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www.gemeenschapsblad.nl
STICHTINGSBESTUUR:
Jan den Mulder,
Cisca Verschuuren - Nooijen,
Trees van Zutphen-Wagemakers,
Ad Loos,
Ben Sibon,
Theo Schepers,
Huisartsen:
Huisartsenpost Elkerliek:
Tandartsen:
Apotheek:
Ziekenhuis:
Mariëngaarde:
Spreekuur pastorie:

Oplage

Lieshoutseweg 26
Haffmansstraat 10.
Bosscheweg 4.
Kerkstraat 39.
Nachtegaalstraat 7.
Lijsterstraat 7.
T. Engels en F. Titulaer
C. Martin en P. Kolkman
P. Colen
Laarhoeve
Elkerliekziekenhuis Helmond
Bosscheweg 20, 5735 GV
zie kerkberichten Heindertweg 1

Klachten t.a.v. Gemeenschapsblad:
Ben Sibon Nachtegaalstraat 7
Tel 0492 - 381610
Inleveren kopij
Tot uiterlijk dinsdagavond voor het
verschijnen van het volgende nummer.
E-mail:
gemeenschapsblad@hotmail.com
Advertenties, dankbetuigingen en klokjes
(duidelijk leesbaar)
Adres
Kerkstraat 39, 5735 BW, Aarle-Rixtel.
Fax 0492 - 842639
Klokjes en dankbetuigingen
tegen contante betaling aanleveren op
adres Kerkstraat 39, Aarle-Rixtel
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382100
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382034
381610
381733

381253
0900 8861
381790
382727
386000
595555
385333
381215

Kosten van de advertenties
Exclusief BTW 19 %
1/1 pagina: € 50,=
1/2 pagina: € 26,50
1/3 pagina: € 19,=
Klokjes inclusief BTW: v.a. € 4,=
Dankbetuigingen inclusief BTW: € 9,=
Bijkomende kosten, zoals verkleinen
van advertentie e.d. zullen worden
doorberekend.
Bank: Rabobank 10.14.95.048
De Stichting Gemeenschapsblad kan
geen enkele aansprakelijkheid
aanvaarden voor schade van welke
aard dan ook, ontstaan door het niet,
niet tijdig of onjuist plaatsen.
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Taxibedrijf
C. van Heijst
*
*
*
*
*

personenvervoer
rolstoelvervoer
groepsvervoer
ziekenvervoer
pakketdiensten

381218
Dorpsstraat 98
Aarle-Rixtel
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Centraal alarmnummer

112
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Landelijk Politienummer 0900 - 8844 voor niet spoedeisende hulp

POLITIEBUREAU Beek en Donk, openingstijden ma t/m vr 09.00-12.00 u,
wo 18:00-19:30u tel. 0900 - 8844.
BRANDWEER 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, Churchillaan 109, Helmond, aanvraagformulier opvragen tel. 0492-587878.
VERLOSKUNDIGEN Gemert-Bakel en Aarle-Rixtel. St Annastr 69. Gemert.
Afspr. maken, ma, di en do van 9.00 u tot 12:00 u. 0492-367703
Dienstdoende verloskundige:0492 — 367703
FYSIOTHERAPEUTEN Fysiotherapie en Manuele Therapie. P. J. Groenendaal en
Mw. Groenendaal-de Waard, en Mw. L. Mcnab. Koude Maas 16, tel. 382156.
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
DE ZORGBOOG KRUISWERK: Mariëngaarde, Bosscheweg 20 en Gezondheidsservice.
Info kantooruren 0900-8998636 Thuiszorgwinkel Helmond verpl.huis Keyserinnedael, Kanaaldijk NO 18, tel 0492-348782 ma t/m vr 10.00-17.00u za 12.00-16.00
STICHTING WELZIJN OUDEREN LAARBEEK: Otterweg 27, Beek en Donk, tel. 328800
ma. t/m vr. 09.00-12.00 uur.
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

Parochie O..L. Vrouw Presentatie
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Week van zaterdag 31 oktober t/m vrijdag 6 november
Zaterdag 31 oktober
18.30 uur Kerk – Eucharistieviering – Samenzang -kindernevendienst
Jaantje Kester – Opheij
(par.)
Overleden ouders de Korte – Verhaar
Jan van den Bogaard
Zondag 1 november – Hoogfeest van ALLERHEILIGEN
10.00 uur Kerk – Eucharistieviering – Herenkoor
Overleden begunstigers van het Onze Lieve Vrouwe Gilde
Sien Nooijen
(fund.)
Bernard van den Elsen
Toos Houët
(verj./buurtbew.Wielewaal/Lijsterstr.)
Herman Verhoeven
(par.)
Jes van Roij
(par.)
Jo de Jong – Nederveen
(par.)
Frans en Marieke Raijmakers – Donkers
Doris Verberne – van Zogchel
(par.)
Martien Daniëls
(7e j.get.)
Maandag 2 november- ALLERZIELEN
19.00 uur Kerk - Eucharistieviering – Dames- en Herenkoor
Annie v. d. Kerkhof – Kaczynsky
(fund.)
Lien van der Heijden – van den Bogaard
(par.)
Noud en Mio Raaijmakers
Hanneke van Berlo
(m.g.)
Giel van Mierlo
(m.g.)
Woensdag 4 november
19.00 uur Kapel – Rozenkransgebed
Week van zaterdag 7 november t/m vrijdag 13 november
Zaterdag 7 november
18.30 uur Kerk – Eucharistieviering – kindernevendienst
Openingsviering vormelingen Koor Common Voices uit Someren.
Lien van der Heijden – van den Boogaard
(par.)
Frans Cooijmans
(par.)
Zondag 8 november – 32e Zondag door het jaar – St. Willibrordzondag
10.00 uur Kerk – Eucharistieviering – Herenkoor
Joseph van Ommeren
(fund)
Frans Bekx
(fund.)
Johanna Bekx – Raaijmakers
(fund.)
Jo en Andries Smulders - Sengers
Frans Maas
(buurt)
Hanneke van Berlo
(par.)
Bertha van Dijk - Swinkels
Tot welzijn van de parochie
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Woensdag 11 november
19.00 uur Kapel – Rozenkransgebed
OVERLEDEN
Pieter Wijnker, Kannelustweg 13, 78 jaar
Adriaan Vriens, Donkersstraat 13, 78 jaar.
Toon van Boxtel, Koude Maas 22, 74 jaar.
ALLERHEILIGEN en ALLERZIELEN Zondag 1 november vieren wij in onze kerk het
hoogfeest van ALLERHEILIGEN. Deze mis begint ’s morgens om 10.00 uur. Wij
willen U van harte uitnodigen om daarbij aanwezig te zijn. Maandag 2 november is ‘s
avonds om 19.00 is de SPECIALE EUCHARISTIE-VIERING i.v.m. ALLERZIELEN.
Wij zullen tijdens deze viering alle overleden parochianen gedenken en vooral
diegenen die het afgelopen jaar van ons zijn heengegaan. Bij iedere naam die de
pastoor voorleest, zal een kaars aangestoken worden. Na de dienst gaan we bij goed
weer, gezamenlijk voor een kort gebed naar het kerkhof en kunnen de kaarsen op de
graven worden geplaatst. Op alle andere graven zullen dan ook kaarsjes branden. U
bent van harte welkom.
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 zijn 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? Pastor Deli kunt u
persoonlijk spreken op: donderdag- en vrijdagochtend van 10.30 tot 11.30 uur.
Wilt U op een ander tijdstip een persoonlijk gesprek met de pastor, dan kunt u daar
tijdens de spreekuren voor bellen. 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 pastor bereiken op de pastorie tel.:381215.

Beste Medeparochianen,
Op de lijst van vrijwilligers in de parochie treft u enkele onjuistheden aan.
Excuses daarvoor!
Aangevuld dient te worden:
Rini Daniëls Penningmeester Terlingen-plein 16 Tel. 382340
Bij de kostersgroep is de naam van de contactpersoon: Wouter van Boheemen.
Graag wil het parochiebestuur nogmaals een oproep doen voor administratieve
ondersteuning op de pastorie. Hebt u administratieve ervaring en werkt u met de
computer, dan kunt u mogelijk een waardevolle aanvulling betekenen voor onze
ledenadministratie. Graag een telefoontje of berichtje naar de vice-voorzitter Henk van
Eijndhoven tel 383381
of naar de secretaris Sissy van de Weijer tel; 383384.
Met vriendelijke groet, Namens het parochiebestuur,
Sissy van de Weijer- Vogels.
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Vanuit de Pastorie
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Kort woordje van Pastor M. Deli
Jubileumconcert
Denderend was het jubileumconcert ter
gelegenheid van het 110-jarig bestaan van
het Gemengd Koor De Klokkengieters en
het 135-jarig bestaan van Harmonie De
Goede Hoop.
Wie er niet bij kon zijn op zondag 11
oktober heeft heel wat gemist!
Koor, harmonie, solisten en organisten
wisten de toehoorders te ontroeren door
hun prachtige vertolkingen. Ze deden de
kerk op haar grondvesten daveren. De
dames van onze Klokkengieters mochten
gezien worden in hun nieuwe kledij!
Proficiat aan allen!
Concert Euphonia
Helaas kon ik door omstandigheden niet
bij het concert van Euphonia aanwezig
zijn. Maar ik vernam dat ook dit concert
bijzonder geslaagd was.
Werkgroep Eerste Heilige Communie
We zijn heel blij met de drie nieuwe
leden; Angeline Barten, Wendi Kampen
en Yvonne van Stiphout komen het team
van onze werkgroep Eerste Communie
versterken. Afgelopen dinsdag was er in
de aula van basisschool De Heindert een
informatie avond voor de ouders.
Momenteel zijn er reeds 34 kinderen
ingeschreven en men verwacht de
komende weken nog meer aanmeldingen.

Net zoals ieder jaar zullen de dames van
deze toegewijde werkgroep de kinderen
voorbereiden op hun Eerste Heilige
Communie. Mijn dank aan al deze
mensen en natuurlijk ook aan de ouders
die hieraan hun medewerking willen
verlenen. Het zullen weer boeiende en
leerrijke avonden worden.
KVO
Vorige week donderdag vierden de leden
van de KVO het 75-jarig bestaan van hun
afdeling. Ook vanaf deze plaats wil ik
nogmaals de KVO van harte feliciteren
met hun jubileum. Ik vond het heel fijn dat
deze toch bijzondere dag geopend werd
met een plechtige Eucharistieviering in
onze mooie kapel.
Tot binnenkort,
Pastor Michaël Deli

Beste Dames
Op dinsdag 10 november excursie
Orgelmuseum. We gaan op excursie naar
het Orgelmuseum in Helmond.
Daar krijgen we een rondleiding en uitleg
over de orgels. We vertrekken om 13.45
vanaf zaal ’t Heuveltje.
Het bestuur

Dankbetuiging
Heel veel dank aan alle lieve mensen in Aarle-Rixtel voor uw
warme medeleven bij het overlijden van

Pieter Wijnker
en uw aanwezigheid bij zijn afscheid. Wij hopen dat hij in uw
herinnering voortleeft.
Familie Wijnker.
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Bericht van:
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Beste vrienden,
Als voorbereiding op het Kerstfeest
nodigen wij u uit tot deelname aan enkele
bijeenkomsten om ons geestelijk te
verdiepen in ons geloof. Daarvoor gaan
we de “Brief van Jacobus” bespreken.
Wat kan deze tekst, die 2000 jaar
geleden is opgeschreven, nu in onze
huidige tijd voor ons betekenen?
Laten we ons inspireren in ons dagelijks
leven!
Met vriendelijke groet,
Pastor Deli.
U bent van harte uitgenodigd bij de
Zusters Ursulinen, Dorpsstraat 7 te AarleRixtel. De bijeenkomsten zijn van 10.00
uur tot 11.30 uur op:
4 en 18 november 2009.
2 en 16 en 30 december 2009.
Werkgroep geloofsverdieping.
Marijke Leenders, telefoon 384513
Tosca Ruijters, telefoon 382531
Zr.Marij Verbeeck, telefoon 381706.

Sint Nicolaascomité Aarle-Rixtel
Hallo jongens en
meisjes,
beste ouders.
Op dit moment zijn de voorbereidingen
alweer in volle gang om de intocht van
Sinterklaas in Aarle-Rixtel te vieren. Dit
jaar zal de intocht plaatsvinden op
zondag 22 november.
In één van de volgende gemeenschapsbladen zullen we het programma
plaatsen. Om dit alles mogelijk te maken
houden we jaarlijks een collecte, voor
deze collecte zijn we nog op zoek naar
enkele collectanten. Wil je daarvoor een
uurtje vrijmaken in de week van 16
november geef dit dan door aan Regina
v.d. Boogaard tel. 382015.
Sint Nicolaascomité Aarle-Rixtel

INLOOPUURTJE
PEUTERSPEELZAAL
Voor ouders die van plan zijn hun kind
naar de peuterspeelzaal te laten gaan
wordt op woensdag 4 november bij
peuterspeelzaal De Rakkertjes een inloopuurtje gehouden. Zij kunnen dan met
hun peuter rondkijken en kennismaken
met de leidsters. Het inloopuurtje duurt
van 11.45 – 12.30 uur. Peuterspeelzaal
De Rakkertjes ligt aan De Duivenakker
76B. Tot ziens op woensdag 4 november.
Het aanmelden van de peuter kan digitaal
via de website van Stippel op
www.stippelspeelt.nl.
De leidsters

Chronische pijn?
Leer er mee omgaan!
De landelijke Stichting Pijn-Hoop, die
zich inzet voor mensen met chronische
pijn, houdt in samenwerking met Zelfhulp
Netwerk Dependance Helmond e.o. vanaf
4 november een cursus die 6 weken
duurt. Er wordt vooral gewerkt aan het
leren omgaan met bijkomende problemen
van chronische pijn. De cursus wordt
gehouden in Het Patronaat aan de 2e
Haagstraat 40 in Helmond op 4, 11, 18
en 25 november, 2 en 9 december.
Telkens om 14.00 uur.
Meer informatie via de website
www.pijn-hoop.nl of telefonisch 0478641655 via Mevr. Hendrika van Rossen.

K lokje
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

De Groenstylist
Bestaat 12 ½ jaar
_________________________________
Om dit te vieren geven wij :

12 ½ % korting
Op alle artikelen in de winkel
•
•

Geldt alleen bij contant of pin betaling
Uitgezonderd snijbloemen, cadeaubonnen en Fleurop orders

Tevens
actieboeketten van
€12,50 t.w.v. €15,00
•

Van maandag 2 t/m
zaterdag 14 november

De Groenstylist - Duncan Weijers
Kouwenberg 5 Aarle-Rixtel 0492-381634
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Bericht van:
Dienstverlening WMO
servicepunten
Iedere inwoner van de gemeente
Laarbeek kan de WMO servicepunten van
Aarle-Rixtel, Lieshout of Mariahout
binnenlopen voor informatie en advies op
het gebied van wonen, zorg en welzijn.
U kunt terecht voor informatie en advies
over onder andere de volgende producten
en diensten:
·
Openbaar vervoer in Laarbeek
·
Vervoersvoorzieningen
·
Huurtoeslag
·
Zorgtoeslag
·
Opvoedingsondersteuning
·
Hulp bij het huishouden
·
Klussendienst
·
Maaltijdvoorziening
·
Rolstoelvoorzieningen
·
Meer bewegen voor ouderen
·
Schoenendoosproject
·
Blijvend thuis in eigen huis
·
Sociale alarmering
·
Steunpunt mantelzorg
·
Steunpunt vrijwilligerswerk
·
Vacatures vrijwilligerswerk
·
Aanmelden als vrijwilliger
·
Kunststofhuisvuilzakken
·
Gehandicaptenparkeerplaats
·
Gehandicaptenparkeerkaart
·
Persoonsgebonden budget
·
Zorg in natura
·
Folders
van
verschillende
organisaties op het gebied van wonen,
zorg en welzijn
De openingstijden van de servicepunten
zijn als volgt: WMO servicepunt AarleRixtel (Mariëngaarde):
Maandag: 10.00-12.00 uur
Dinsdag:
18.30-20.30 uur
Donderdag: 13.00-15.00 uur
Telefoon: 0492-383959
Email: wmo-ar@welzijnlaarbeek.nl
Voor meer informatie over Stichting
Welzijn Laarbeek en Stichting Welzijn
Ouderen Laarbeek kunt u terecht op
www.welzijnlaarbeek.nl
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Het Kouwenbergs kerkje
presenteert

Woensdag 4 november
aanvang 20.00 uur
Het Laarbeeks
Strijkkwartet
met:
Jacqueline Wezenberg, 1e viool
José Smits
2e viool
Madeleine Peeters
cello
Toon Kessels
bas
Op het programma staan werken van
o.a.
Vivaldi, Tielemann,Dvorak,Bellini en een
aantal Chinese werken.
Zie ook:
www.kouwenbergskerkje.nl

Donderdag 12 november
aanvang 20.00
Lezing

“Lodewijk Napoleon in
Aarle-Rixtel”
door Hans van den Eeden
Tevens onthulling van het
Lodewijk Napoleon
Monument

Zondag 15 november
Matinee Wim Daniëls
met o.a. de schrijver
Herman Pieter de Boer
en Marlon Kicken
Aanvang 13.30 uur
Reserveringen: 0492-382943

STREEKWINKEL CROY
Croylaan 8 Aarle-Rixtel

Er zijn ook cadeaumandjes met
verschillende Croy producten
openingstijden
dinsdag 9.00 – 12.30 13.30 – 17.30

APPELS EN PEREN
UIT EIGEN BOOMGAARD
9 Verschillende soorten appels en diverse
soorten hand- en stoofperen

vrijdag 9.00 – 12.00 13.30 – 17.30
zaterdag 9.00 - 16.00

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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Bericht van:
Skippy Spel en bewegen:
Aandacht voor sociale
weerbaarheid
In oktober starten Babs Verwijmeren
(kinderoefentherapeut Cesar) en Lenette
Raaijmakers (speltherapeut) weer met de
Skippy-cursus Spel en bewegen. Deze
beproefde Skippy-cursus is speciaal
bedoeld voor kinderen van 4 tot en met 7
jaar, die geremd zijn in het bewegen. In
deze cursus wordt op een speelse
manier gewerkt aan de motorische
ontwikkeling van kinderen. (o.a. rollen,
valbreken, evenwicht, springen, klimmen,
ballen, fijne motoriek). Het doel van deze
skippy-cursus is dat kinderen hun eigen
mogelijkheden kunnen ontdekken,
motorische basisvaardigheden onder de
knie krijgen, hun zelfvertrouwen vergroten,
leren spelen met andere kinderen
middels beweging en rijp worden om te
kunnen functioneren in de sport-, dans en
bewegingswereld. Het plezier hebben of
krijgen in bewegen is belangrijker dan de
prestatie.
De Skippy-PLUS training is voor kinderen
van 7 tot en met 10 jaar. In deze SkippyPLUS training wordt met spel en
beweging gewerkt aan de motorische én
emotionele ontwikkeling van kinderen, er
is extra aandacht voor de sociale weerbaarheid. Deze training is speciaal
bedoeld voor kinderen die weinig
bewegingsplezier ervaren, die weinig
initiatieven nemen, die last hebben van
onzekerheid, onhandigheid of faalangst,
die het moeilijk vinden om contact te
maken, die een gespannen of juist ‘slappe’ houding hebben, die ‘niet lekker in
hun vel zitten of ‘niet stevig in hun
schoenen staan’, kinderen die verlegen
zijn of die gepest worden. In de lessen
zullen o.a. de volgende thema’s op
speelse manier aan de orde komen:
lichaamsbeweging, lichaamsbeleving,
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zelfbeeld, houding, kracht, zelfvertrouwen, spanning/ontspanning, gevoelens,
contact maken, grenzen stellen, problemen oplossen en samenwerken.
De cursussen bestaan uit 10 groepslessen van een uur. Naast de training voor
de kinderen is er ook een speciale
bijeenkomst voor de ouders/verzorgers.
Skippy is een overbrugging tussen
individuele therapie en de sportvereniging,
een ‘opstapje’.
Voor meer informatie en aanmelding kunt
u contact opnemen met:
Babs Verwijmeren
Kinderoefentherapeut Cesar
Tel. 0492 383061 of
Lenette Raaijmakers
Speltherapeut
Tel. 0492 386181
Zie ook: www.speltherapie.nl

K lokje
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. 0492341553. www.dovens.nl Meten en
bezorgen zijn bij ons gratis.
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. Administratie ondersteuning ook voor particulieren.
Telefoon 06 – 50 280 745.
Frietwagen huren!
Iets te vieren… Wij komen voor € 5,00 pp
bij u thuis. Tel: 06.17.20.23.64
BCevenementencatering@hotmail.com
www.BCevenementencatering.nl

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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Bericht van:

Gratis boek voor
bibliotheekleden in het kader
van Nederland leest
Van 23 oktober t/m 20 november 2009
vindt de vierde editie plaats van de
campagne Nederland Leest. Dit keer
krijgen de leden de roman Oeroeg van
Hella S. Haasse cadeau. Tijdens de
landelijke campagne wordt iedereen
uitgenodigd met elkaar in discussie te
gaan over één bepaald boek. Vanaf 23
oktober t/m 20 november kunnen bibliotheekleden een gratis exemplaar van
Oeroeg van Hella S. Haasse ophalen in
alle vestigingen van bibliotheek De Lage
Beemden, zolang de voorraad strekt.
Nederland leest is in korte tijd uitgegroeid
tot een van de grootste leesbevorderingscampagnes van Nederland. In 2008 stond
het boek Twee vrouwen van Harry
Mulisch centraal met een oplage van
1.030.500 exemplaren.
Oeroeg (Uitgeverij Querido) is het verhaal
van de vriendschap tussen een
Indonesische jongen en de zoon van een
Nederlandse administrateur op een
theeonderneming in het Nederlands-Indië
van voor de Tweede Wereldoorlog. Geleidelijk groeien de jongens uit elkaar.
Wanneer de ik-figuur, de Nederlandse
jongen, na een studie in Delft terugkeert
in het Indië dat nog net geen Indonesië is
geworden, blijkt hun verwijdering uitgegroeid tot een kloof. Oeroeg is een boek
over vriendschap, gesitueerd ten tijde van
het complexe proces van dekolonisatie.
Ter afsluiting van de campagne Nederland Leest zal op 26 november K’onTour
Theater het toneelspel Oeroeg naar de
roman van Hella S. Haasse brengen in
het Literair Café Alleman
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Kaartjes voor deze voorstelling zijn,
zolang de voorraad strekt, voor 6 euro te
koop bij de vestigingen van Bibliotheek
De lage Beemden (uitgezonderd de
bibliotheekpunten).
Meer informatie is te vinden op
www.nederlandleest.nl.

Zorgt u voor een dementerende
ouder, partner, vriend of buur!!!!
Dan is onderstaande cursus waarschijnlijk iets voor u.
CURSUS OMGAAN MET DEMENTERENDEN (voor mantelzorgers)
Omgaan met een dementerende is niet
altijd makkelijk. Naast geheugenproblemen leidt dementie ook tot gedragsstoornissen. Deze cursus wil kennis en
vaardigheden aanreiken om hiermee om
te gaan. In drie bijeenkomsten zullen de
volgende onderwerpen aan bod komen:
· Het begrip dementie, wat zijn de
verschijnselen?
· Het verloop van de ziekte, de stadia
waarin een dementerende kan verkeren
· Uitleg over diverse benaderingswijzen
Er zal met videobeelden gewerkt worden
ter verduidelijking. De cursus wordt
gegeven op (dinsdagavond) 17 en 24
november en 1 december 2009 van 19.30
- 21.30 uur in het ontmoetingscentrum ,
Otterweg 29 in Beek en Donk.
Er zijn nog plaatsen vrij!
Inschrijven voor deze cursus kan voor 12
november bij:
Steunpunt Mantelzorg Laarbeek.
Otterweg 27, 5740 BC Beek en Donk
Telefoon: (0492) 464289
Website: www.welzijnlaarbeek.nl
Openingstijden:
Maandag, woensdag en vrijdag van 9.00
tot 10.30 uur
Dinsdag en donderdag van 13.30 tot
15.00 uur
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busreis. Dus ga je graag met ‘DèVèltOp’
naar de Kerstshow in AHOY Rotterdam
bestel dan snel je tickets.

‘DèVèltOp’
treedt op in AHOY Rotterdam!
De amusementsgroep ‘DèVèltOp’ uit
Aarle-Rixtel heeft een uitnodiging ontvangen van SLS-Productions & Showevents om op 20 december 2009 tijdens
de ‘Kerstshow’ in AHOY Rotterdam
tweemaal op te treden tijdens de
avondshow van dit grote evenement.
Deze Kerstshow met een keur van
artiesten en acts in AHOY Rotterdam is
een jaarlijks terugkerend groot evenement. Het publiek wordt een compleet
programma aangeboden met 65 Artiesten
uit geheel Nederland o.a. zang, cabaret,
en andere amusementsacts met een
Fantastische licht en geluidsshow.
Er wordt gebruik gemaakt van twee podia
om zodoende non-stop amusement te
brengen voor het publiek. De Kerstshow
is verdeeld over twee grote Shows, de
Middag-Show van 12.45 tot 17.30 uur en
de Avond-Show van 17.45 tot 22.30 uur.
Er komt veel promotie voor dit evenement
ook zullen er tijdens deze Kerstshow in
AHOY diverse scouts, producers en
platenlabels aanwezig zijn.
Het was voor ons ‘DèVèltOp’ een grote
verrassing en natuurlijk fantastisch om
hiervoor te worden uitgenodigd. En als
artiest zijnde zeg je geen NEE tegen een
optreden in AHOY! Het is tenslotte het
Mekka van iedere artiest en prachtig om
daar in AHOY een keertje op het podium
te staan.
Meer info betreffende ‘DèVèltOp’ op
Kerstshow in Ahoy Rotterdam, kunt u
vinden op: www.develtopnieuw.com of
bellen naar 0492-382242 of 0492-382724
Ook kunt u bij ‘DèVèltOp’ beperkt tickets
voor deze Kerstshow bestellen inclusief

TONEELCLUB
THEATRALE IN DE DREEF
In een eerdere publicatie is al aangegeven dat THEATRALE de komedie
“BOTSING TWAALF HOOG” op 20 en
21 november zal opvoeren in de Dreef te
Aarle-Rixtel. De aanvangstijd is telkens
om 20.00 uur. Kaartjes aan de kassa
tussen 19.00 en 20.00 uur of vanaf 30
oktober in de voorverkoop bij Drogisterij
Raijmakers, Dorpsstraat 26 en het
postkantoor aan de Kouwenberg. De
entreeprijs is
€ 7,=. “BOTSING
TWAALF HOOG is een eigentijds
blijspel met humor en cynisme dat laat
zien dat vriendschap belangrijk is. Het
gaat over 6 vriendinnen die alle-maal op
hun eigen manier in het leven staan en
één keer in de week bij elkaar komen om
het spel Triviant te spelen. Tijdens het
spel worden er intimiteiten uitgewisseld
en herinneringen opgehaald. Natuurlijk is
het ook een perfecte avond voor roddel en
achterklap, maar op de momenten dat de
vriendinnen elkaar nodig hebben, staan
ze voor elkaar klaar. Maar zijn al deze
vrouwen zo onge-compliceerd ? Het stuk
speelt zich af in het appartement van
Patty. Op een avond verschijnt een van
de vriendinnen, Florence, niet en komt
er een telefoontje van haar man. Dan
begint het pas echt goed. Door allerlei
verwikkelingen wordt de vriendschap
tussen de hysterica Florence en de sloddervos Patty zwaar op de proef gesteld.
Twee Spaanse broers die in hetzelfde
flatgebouw wonen zijn ongewild van een
en ander getuige…… Kom 20 of 21
november kijken naar THEATRALE en
leef mee met het lief en leed van de zes
vriendinnen en de twee Spaanse broers in
“BOTSING TWAALF HOOG” gespeeld
door acteurs allemaal uit Aarle-Rixtel.

Oosthoek
FINANCIEEL

ADVIES

r hypotheken
r pensioenen
r verzekeringen
r sparen
bekend ter re in...

%F5FNQFMJFSr+("BSMF3JYUFM
        r     
info@oosthoekfinancieeladvies.nl
www.oosthoekfinancieeladvies.nl

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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Report Ad in gesprek met:

75 jaar KVO Aarle-Rixtel.
Op 28 november 1934 is de R.K.
Boerinnenbond “St. Bernadette”opgericht.
Als eerste voorzitster mevrouw M.
Verschure-Verstappen. Secretaresse
mevrouw M. van de Heijden-Aarts.
Vicevoorzitter is mevrouw J. BeksRaaijmakers. Als bestuursleden Cisca
Verbakel en Miet Beijers. In de loop der
jaren is uit de Boerinnenbond de KVO
ontstaan.
De KVO biedt vrouwen een ontmoetingsplaats voor persoonlijke ontplooiing,
bewustwording en belangenbehartiging.
Door de KVO worden op allerlei terreinen
activiteiten georganiseerd die vrouwen
aanspreken: ontmoeting, gezelligheid,
creativiteit, belangenbehartiging, scholing
en informatie over allerlei maatschappelijke en actuele thema’s. Reportad is in
gesprek met Ton van de Kam en Tiny van
Zutphen (voorzitter en secretaris) en is
benieuwd naar hun activiteiten, maar ook
vooral hoe actief de leden zijn. Ik krijg van
Tiny hun jaarprogramma 2009/2010
aangereikt. Ik sta versteld van de activiteiten die zij allemaal organiseren. Het
programmaboekje is uiterst verzorgd en
staat vol met informatie en dan zie je dat
zij 2 activiteiten hebben per maand.
Enkele hadden mijn speciale aandacht.
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Een IVN wandeling in de Biezen, een
excursie naar het Orgelmuseum in
Helmond en naar het Zorghotel in Veghel,
allemaal heel leerzame activiteiten. Zo
zijn ze ook naar de vrouwengevangenis
Evertsoord op excursie gegaan. Dan
vraag ik aan Ton en Tiny, hoeveel
belangstelling er is voor zo’n excursie?
Ja, zeggen ze beiden tegelijk, daar sta je
van te kijken. We hebben 75 leden, maar
de activiteiten wordt minimaal door de
helft bezocht. We dienen soms voor de
activiteit twee middagen uit te trekken,
omdat het aantal leden dat meegaat, te
groot is voor het bezoek. Ben natuurlijk
ook benieuwd naar de leeftijd van de
leden. De meesten zijn boven de vijftig
jaar. Het zijn ook heel trouwe leden, 42
zijn er al meer dan 25 jaar lid. Martina
Aarts is ons oudste lid, dochter Christine
Nooijen-Aarts is een van de jongste.
Martina was vroeger penningmeester, wat
Christine nu is. Hoe groot is jullie bestuur
op dit moment? Wij hebben zes bestuursleden. Ton van de Kam is reeds 17
jaar bestuurslid, waarvan 9 jaar voorzitter.
Zij is op de jaarvergadering aftredend en
stopt als bestuurslid. Wij zijn blij dat
onze leden zich actief opstellen en met
de activiteiten mee doen. Vooral een goed
programma is noodzakelijk. Met de
nodige inzet van bestuur en leden is het
al jaren goed gegaan. Je moet natuurlijk
ook naar de leden luisteren om te weten
wat hun belangstelling is. We doen ook
mee met de plaatselijke activiteiten. We
bakken al jaren op de jaarmarkt pannenkoeken, Bea van Asten is daarvan de
grote organisator. We hebben die dag de
grootste lol. Maar, zegt Ton, de landelijke
organisatie van de KVO zorgt ook voor
cursussen om de plaatselijke afdeling te
ondersteunen. Tiny van Zutphen is
gestart als secretaris en middels
cursussen heeft zij zich deze zaken goed
eigen weten te maken. We hebben een
eigen website (www.kvo.nu) en email
adres (Aarle-rixtel@kvo.nu), want dit heb
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je in deze tijd echt nodig.
Jaarlijks hebben we in de kersttijd een
kerstviering. De collecte die we dan
houden is altijd voor een speciaal doel.
Meestal is dat een doel wat op dat
moment in de belangstelling is. Als
voorbeeld noemen ze de CliniClowns. Zij,
die wat meer creatief zijn, maken van te
voren kerststukjes. Maar we hebben ook
de jaarlijkse moederdagviering. De
patroondag viering van Bernadette. Maar
ook een jaarlijkse fietsdag. We vertrekken vroeg in de morgen en maken er een
gezellige dag van. Het mooiste wat we
hebben is de culturele groep. Zij verzorgen jaarlijks een optreden wat iedere
keer iets anders voorstelt. Zij vermaken
ons dan met gedichten, sketches,
playbacken of iets anders. Als ik jullie zo
hoor, bruisen jullie van enthousiasme. Ja,
zeggen Ton en Tiny, we zijn een levende
vereniging met veel activiteiten,
enthousiaste leden en een goede

toekomst. Omdat we dit jaar 75 jaar
bestaan, krijgen alle leden die meer dan
25 jaar lid zijn en dat zijn er 42, een
speldje dat uitgereikt werd door de
voorzitter van het Gewestelijk Bestuur.
Kunnen jullie nog nieuwe leden
gebruiken? Nieuwe leden zijn van harte
welkom. Als hen ons programma aanspreekt, zijn ze van harte welkom.
Contact persoon is Tiny van Zutphen,
telefoon 382234. Wanneer u dit stukje
leest is de feestdag van 22 oktober 2009
alweer voorbij. Ik heb hen alvast
gefeliciteerd met hun 75 jarig bestaan.
Een geweldige club van enthousiaste
vrouwen, met een geweldige toekomst.
Ton en Tiny bedankt voor het gesprek
enTiny bedankt voor de lekkere koffie en
succes met het secretariaat. Reportad.

De 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.

Bericht van:
Scouting Aarle-Rixtel

Scouting is ‘groen’ bezig.
De Jota-Joti, Jamboree on the Air en
Jamboree on the Internet, was het
afgelopen weekend weer overal in
Nederland te vinden en dus ook in AarleRixtel. Er werd contact gezocht met
scoutinggroepen over de hele wereld door
de scoutsen, met succes. Niet alleen
leden van Scouting Aarle-Rixtel waren
aan-wezig, maar ook mensen die de
toren zagen en naar het interessante
gebeuren kwamen kijken, waren er. Bijna
250 mensen hebben de blokhut van
Scouting Aarle-Rixtel bezocht in dit
weekend,
een
erg
gezellige
aangelegenheid dus.
Met de 21 meter hoge toren die alleen uit
hout en touw bestond werd er tot ver over
de wereld uitgezonden. Interessante
gesprekken werden er door scouts met
hun medescouts gevoerd en werden er
vele nieuwe vrienden werden gemaakt.
Maar niet alleen via de ether werd er
contact gezocht, ook via het internet.
Duizenden scouts wilden graag een
praatje maken met de leden van Scouting
Aarle-Rixtel in allerlei talen zoals
Nederlands, Duits, Spaans en Engels.
Dit alles gebeurde in de ‘groene’ blokhut
van Scouting Aarle-Rixtel. Bij binnen-
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komst van de blokhut waande je jezelf in
een bos, overal stonden planten en
bomen en op de achtergrond waren
vogelgeluiden te horen, af en toe kwam er
een dinosaurus voorbij. Ook lagen er
buiten zonnepanelen als stroomvoorziening voor draagbare zendapparatuur en
een “hometrainer” waarmee stroom opgewekt kon worden om zo de zender te
laten werken. Dit alles omdat het thema
van dit jaar ‘Green Greetings’ was, deze
groene groeten zijn goed verstuurd door
Scouting Aarle-Rixtel.
Ook was de Jota-Joti in Aarle-Rixtel live
te volgen via internet, de beelden van een
aantal webcams en vele foto’s werden op
internet gezet en live over de wereld
verzonden. Foto- en videomateriaal van
de Jota-Joti zijn te vinden op
www.scoutingaarlerixtel.nl .
Wil je er meer weten over de Jota-Joti,
kom volgend jaar kijken of bezoek de
blokhut eens, 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

K lokje
Taxatierapport:
U wilt een taxatierapport van uw woning
en daar echt niet te veel voor betalen?
Bel Gerard Roefs Taxaties tel: 383566,
ook buiten kantoortijden.
Kerstsfeer in zicht,
Met veel plezier ga ik weer de kerstworkshops geven in de week van 14 tot
en met 18 december. Ik werk hoofdzakelijk met natuurlijke materialen. Er zijn
meerdere mogelijkheden waaruit je kunt
kiezen. Ik stuur je graag vrijblijvend per email het programma en de kosten. Voor
meer informatie bel naar 0492-382762 of
mail naar dorienpulles@hotmail.com.
Dorien van Dinter- Pulles. 5735 PN
Clovishof 30 Aarle Rixtel.
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De eerste kaartavond van dit seizoen
werd bij de jokeraars gewonnen door
Nellie Strijbosch en bij de rikkers door Jo
Verhoeven. De 2e avond staat gepland op
10-11 in de Couwenbergh. Zeker de
herfstperiode is een tijd om er heerlijk op
uit te trekken. Naast de veldtoertochten
in klubverband, komende zondag 1-11
staat er om 10.00 uur ook weer een
gepland, willen wij op 15 november een

recreatieve herfstfietstocht houden voor
het hele gezin. De afstand zal ergens
tussen de 20 en de 25 km. liggen, er
wordt vertrokken vanaf het kerkplein om
10.00 uur. Halverwege de tocht is er een
koffiestop en krijgt u een traktatie.
Volgende keer hopen wij u meer over de
route te kunnen vertellen. In ons
maandelijkse klubblad plaatsen wij elke
maand een puzzel, deze maand
ontbreken de rondjes om een tiental
letters zodat men de oplossing niet kan
vinden. Op www.aandewielen.nl onder
nieuws staan de gegevens die men nodig
heeft.
afd. publ.

Voor uw schilderwerk, binnen en buiten
A DV I S E R I N G
SERVICE
ONDERHOUD
RINI VAN BERLO Mob. 06 48 867 753
www.vanberlo-woonservice.nl, info@vanberlo-woonservice.nl
Molenstraat 32, 5735 BM Aarle-Rixtel, tel. 0492 - 38 35 68

De kaaskoning
“kaas met een
vorstelijke smaak”

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

www.dekaaskoning.nl

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

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

www.autoschadeverbakel.nl

www.twanvanhout.nl
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Bericht van:
Dag van de Mantelzorg Laarbeek
10 november 2009
“Mantelzorg? Doe het samen!”
Mantelzorg is belangrijk en maakt het
mogelijk dat veel mensen en kinderen
met een chronische ziekte of beperking
toch gewoon thuis kunnen wonen en deel
kunnen nemen aan het maatschappelijke
leven. Mantelzorgers moeten de zorg die
zij verlenen aan hun naaste, soms even
aan de kant kunnen zetten om wat tijd
en rust te hebben voor zichzelf. Hier
hebben ze soms wel hulp bij nodig. Het
doel van de Dag van de Mantelzorg is om
één dag in het jaar speciaal aandacht
voor mantelzorg te vragen. Daarnaast
heeft de dag zich ontwikkeld tot een dag
waarop mantelzorgers extra aandacht
krijgen en in het zonnetje gezet worden.
Daarom heeft het Steunpunt Mantelzorg
Laarbeek, op dinsdag 10 november,
onderstaand programma georganiseerd
voor mantelzorgers.
Programma:
18:30 uur: ontvangst met koffie/thee en
iets lekkers.
19:45 uur: animerend optreden, waar
tevens gelegenheid is om onder het
genot van een drankje en hapje., gezellig
bij te kletsen.
Hierna kunt u tot 22:30 uur nog
naborrelen.
Verder is er een informatiemarkt over
de voorzieningen die de zorgtaak voor
mantelzorgers wat makkelijker kunnen
maken. De Dag van de Mantelzorg vindt
plaats in Partyzaal De Koppelen, Koppelstraat 35 in Beek en Donk.
Om ondanks de zorg toch aan deze
speciale dag te kunnen deelnemen, kan
er zo nodig vervangende zorg of vervoer
geregeld worden. Indien u hier gebruik
van wilt maken, kunt u dit aangeven op
het aanmeldingsformulier.
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U kunt zich opgeven voor deze avond
door bijgaand formulier in te leveren of op
te sturen vóór 1 november a.s. naar:
Steunpunt
Mantelzorg
Laarbeek/
Vrijwillige Hulpdienst Otterweg 27 5741
BC Beek en Donk Telefoon: (0492)
464289. Website: www.welzijnlaarbeek.nl
Openingstijden: maandag, woensdag en
vrijdag: 9.00 tot 10.30 uur
dinsdag en donderdag: 13.30 tot 15.00
Wanneer u zich aanmeldt, rekenen wij 10
november op uw komst!
Aanmeldformulier “Dag van de
Mantelzorg” dinsdag 10 november
2009.
Ik meld mij aan voor dinsdagavond 10
november 2009
Naam:

Dhr.

Mevr. ………..............

Roepnaam:…………………..................
Adres:…………...................…………..
Postcode/woonplaats:…….........………
Telefoon:…………….......................…..
Geb. datum:………...........................…
Ik ben mantelzorger van mijn:…………
(bijv. partner, kind, ouder, vriend of buur)
(aankruisen indien van toepassing)
Ik heb behoefte aan inzet van een
vrijwilliger in de thuissituatie deze avond
Ik wil graag gebruik maken van vervoer
vanuit de Vrijwillige Hulpdienst
Dit formulier ingevuld opsturen vóór 1
november 2009 naar:
Steunpunt Mantelzorg Laarbeek
Otterweg 27
5741 BC Beek en Donk

Pierre vd Vorst Optiek
Dorpsstraat 40D Stiphout Tel 386078

Bij aankoop complete bril 30% korting op de glazen
Reiskosten worden vergoed ,s-maandags gesloten

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

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

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

Bezoek onze showroom ook
voor uw sanitair.

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

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

www.kapsalonastrid.nl
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Bericht van:

Rijdster en trainster uit AarleRixtel met RC De Oude Molen
Internationaal Kampioen
Zestien rijdsters van de Middengroep,
met Tamara Otten uit Aarle-Rixtel, van
RC De Oude Molen wisten zaterdag 17
oktober bij de Internationale Rolschaats
Manifestatie met een uitstekende prestatie de titel Internationaal Kampioen te
veroveren, in de wedstrijd Grote Groepen,
leeftijdsklasse tot 14 jaar.
De Internationale Rolschaats Manifestatie (IRMA) werd gereden in het noorden
van Nederland, in Winschoten. RC De
Oude Molen was met twee Showgroepen
present bij deze boeiende wedstrijd
Showrijden op rolschaatsen. Zij reden
mee in de wedstrijd voor rijdsters tot 14
jaar. Hoewel het niveau bij deze wedstrijd
iets anders is dan bij een Europees
Kampioenschap, werden er prachtige
Shownummers van hoog niveau op de
baan gezet door de ruim 300 deelnemers
uit binnen- en buitenland. In de klasse
Grote Groepen bracht RC De Oude
Molen het wervelende Matroesjka,
gereden op Russische volksmuziek.
Femke van Rosmalen uit Aarle-Rixtel is
een van de trainsters van de groep waarin
haar dorpsgenoot Tamara Otten rijdt. De
groep reed het nummer in een uitstekende uitvoering. Ook de moeilijke
passen werden goed en tegelijk uitgevoerd. Ze werden beloond met een mooie
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jurynotering, waarmee de titel Internationaal Kampioen veroverd werd. De 16
rijdsters straalden op het hoogste trapje
van het erepodium.
In de wedstrijd Kleine Groepen, leeftijdsklasse tot 14 jaar reden de rijdsters van
de Cadetgroep het flitsende en vrolijke
Bonjour-Buenos Dias-Buongiorno. Met
een stralende en nette uitvoering
behaalden zij wederom een prachtige
jurynotering. Met dit mooie nummer
gaven ze zeven groepen uit België,
Denemarken, Duitsland en Nederland het
nakijken. Helaas kwamen ze net wat
puntjes tekort en eindigden ze achter
Estland en de Valkenswaardse RollerClub op een nette derde plaats. Gezien
de zwaarte van deze klasse mogen ze
zeer tevreden zijn met het veroverde
brons. De prachtige resultaten bij deze
Internationale wedstrijd en de opgedane
ervaring geeft rijdsters en trainers weer
een extra motivatie om nog harder te
werken bij de trainingen. Er word inmiddels volop getraind binnen de Rollerclub
voor de KerstROLLERshow die de vereniging 19 en 20 december gaat presenteren. Het Kampioensnummer Matroesjka
zal daar zeker ook gereden gaan
worden.
Kijk voor meer informatie op
www.rcdeoudemolen.nl

K lokje
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
Praktijk voor huidverzorging,
Pedicure diabetische, reumatisch voet.
Ook aan huis. En permanente make-up.
La Belle Vie Tel: 0492-383024
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Autobedrijf Vossenberg
De Duivenakker 7a
5735JA Aarle-Rixtel
Telefoon 0492-382722
E-mail info@autocenter-vossenberg.nl
Website www.autocenter-vossenberg.nl
Gecertifeerd Klasse 1 Bovag Autobedrijf
Best Car Selection / Bovag Occassion’s

Al bijna 25 Jaar een begrip in Aarle-Rixtel

Betaalbaar onderhoud en reparatie voor uw
personen & bedrijfswagen [ alle merken ]
LPG inbouwstation, Apk keuring station, Airco
service Schade taxatie en reparatie.
12 Mnd.Mobiliteitsgarantie voor Euro 34,95
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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
www.laromanza.nl
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06 – 52 330 331
info@laromanza.nl

Bericht van:

Aarle-Rixtel ons heem: Zonnety
Huize “Zonnety” aan de Kerkstraat, waar
in de tuin die prachtige Scharlakeneik
staat te pronken, was nog ooit de
“predikantswoning” van onze Aarlese
dominees. Dat was tot 1815. Hierna werd
de woning openbaar verkocht aan de
heer De Bock die het pand in 1817
doorverkocht aan klokkengieter Petit.
Een van de predikanten die hier woonden
was Dominee Stephanus Hanewinckel
Dominee Hanewinckel stond lange tijd
bekend als een fervente ‘papenhater’.
Hanewinckel hekelde met name de brute
manier waarop de katholieken na de
Franse tijd de macht van de protestanten
overnamen. Maar ook pakte hij fel uit
tegen “de achterlijkheid”van de toenmalige inwoners van deze streek en hun
zeden en gewoonten. In de hoogst
literaire brieven schreef hij zich desondanks ‘een menschenvriend’ te noemen
die het beste voor had met Brabant. Het
meest bekend zijn zijn reisverslagen door
Brabant “Reize door de Majorij”
Onlangs is een heruitgave van deze
reisverslagen en andere verhalen verschenen. Binnenkort krijgt u meer over
deze dominee te horen.
De voorgangers van Hanewinckel waren
1.Daniël du Moulin 1649-1664 (afgezet).
2. Lambertus van Flodorp 1668-1714.
3. Wilhelmus Henri van Flodorp (hoogstwaarschijnlijk een zoon van de vorige)
circa 1715-1760.
4. Joannes Hendrikus Dolleman 1761-
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1789. en na Hanewinckel: Pieter Gijsink
van 1801 tot 1804
Na de aankoop door de familie Petit
(vanaf 1820 Petit&Fritsen) werd hier de
klokkengieterij gevestigd, die daarvóór
achter de Kouwenberg was gelegen, op
de plaats waar nu ‘Huize De Klok” staat,
aan de Kapellaan.
Bovenaan de zijgevel van “:Zonnety”
bevindt zich een grote zonnewijzer. En
dat verklaart meteen de herkomst van de
naam! In 1879 verkocht Alexis Fritsen het
pand en vestigde zich aan de Aarlese
brug, op huize “Nieuw Rixtel”. En zo
kreeg Zonnety een nieuwe eigenaar. De
huidige eigenaar heeft het pand mooi
opgeknapt. Zo wordt Zonnety het visitekaartje van het nieuwe plan ‘Het Klavier”.
De vorige plannaam “Zonnety” kon namelijk niet in stand worden gehouden vanwege het feit dat de nieuwe woningstichting Laarbeek het plan “De Witte
Poort “heeft omgedoopt in Woonpark
Zonnety”. Op zich is dat heel erg jammer.
Want de naam “De Witte Poort”
herrinnert ons aan het gelijknamige
bejaardentehuis, waar vele van onze
Aarlese oudjes liefdevol werden verzorgd
onder leiding van zuster Marie Claret en
later o.l.v. de net zo populaire Henk van
Eijndhoven. Maar…de naam ‘De Witte
Poort” zal als het even kan weer als
straatnaam terugkomen. De naam “het
Klavier” is in overleg met de Aarlese
vertegenwoordiger in de straatnamencommissie, de gemeente en de projectontwikkelaar tot stand gekomen. De
projectontwikkelaar had in eerste aanleg
de naam Klaverhof” verzonnen maar dat
viel niet zo in goede aarde omdat dit
geen enkele historische band had met
het gebied. “Het Klavier” heeft dat in
zekere zin wel: de naam verwijst naar het
klavier van een carillon en dus ook
indirect naar Zonnety, de voormalige
klokkengieterij. Uiteraard zal ook Dominee Hanewinckel t.z.t worden bedacht
maar dat is voor later.

Bericht van:
WIE WORDT
PRINS VAN GANZEGAT
Beste Ganzegatters en
Ganzegatterinnkes,
Zoals u ongetwijfeld in de Laarbeeker
heeft kunnen lezen is de Organisatie
Carnaval Ganzegat gestart met het
bekendmaken van de hints over de
nieuwe Prins van Ganzegat. Mocht u het
niet gelezen hebben zijn ze hier
nogmaals:
1. Hij is een echte Aarlese, geboren en
getogen.
2. Hij is Ganzegatter in hart en nieren.
In totaal zullen er 11 hints bekendgemaakt worden. Vandaag geven wij u er
wederom 2:
3. Hij staat altijd klaar voor een ander.
4. Houd van het werk achter de
coulissen.
Wij zijn ons er van bewust dat deze hints
aanzetten tot heel veel speculaties. We
denken heel duidelijk te zijn geweest met
deze eerste 4 hints. Vrijdag aanstaande
maken we de volgende 2 hints bekend.
Op zaterdag 14 november aanstaande
start de Organisatie Carnaval Ganzegat
haar seizoen met de bekendmaking van
de nieuwe Prins van Ganzegat. Vorig jaar
werden we verrast met de bekendmaking
van Ted Hegeman als Prins Ted van
Ganzegat. Vlak van te voren werd van
hem afscheid genomen als Grootvorst en
even later kwam hij terug om de hoogste
functie van de Carnaval te bekleden. Hij
beloofde dat het een muzikale Carnaval
zou worden en zijn belofte werd waarheid. Voor het eerst gaf Harmonie de
Goede Hoop een Carnavalsconcert in
een volle tent. Het werd een groot feest.
Tijdens de opening van de Carnaval op de
Kouwenberg was het een groot muziekfestijn. Muzikaal Aarle-Rixtel liet zich van
de beste kant zien en dat ging de hele
Carnaval zo verder. Ganzegat liet zien

Pagina 37
waar men goed in is: muziek en feestvieren.
Op 14 november zullen we afscheid
nemen van Zijne Doorluchtige Hoogheid
Prins Ted van Ganzegat en zijn Prinses
Marleen. Complimenten voor jullie inzet
en enthousiasme!
De bekendmaking van de nieuwe Prins
zal evenals voorgaande jaren geschieden
op de trappen van de Couwenbergh
(voormalig gemeentehuis) aan de
Dorpstraat. Aanvang 19:30 uur.
De dag erop, zondag 15 november, zal
het nieuwe Jeugdprinsenpaar bekend
gemaakt worden. Dit zal geschieden in
de Residentie, zaal de Lantaarn, aan de
Dorpsstraat. Allereerst zullen we afscheid
nemen van Jeugdprins Thijs en Jeugdprinses Vivian. Onder begeleiding van
Kleinvorst Lars zijn zij op fantastische
wijze de Carnaval voor de jeugd van
Ganzegat voorgegaan. Jeugdprins Thijs
wist ons nog wel te verrassen met een
hand in de gips, maar dat mocht de pret
niet drukken. Al bij al een druk Carnavalsweekend aan het begin van het
seizoen. Wij wensen de nieuwe Prinsen
en Prinses heel veel succes in de
voorbereidingen.
Namens de Organisatie Carnaval
Ganzegat: Riny van den Bogaard
secretaris

K lokje
Computer problemen?
Heeft u problemen met de computer of
laptop? Bel Rico op 06.22.12.99.38 of
bgg 0492-529938.
Madeliefste:
18 november gaan we de vogeltjes
verwennen met een heerlijke voedertaart,
en 24 november gaan we een klassiek
stuk met kastanjes maken. We hebben
ook nog een aantal plaatsjes voor de
kerstworkshops. Voor info bel. Marscha
06-20270699 www.madeliefste-creatief.nl

Haal meer uit uw zolder
met De Klussenier!
Het verbouwen van uw zolder kan
aanzienlijke ruimtewinst opleveren.
Door het plaatsen van een of meerdere dakramen creëert u een lichte
ruimte vol mogelijkheden voor
bijvoorbeeld een werk/-hobbykamer,
slaapkamer, studeerkamer, logeerkamer etc. Als gecertificeerd VELUX

installateur kan ik dakramen aanbieden
tegen een zeer scherpe prijs en ze
vakkundig monteren. Ook voor
zolderbetimmering en (schuif) kasten
op maat bent u bij mij aan het juiste
adres. Bel snel 06-57587790 voor een
vrijblijvende offerte en geniet deze
winter nog van het licht en de ruimte.

De zolder, ideale redder in ruimtenood
-

Plaats dakramen voor optimaal lichtinval
-

Toegevoegde financiële waarde van uw woning door
de extra gecreëerde woonruimte
-

Een dakraam is, in verhouding tot een dakkapel een
eenvoudige en goedkope manier om een leefbare
ruimte te creëren

De Klussenier Arie Verbakel • Lijsterstraat 24 • 5735 ET Aarle-Rixtel
T: 0492-38 39 01 • M: 06-57 58 77 90 • E: a.verbakel@klussenier.nl
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Bericht van:
De zomer is nu echt voorbij, de blaadjes
zijn al flink aan het verkleuren en volop
aan het afvallen. Inmiddels hebben we
ook de eerste nachtvorstjes al weer
gehad. Persoonlijk vind ik het altijd wel
weer even wennen, maar ook de herfst
heeft natuurlijk zijn prachtige kanten.
Buiten zijn voor een frisse neus, of om te
genieten van de prachtige natuur die zich
aan het voorbereiden is op de winter enz.
enz. Ik kan dat zeker waarderen. Ook de
mensen maken zich op voor het najaar
en de winter. De één trekt een extra
hemdje aan en de ander neemt de
najaarsmaatregelen in het verkeer. Een
belangrijk moment in ieder geval voor
iedereen is natuurlijk te zorgen dat de
verlichting op de voertuigen in orde is.
Verlichting op de auto, motor, brom- of
snorfiets is natuurlijk erg belangrijk nu het
weer guurder wordt en de dagen flink
korter worden. Maar niet minder belangrijk is natuurlijk de verlichting op de fiets.
Vooral de scholieren die dagelijks buiten
Aarle-Rixtel naar school gaan zou ik
willen oproepen om eens goed naar de
verlichting van de fiets te (laten) kijken. In
het najaar houden we bij de politie
natuurlijk de verlichtingscontroles, waarbij
we extra op de verlichting van de fietsers
letten. Zij zijn immers het meest kwetsbaar. Bij deze controles worden beslist
de vroege uren op de dag, dus de
momenten dat de jeugd naar school
fietst, niet vergeten. En reken erop dat er
na een korte periode van publiciteit en
eventueel waarschuwen er gewoon
bekeuringen worden uitgeschreven als er
zonder licht gereden wordt. Voor fietsers
komt dat op een boete van € 35 en voor
andere voertuigen ligt het boetebedrag
tussen de € 40 en € 90. Dus beste
mensen, het is niet alleen voor eigen en
andermans veiligheid van belang om
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goed te kunnen zien en om goed gezien
te kunnen worden, maar ook voor de
portemonnee is het erg belangrijk.
Immers voor wat de fietsers betreft, voor
ongeveer € 10 Euro koop je in de winkel
voor- en achterlicht op batterij, nou dan
laat je je toch geen € 35 door de politie
‘uit de zak kloppen ‘.
Een ander probleem dat zich recent
aandiende zijn de flatjes van de Woning
Stichting Laarbeek aan de Heindertweg.
Zoals bekend verschijnt over enige tijd
daar en op het terrein daarachter, het
inbreidingsplan Zonnetij. De appartementen aan de Heindertweg zijn nu allemaal
onbewoond en gaan over ongeveer een
maand tegen de vlakte. In afwachting
daarvan is er door de aannemer een hek
geplaatst, omdat het gebouw gewoon
gevaarlijk geworden is. Ik begrijp best, dat
het voor jeugd die van spanning en sensatie houdt, een aantrekkelijk gebiedje
geworden is om te spelen en te ravotten.
Van de nodige ramen en deuren zijn
echter al veel ruiten er uit geslagen en op
nogal wat plaatsen hangen er glasscherven in de sponning die elk moment
als een guillotine kunnen vallen, kortom
er is daar een levensgevaarlijk situatie
ontstaan. Om die reden is het terrein
daar dan ook verboden toegang voor
onbevoegden. Er hangen weliswaar geen
bordjes met verboden toegang, maar het
feit dat er een hek om het complex is
geplaatst, heeft dezelfde wettelijke
strekking en werking. Laat mij duidelijk
zijn, je mag er gewoon niet meer komen.
Mensen die er toch worden aangetroffen
krijgen een ‘prent’ die in ieder geval € 60
kost en de jeugd gaat onverbiddelijk
doorgestuurd worden naar de HALTwinkel.
Tenslotte wil toch nog maar weer eens de
aandacht vragen voor het probleem
hondenpoep. Eind februari/begin maart
schreef ik in het gemeenschapsblad een
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oproep aan hondenbezitters om er toch
eens rekening mee te houden waar hun
trouwe viervoeter zijn/haar dagelijkse
keutel deponeert. De vorige keer waren
de problemen in de buurt van een van de
basisscholen. Nu bereikten mij weer
klachten van onder andere omwonenden
van een kinderspeeltuintje in de wijk.
Mogelijk komen de kinderen nu niet meer
onder de hondenstront de klas in, nee nu
komen ze thuis met soms de hondenpoep tot halverwege hun rug.
De gemeente heeft overigens in de
bestrijding van overlast door honden
reeds de nodige maatregelen getroffen.
Er zijn, verspreid over de vier woonkernen
in Laarbeek, hondenpaden en uitrenvelden aangelegd. Dat zijn de plaatsen
waar de hond vrijelijk de behoefte kan
doen. Deze uitlaatplaatsen worden
afhankelijk van de behoefte, eens per
week of per twee weken schoongemaakt.
Het is dus de bedoeling dat de hondenbezitters van deze voorzieningen gebruik
maken, of dat ze de poep netjes opruimen. Het hondenpoep probleem aanpakken kan de gemeente namelijk niet
alleen. Daar is uw hulp voor nodig ! Zowel
van de hondenbezitters, als van de
mensen die geen hond hebben. Niet
hondenbezitters kunnen een soort
signaalfunctie hebben. Zij kunnen de
hondenbezitters aanspreken op hun
uitlaatgedrag. Alleen dan is het mogelijk
het fenomeen ‘poep op de stoep’ en
‘geen hondenrommel onder de schommel’ aan te pakken.
Ik vind dat er nu toch wel voldoende
gewaarschuwd is tegen dit hardnekkige
probleem. Ieder die vanaf nu de hond
uitlaat en zich daarbij niet aan de regels
houdt, wordt niet meer gewaarschuwd
maar kan direct rekenen op een of
meerdere bekeuringen. Ik kan u vertellen
dat ze niet mis zijn, want iemand die de
hond niet heeft aangelijnd én als de hond
dan nog ergens de behoefte doet waar
dat niet mag, kan rekenen op een

bekeuring van 2 x € 90. Het is maar dat u
het weet. Afsluitend en de bovenstaande
tekst nog eens overgelezen hebbend,
kan ik zeggen dat ik niet echt blij word
van deze bijdrage. De tekst ademt op
verschillende momenten een sfeer uit die
niet helemaal bij mij past, maar soms
kan het niet anders. Het is net als bij het
opvoeden van kinderen, als er niet
geluisterd wordt moet de teugel even wat
aangetrokken worden, om deze op een
later moment, als alles weer gaat zoals
het hoort, weer wat te kunnen laten
vieren. Toch allemaal de vriendelijke
groeten, John Geerts, uw buurtbrigadier.
Hebt u het gezien,
Helmond is ons aan het besluipen,
zonder overleg
en langs d’n Aarlese weg,
is het plaatsnaambord,
dichterbij komen kruipen.
Ruw geschat,
zit er nu dicht bij de Schevelingse pad,
zo’n 150 meter tussen ‘t bord Ale
en dè van de ‘grote’ stad.
Jammer toch weer,
dat er ook dit keer,
geen centjes waren voor ‘t fietspad.
Wellicht moet dat nog komen,
van het geld dat binnen zal stromen,
na het uitschrijven van de processen.
Laat u niet flessen,
let op uw 50 km. snelheid,
want voor u het weet,
zit in uw portemonnee,
net als bij Dirk, de sleet.
RD

K lokje
Dovens Meubelen Milheeze. Gordijnen
– Vitrage – binnen zonwering –
Vloerbedekking – Novilon – Laminaat
vloeren. Lakens – slopen – dekbedden –
kussens. Klokken, staande en hang en
schilderijen. Kerkeind 38 Milheeze. 0492341553. www.dovens.nl

Bericht van: 50 jaar geleden

20 oktober Oplichter
De in Aarle-Rixtel woonachtige H. van V.
had in een café luidkeels verkondigd dat
iemand een oplichter was en een
schelm, die de mensen nooit betaalde.
Veel café bezoekers hadden dat gehoord.
De man verklaarde gisteren aan de
politierechter zich niets meer van dit alles
te herinneren. Hij was dronken. De
Officier van Justitie meende dat een
boete van f 50,— ( of 10 dagen) op zijn
plaats was. “Het is veel “, zei de man,
“maar ik meen dat ik geen schuld heb”.
“U moet niet door veel geld uitgeven zò
dronken worden, dat U niet meer weet
wat U verkondigt”, weerlegde de rechter,
die de man veroordeelde tot het betalen
van f 30,— boete, bij niet betaling te
vervangen door zes dagen hechtenis.
Geslaagd
De heer Karel van Roy slaagde te
Utrecht, eerder schriftelijk te Rotterdam,
voor het Aannemers Vakdiploma, uitgegeven door de Stichting van de Raad van
bestuur voor de Bouwbedrijven.
Tragisch sterfgeval
Op 60 jarige leeftijd is woensdagochtend
zeer plotseling de heer F.C.H. Rutten,
smid-monteur op de Bavariabrouwerij te
Lieshout, overleden. Zich op zijn werk
onwel voelende, keerde hij om half elf
reeds per fiets naar huis terug, waar hij
kort daarop, na geestelijk en medisch
bijgestaan, overleed. Dit plotseling verscheiden van een ogenschijnlijk zeer
gezond mens, dat veel smart verwekt in
het gezin, is nog te tragischer om het feit
dat de jongste dochter voornemens was
vandaag (donderdag) in het huwelijk te
treden, voor de voorbereiding van welke
bruiloft de overledene zich tot dinsdagavond laat nog druk had gemaakt. Na de

Pagina 42

bevrijding was overledene, totdat weer
normale toestanden intraden, plaatselijk
Commandant van de Orde Dienst, terwijl
hij in het verenigingsleven, vooral bij de
gemengde zangvereniging “De klokkengieters van 1660” , waar hij een onvervangbare plaats in de 2e baspartij innam,
meer dan 40 jaren lang een zeer
verdienstelijke rol heeft gespeeld.
Hij ruste in vrede.
24 oktober Handboog
Handboogschutterij “De Eendracht”, de
doel in café van Bracht, in de Kerkstraat
alhier, de honderdjarige, heeft dit jaar met
succes getracht aan haar uiterlijk een fris
en jeugdig aanzien te geven. De banen,
welke enigszins verlegd zijn, zijn opnieuw
ingeplant en heel de omgeving is van een
plantsoentje voorzien, zodat de verjongingskuur volkomen geslaagd kan
worden genoemd. Opschik kost geld.
Om de tot de bodem geleegde schatkist
een rijker aanzicht te verschaffen,
organiseert “De Eendracht”een toep- en
jasconcours dat vandaag en morgen in
café v. Bracht zal plaatshebben
28 oktober Auto-ongeval in AarleRixtel
Gistermiddag had een autobotsing plaats
op de hoek van de Dorpsstraat en de
Mariastraat te Aarle-Rixtel. In een luxeauto, die in de richting van de brug reed,
was gezeten de heer P. Strijbosch uit
Aarle-Rixtel. Uit de Mariastraat kwam
een luxewagen, bestuurd door ir. Fehres
uit Heemstede. Beide auto’s botsten met
een harde klap tegen elkaar. Ir. Fehres
kreeg verwondingen aan linkerknie en
borstkas. Zijn mede-inzittende, de heer
Buurman uit Heemstede, liep een hoofdwond op. Dr. Tersmette bood medische
hulp. De heer Strijbosch kwam met de
schrik vrij. Beide auto’s zijn zeer gehavend en naar Helmond weg gesleept. In
de avond zijn de twee gewonden per taxi
naar Heemstede vertrokken.

