheweg.
Na deze viering zal de feestelijke dag
voortgezet worden in zaal ’t Heuveltje.
Na het diner zal de avond verder opge-
luisterd worden door het  cabaretgezel-
schap “Vrouwentongen”.

Het bestuur
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Drogisterij Raijmakers
Dorpsstraat 26     5735EE   Aarle-Rixtel   0492-381278
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Avontuurlijk reisje
BC De Witte Poort

Zaterdagmorgen om kwart voor negen
was er een klein oploopje bij Mariën-
gaarde. De biljarters van BC De Witte
Poort met partners verdrongen zich om in
de bus te stappen. Een mooi reisjes
stond ons te wachten! Chauffeur John
heette ons hartelijk welkom. Vol goede
moed vetrokken we richting Terschuur.
De stemming zat er goed in. Het leek
net of we elkaar in jaren niet gezien
hadden. Wat werd er bijgepraat. Op de
A50 bemerkten enkele van ons dat de
bus zo mee en dan langzamer ging
rijden. Ter hoogte van Nistelrode stonden
we bijna stil. Wel een gekke plaats om
een ‘plasstop’ in te lassen.
Dat was ook niet de bedoeling, de bus
kreeg weer een normale snelheid. Op
voorstel van de chauffeur zouden we bij
de eerstkomende benzinepomp de eerste
stop houden. Daar hoorden we dat de
bus kuren had. Na contact te hebben
opgenomen met de centrale post, werd
besloten de reis verder te aanvaarden. Al
snel bleek dat de bus niet vooruit te
branden was. Suggesties om te duwen
waren niet van de lucht. Wat we niet
verwachtte gebeurde. Een noodstop op
de vluchtstrook voorbij de afslag Rave-
stein viel ons ten deel. De bus liep voor
geen meter verder. Weer overleg met de
centrale post, wat te doen? Besloten
werd om een reserve bus onze kant te
laten komen. We moesten rekening
houden met een oponthoud van ruim
ander half uur. Had U gedacht dat de
stemming hierdoor afnam, mis. Druk
werd er door gebabbeld. Voortstellen van
wat we moesten ondernemen waren niet
van de lucht. Bij het zien van een
takelwagen, die echter aan de andere
zijde van de A50 reed, rees de vraag: “Is
die voor ons”. Tien minuten later stond
die takelwagen voor onze bus. Jawel, hij

zou onze bus optakelen.
Een niet verwacht avontuur viel ons ten
deel.  Spannend was het wel. De sfeer
bleef goed. Min of meer berustten we ons
in het lot. Na al het takelwerk, waarbij we
in de bus moesten blijven, zouden we
terugkeren naar de dichtstbijzijnde
benzinepomp. Geluk bij een ongeluk viel
ons ten deel.
De reserve bus was al een heel eind in
onze richting. Hierop besloten we te blij-
ven staan. Met zijn allen kijkend door het
achterraam van de bus klonk regelmatig
een gejuich op bij het zien van een
naderende bus. Weer niet onze bus. Ja,
ja eindelijk kwam hij eraan. Het over-
stappen verliep vlot en de reis naar
Terschuur kon doorgaan.
Rond een uur arriveerden we daar bij het
Oude Ambachten museum. De ontvangst
was prettig en de lunch smaakte prima.
Hierna bezochten we ruim 2 uur het
mooie museum. Onze mensen waren
zeer enthousiast. Zij sloten de middag af
met een heerlijk kopje koffie en gebak.
Uiteraard een drankje ontbrak niet. Al bij
al hebben we met zijn allen genoten van
een prettige dag. Met een speciaal woord
van dank aan onze chauffeur die onder
toch wel vervelende omstandigheden,
rustig en vriendelijk bleef.
Ben Sibon.
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In het vorige gemeenschapsblad
schreef ik, dat ik vanwege vakantie
afwezig was. Mijn vakantie is weer
voorbij (en wees gerust de vakantie-
dagen voor de rest van het jaar zijn zo
goed als opgesoupeerd). Weer heerlijk
uitgerust heb ik inmiddels mijn
buurtbrigadierswerkzaamheden weer
opgepakt. Ik moet zeggen dat het
gedurende mijn  afwezigheid (relatief)
rustig is geweest in Aarle-Rixtel.
Nu dus weer een ‘gebruikelijke’ bijdra-
ge over de politie.  De periode waarover
ik jullie hieronder informeer beloopt dus
wat langer als de gebruikelijk twee
weken. Bij de politie hebben we ons
bezig gehouden met onder andere de
volgende aangelegenheden;
AANRIJDING MET KIND;
Op donderdag 27 augustus vond op De
Malthezer een aanrijding plaats waar-
bij een 5 jarig jongentje op zijn skelter
werd aangereden door een 19 jarige
knaap uit Lieshout. Het kind was in de
buurt van zijn ouderlijke woning aan
het spelen. De Lieshoutenaar kwam
met zijn auto aangereden en zag dat
verderop de doorgang (tijdelijk) geblok-
keerd was. Zonder fatsoenlijk uit te
kijken, hup de auto in zijn achteruit en
gassen maar, waar net op dat moment
dat kleine manneke reed. Gelukkig
bleef de schade beperkt tot enorme
schrik bij het ventje, zijn ouders, de
omstanders en de autobestuurder. De
schrammen, builen en bulten bij het
kindje werden verzorgd door de
mensen van de ambulancedienst.
Gelukkig liep dit gebeuren redelijk
goed af. Je moet je toch niet indenken
hoe het ook had kunnen aflopen.
Naar aanleiding van vorenstaande wil ik
hier een dringende oproep doen aan
alle inwoners van Aarle-Rixtel om toch
vooral in de woonwijken wat voor-

zichtiger te rijden. De maximum snelheid
binnen de bebouwde kom is nog steeds 30
km/h. Regelmatig krijgen we klachten
binnen,  over dat er toch zo hard gereden
wordt. Bedenk wel, dat met name in de
woonwijken de meeste chauffeurs óók  de
bewoners van de wijken zelf zijn.
AANRIJDING MET ERNSTIG LETSEL;
Op zondag 30 augustus vond er een aan-
rijding plaats op de Dorpsstraat. Een 28
jarige inwoner van Aarle-Rixtel stond met
zijn auto op de weg geparkeerd bij de
Rabobank. Op het moment dat de man
wilde uitstappen werd hij juist gepasseerd
door twee mensen op de fiets. Een van hen,
een 52 jarige vrouw uit Helmond, botste
tegen het opengaande portier en kwam te
vallen. Met een gecompliceerde beenbreuk
werd ze naar het ziekenhuis vervoerd
OPLICHTING;
Op donderdag 3 september werd een
inwoner van Aarle-Rixtel opgelicht. Via
www.marktplaats.nl had de man een auto
gekocht voor 10.000 Euro. De auto werd
netjes geleverd en betaald. Na korte tijd
kwam de koper er achter dat er misschien
toch niets helemaal met de auto in orde
was en ging te rade bij de politie. Daar
bleek echter al snel dat met het chassis-
nummer van de pas aangeschafte auto was
gerommeld. Op grond van het vermoeden
dat de auto gestolen was is deze, na
overleg met de officier van justitie, in beslag-
genomen. Nader onderzoek volgt.
Een ander inwoner van Aarle-Rixtel werd
enkele dagen later ook via Marktplaats
opgelicht. Hij bestelde voor 80 Euro boeken.
Die werden niet geleverd en de verkoper
was (natuurlijk) niet meer te traceren.
DIEFSTAL FIETS DOOR 2 HELMONDERS;
Op maandag 7 september werd voor een
café aan de Dorpsstraat een afgesloten fiets
weggenomen. Diezelfde dag werd in
Helmond een auto gecontroleerd, waarin de
gestolen fiets werd vervoerd. De bestuurder
en de passagier van deze auto werden
vervolgens aangehouden op grond van
diefstal en/of heling. Het tweetal werd in
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verzekering gesteld en nader onderzoek
werd gedaan. Ook enkele feiten die zij in
Helmond pleegden konden worden
opgelost. Over een tijdje mogen ze zich
bij de rechter verantwoorden.
MISHANDELING;
In de nacht van vrijdag 11 op zaterdag 12
september werd op de Bosscheweg in
Aarle-Rixtel een 26 jarige man uit
Helmond mishandeld door een persoon
die als passagier meereed in een donker
kleurige personenauto, vermoedelijk een
Volkswagen Golf. Het slachtoffer reed op
de fiets richting Helmond en werd met
een voorwerp, door de autopassagier,  in
de rug geslagen. Het slachtoffer heeft
zich onder doktersbehandeling moeten
stellen.
MILIEU-AANGELEGENHEDEN;
Op donderdag 17 september werd in het
buitengebied aan de Jonker Karellaan
een hoeveelheid hennepafval aangetrof-
fen. Het spul zat in een groot aantal
plastic zakken die in de sloot waren
gedumpt. Enkele dagen later, op precies
te zijn op dinsdag 22 september, werden
aan de Laarweg ongeveer 150 stuks
Gemertse Nieuwsbladen aangetroffen.
Via de uitgever wordt achterhaald welke
bezorger mogelijk op die manier snel
zijn/haar bezorggeld wilde verdienen.
In de passantenhaven werd de eigenaar
van een plezierjacht bekeurd omdat deze
daar de verblijfsduur ruim had over-
schreden.
Tenslotte werd in dezelfde week, aan de
Havenweg, een 22 jarige man uit
Helmond bekeurd, omdat hij daar aan het
vissen was zonder vergunning.
INBRAAK IN AUTO;
In de nacht van woensdag 23 op donder-
dag 24 september werd ingebroken in
een geparkeerde auto  die stond aan de
Albers Pistoriusstraat. Uit de auto werd
de navigatieapparatuur gestolen.
Tenslotte wil ik nog eens de aandacht
vragen voor de mensen die in het
weekeind heerlijk uitgaan in Aarle-Rixtel.

Van verschillende kanten komen weer
klachten binnen over veel lawaai, overlast
en vernielingen in het holst van de
(weekeind)nacht. Mijn dringende vraag
aan deze feestvierders is om zich toch
enigszins te gedragen als ze na het
cafébezoek weer de straat op gaan. Aan
de inwoners die de overlast ervaren zou
ik met klem willen vragen om de politie
te bellen op het moment dat de overlast
veroorzaakt wordt. Door direct te bellen
kunnen we zo veel mogelijk alert
reageren. Een telefoontje één of enkele
dagen later heeft meestal geen effect
meer.
Dat was het weer voor deze keer,
De vriendelijke groeten,
John Geerts, uw buurtbrigadier.

Carnavals
seizoen 2009-2010

Stichting Organisatie Carnaval Ganzegat

Over een maand start het nieuwe
carnavalsseizoen, de diverse commissies
van Stichting Organisatie Carnaval
Ganzegat zijn al een tijd druk bezig om
van het komende carnaval een geweldig
feest te maken. De komende maand kunt
u de hinst weer verwachten om de Prins
2009-2010 te raden.
Hierbij de  belangrijkste datums van het
komende seizoen, zet ze in uw agenda
wat u wilt er vast en zeker niets van
missen.
14 November Prinsenbal
15 November Jeugdprinsenbal
28 November Prinsenreceptie
15 januari Seniorenavond
16 januari Ganzekwekavond
30 januari Ganzekwekavond
13 t/m 16 februari Carnaval
Een ieder alvast een geweldig carnavals-
seizoen toegewenst.
Stichting Organisatie Carnaval Ganzegat
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Brand op de vuilnisbelt
Vrijdagavond werd telefonisch een
brand gemeld op de vuilnisbelt, die
voor de buurtschap ondragelijke reuk
verspreidde. Wethouder Gijsbers, die
als waarnemend burgemeester
gewaarschuwd werd, trok met de
gemeente secretaris op verkenning uit
en toen de vuurhaard niet zo onmete-
lijk groot bleek te zijn, gingen ze direct,
bijgestaan door arbeider van Horik met
zoon, tot blussen over. Het smeulen-
de vuur werd bedolven onder het
zand. De Opstal” werd vanaf dat uur
niet meer bedreigd.

10 oktober Japanse film
Zoals ieder jaar zal ook dit seizoen een
missiefilm worden gedraaid. Pater Bom
van de Missionarissen van Scheut zal
hiervoor op dinsdag 13 oktober a.s. naar
Aarle-Rixtel komen en U vanaf 8 uur de
avonds de authentiek Japanse geluidsfilm
over Dr. Takashi, de beroemde Japanse
atoomgeleerde en bekeerling tonen,
genaamd: “De klokken van Nagasaki”.
Veel bladen hadden bijzondere lof voor
deze film, die een zegetocht door Japan
heeft gemaakt.

14 oktober Carillon-toren van Aarle-
Rixtel naar Washington
Vandaag zijn de eerste grote trailers met
kolommen van de toren voor het nationaal
carillon te Washington, vanuit Aarle-Rixtel
in de haven van Rotterdam aangevoerd.
Vrijdag vertrekt  “De Kamperdijk” van de
Holland-Amerika lijn. In Washington
wordt op 4 november begonnen met de
opbouw van deze uit tienduizend delen
bestaande klokkentoren. Op 15 decem-
ber moet de 40 meter hoge toren gereed
zijn. Het klokkenspel werd reeds in 1953

aan Amerika geschonken en tijdelijk in
een park in Washington opgesteld. De
toren heeft als opschrift:”From the people
of the Netherlands to the people of the
United States” Het carillon en de toren
zijn een geschenk van het Nederlandse
volk en speciaal van enkele grote
Nederlandse bedrijven. De ontwerper van
de toren, ir. J. Boks te Rotterdam, zal
begin december naar Washington reizen
voor de officiële overdracht aan de
Amerikaanse regering

Woningbouw
De twee duplexwoningen, te bouwen
langs de Mariastraat zijn door het ge-
meentebestuur opgedragen aan de
laagste inschrijver, J. Rooijakker te
Mierlo-Hout. Ze werden ontworpen door
architect Priem van Oirschot. De aan-
neemprijs is f 36.830,—

Vrijwillig brandweerkorps
Wegens het bereiken van de 55-jarige
leeftijd werden de heren Chr. v.d. Elzen
en J.J.A. Slaats, ingaande 1 januari a.s.
ontslagen als lid van het Gemeentelijk
Vrijwillig Brandweerkorps. Hun ontslag
geschiedde door het Gemeentebestuur
eervol met dankzegging voor de vele
diensten

19 oktober Aanrijding met een hond
De heer M. P. van hier rijdende van de
kerk naar huis kwam gistermiddag met
zijn bromfiets in botsing met een grote
hond, die kris kras over de Dorpsstraat
laveerde. P. kwam te vallen, liep
schaafwonden aan zijn gezicht op en
schade aan zijn kleding en bromfiets.
Verzekering dekt de schade.

Projectiel De heer W. Aarts vond op zijn
land een projectiel afkomstig van de oor-
logsdagen in 1944. Aan de Hulpverle-
ningsdienst uit ’s-Gravenhage is verzocht
het gevonden projectiel op te halen.
Helmondse Courant oktober 1959






