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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 14 november t/m 20 november
Zaterdag 14 november
18.30 uur Kerk – Eucharistieviering – Dameskoor - kindernevendienst
Ben Loomans
Riet van der Aa
(par.)
Kitty Vos
(Zonnebloem)
Jan Engelen
(par.)
Overleden ouders Gerard en Maria Ermens-Schepers (verj.)
Tot welzijn van de parochie
Zondag 15 november – 33e Zondag door het jaar
10.00 uur Kerk – Eucharistieviering – Herenkoor
Overleden familie Heesakkers – Ceelen
Overleden ouders Verhoeven – Vlemmix
Sjaan van Vlerken-Legius en Michaël Legius
12.00 uur Kapel – Doopviering
Lieke Rovers, Blauwe Schutplein 11
Mees van den Tillaart, Laarweg 22.
13.00 uur Kapel – Doopviering
Job van Mierlo, Bosscheweg 27
Guusje v. d. Kamp, Piushof 6.
Woensdag 18 november
11.00 uur Kerk – Gouden bruiloft
Cor en Jo van den Berk, Helmondseweg 2.
19.00 uur Kapel – Rozenkransgebed
Vrijdag 20 november
15.00 uur Kapel - Gouden Bruiloft
Dora en Antoon Geerts, Terlingenplein 11.

Week van zaterdag 21 november t/m vrijdag 27 november
Zaterdag 21 november
18.30 uur Kerk – Eucharistieviering – Dames- en Herenkoor (Ceciliafeest)
kindernevendienst
Voor alle overleden leden van het Dames- en Herenkoor
Jan en Willy Verhoeven – v. d. Vossenberg
(buurt)
Overleden ouders Martens – van Deursen
Overleden ouders Driek en Annie Swinkels – van den Heuvel
Adriaan Loomans
(6e j. get.)
Jan van Dommelen
(par.)
Tiny van Hoof en Net van Hoof – Schellens
(par.)
Voor het welzijn van alle leden van het Dames- en Herenkoor
Zondag 22 november – CHRISTUS, KONING VAN HET HEELAL.
34e Zondag door het jaar
10.00 uur Kerk – Eucharistieviering - Herenkoor
Overleden ouders Rooijakkers – Biemans
(verj. vader/fund.

Overleden ouders Koonings – v. d. Boogaard
Overleden ouders van Asten – van Breugel
Betty Gieskens – Hellings
Christien van Dijk – Strik
Overleden ouders Jeurgens – van Oekel
Riek Sneijers en ouders
Geert en Louis Huisman
Joris Hendriks
Tot welzijn van de parochie
12.00 uur Kapel – Doopviering
Emma Moes, Helmondseweg 12.
Lena Rooyakkers, Brabantlaan 69.
13.00 uur Kapel – Doopviering
Jessie van Boekel, Dijkmanstraat 40.
Thomas de Brouwer.
Woensdag 25 november
19.00 uur Kapel – Rozenkransgebed
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(par.)
(par.)
(verj. vader)
(fund.)
(Rode Schut)

Overleden
Jan de Visscher, 79 jaar, Elshorst 23.
Doopvieringen
In de maand december is er geen doopviering.
De doopviering voor januari 2010 wordt zo spoedig mogelijk gepubliceerd.
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.

Dankbetuiging
Langs deze weg willen wij iedereen bedanken voor de belangstelling
en het medeleven bij het overlijden van mijn man, vader en opa

Adriaan Vriens
De vele kaarten en condoleances hebben ons goed gedaan.
Familie Vriens

Drukkerij Aarle-Rixtel
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Vanuit de Pastorie
Kort woordje van Pastor M. Deli
Gezellig griezelen
Heel nieuwsgierig ben ik zaterdagavond
31 oktober een kijkje gaan nemen bij
O.J.A. waar een feestje aan de gang
was. ‘Halloween’party (als ik me niet
vergis is dit een oud Keltisch feest,
overgewaaid naar Amerika en van daaruit
naar onze streken). Enfin, hoe het ook
zij, het was in ieder geval een heel gezellig griezelgebeuren. Met vriendelijke
griezeltjes, de een als mummie, een
ander als spook met of zonder kunstbloed. In ieder geval, creatief zijn ze allen
en ze wisten er veel sfeer te scheppen.
Kanariepiet op voetbalplein
Afgelopen week zondag stonden we aan
het voetbalplein om ons Eerste Elftal
aan te moedigen. Maar het voortdurende
gefluit van een gele kanariepiet werkte
onze voetbalisten op de zenuwen. Ook
de regen speelde zijn parten. We waren
niet zo goed gemutst die namiddag op
het plein aan “De Hut”. Een kanarie die
voortdurend fluit dat is te begrijpen, de
mooie rode vogeltjes van onze Johan
Verschuuren doen dat trouwens ook.
Maar een die met rode en gele kaarten
zit te gooien naar enkelen van onze
betere voetbalsterren die – volgens mij
althans - niks verkeerds hebben gedaan
…
Volgende keer veel katten in de buurt
zetten!
Allerheiligen en Allerzielen
Ook dit jaar was ik weer bijzonder getroffen door de vieringen van Allerheiligen
en Allerzielen. Het feit dat ieder jaar de
kerk weer bijna net zo vol zit als met
Kerstmis getuigt dat mensen op hoogte
en dieptepunten van het leven elkaar
opzoeken en dicht bij elkaar willen zijn.
Het is me dan ook wat als je tot de
familie behoort waarvan de naam op het
gedachtenisprentje staat van het laatste
jaar. Wat moet er in allen zijn omgegaan
aan lief en leed! En dan te denken aan
al die mensen die reeds eerder dit alles
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hadden moeten meemaken. Mensen die
al jaren geleden iemand verloren hadden;
en op wier graf ook nu nog steeds een
lichtje brandt. Graag wil ik iedereen bedanken die hoe dan ook hebben meegewerkt aan die plechtige vieringen, die
hopelijk velen van u weer getroost
hebben.
Scouting Aarle-Rixtel
Vrijdag 13 november zal het heel druk
worden in - en buiten de blokhut van
Scouting Aarle-Rixtel, vanwege hun 75jarig bestaan. Graag wil ik iedereen en in
het bijzonder het bestuur en de leden
feliciteren met dit heugelijke feest en hun
heel gezellige dagen toewensen.
Tot binnenkort,
Pastor Michaël Deli

Collecte voor Multiple Sclerose
Vanaf 23 november zullen de vrijwilligers
van het MS Fonds weer en wind trotseren
om met de collectebus langs de deuren
te gaan. Multiple Sclerose is de meest
invaliderende aandoening onder jonge
mensen, zelfs kinderen, in Nederland.
Helaas is het nog niet mogelijk om MS
te genezen.
Het MS Fonds helpt mensen die Multiple
Sclerose hebben met coaching, voorlichting en financiering van wetenschappelijk
onderzoek. Multiple Sclerose is de bekende onbekende. Iedereen kent de
letters MS, maar wat de ziekte precies
inhoudt is bij de meesten onbekend. Over
de ziekte zelf zijn vele vragen, niet alleen
bij patiënten maar zeker ook bij het grote
publiek. Vragen wegnemen en oplossen
is een constante uitdaging voor het MS
Fonds en is helaas ook gebonden aan
beperkte budgetten. Het MS Fonds is
100 % afhankelijk van giften. Ook ú kunt
het MS Fonds steunen: geef aan de
collectant of doneer op giro 5057 te
Maassluis. Wilt u meer informatie?
Kijk op www.msfonds.nl
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Bericht van:
Jazz Society
in Aarle-Rixtel eert Wim Beeren
In een bomvol café Van Bracht is op zijn
verjaardag op 21 oktober jl., initiator en
organisator van de Jazz Society, Wim
Beeren, herdacht.
De in juli van dit jaar overleden Wim
Beeren heeft de Jazz Society op de
kaart gezet.
Inmiddels blijken de 2-wekelijkse jazz
avonden bij Van Bracht enorm aan te
slaan. Steeds meer publiek en muzikanten weten hun weg ernaar te vinden.
Als blijk van waardering hebben de
huidige organisatoren besloten de naam
Wim Beeren definitief te verbinden met
de Jazz Society. Na de onthulling van het
nieuwe logo door echtgenote Wenda
Beeren, werd onder luid applaus duidelijk
dat de Jazz Society verder gaat onder de
nieuwe naam Wim Beeren Jazz
Society. De eerstvolgende Wim Beeren
Jazz Society vindt plaats op woensdag
11 november a.s. in café Van Bracht aan
de Kerkstraat te Aarle-Rixtel. De basisbezetting van deze avond wordt gevormd
door Geri van Gerwen, Arno van de
Kerkhof en Peter de Vries. De jam
session zal wederom zorgen voor een
aantal verrassende optredens. De
aanvang is 20.30 uur, iedereen is welkom
en de entree is zoals altijd gratis.

Beste Dames
Ook dit jaar zal het koortje onder leiding
van Arie Ketelaars de kerstviering
verzorgen.
De repetities beginnen op dinsdag 17
november om 19.00 uur bij Tiny van
Zutphen.
Het bestuur
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Sint Nicolaascomité Aarle-Rixtel

Hallo jongens en meisjes, beste ouders.
HIJ KOMT, HIJ KOMT ,
DE GOEDE SINT,
Inderdaad, beste jongens en meisjes,
Sinterklaas komt, natuurlijk vergezeld van
zijn Pieten, op zondag 22 november naar
Aarle-Rixtel. Dit moet weer op grootse
wijze gevierd worden.
Om ongeveer 13.00 uur zal de stoomboot
met daarop de Sint en zijn Pieten aan de
Havenweg arriveren. Je bent hierbij uitgenodigd om de Sint een hartelijk welkom
toe te zingen. Ook onze burgemeester
zal aanwezig zijn om de Sint officieel
welkom te heten. Daarna volgt er een
rijtoer door Aarle-Rixtel. De route die
gevolgd wordt is: Klokkengietersstraat,
Dorpsstraat, Kannelustweg, Lage Hoeve,
De Malthezer, De Duivenakker. De route
eindigt bij “De Dreef” waar tussen 14.30
uur en 16.00 uur een zeer gevarieerd
programma zal plaats vinden. Met optredens van Cialfo gym en Dansstudio Dede
en natuurlijk de Pieten.
Aan het einde van deze middag krijgen
alle kinderen tot en met groep 6 van de
basisschool een snoepzak van de zwarte
pieten. Dit feestelijke gebeuren wordt
financieel mede mogelijk gemaakt door
een jaarlijkse collecte. Daarom komen in
de week van 16 tot 20 november onze
collectanten weer bij u langs om een
kleine bijdrage te vragen.
BESTE INWONERS VAN AARLERIXTEL , GEEF GUL, ONZE KINDEREN
ZIJN ER HEEL BLIJ MEE.
Sint Nicolaascomité Aarle-Rixtel

www.gemeenschapsblad.nl

Cafe “Plexat”
Dorpsstraat 15a Aarle-Rixtel
presenteerd live Rockabilly and Rock & Rollband:

“The Bad Back Bones”
http://www.myspace.com/badbackbones

Op zaterdag 14 November a.s.
Aanvang 21.00 uur.
Entree gratis.
06-23031472
(December nog niet bekend.
16 Januari: Robbie Hooker and the Red Light District)
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Bericht van:
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Gerarduskalender:
Collecte
Brandwonden
Stichting groot succes
In de week van 11 tot en met 17 oktober
collecteerden in heel Nederland meer
dan 50.000 vrijwilligers voor de Nederlandse Brandwonden Stichting. Ook in
Aarle-Rixtel gingen de collectanten langs
de deuren. En met succes! Gezamenlijk
werd een fantastisch bedrag van €
1310,12 opgehaald. De opbrengsten van
de collecte stellen de Brandwonden
Stichting in staat om haar werk voor
mensen met brandwonden voort te
zetten
Ernstige brandwonden kunnen je hele
leven op zijn kop zetten. Het medische
traject, met tientallen operaties, duurt
soms jaren. Daarnaast zijn er de
verwerkingsproblemen van het vaak
traumatische ongeluk. En tot slot zijn het
vooral de ontsierende littekens die het
leven van brandwondenslachtoffers moeilijk maken. Mensen met brandwonden
worden vaak nagestaard, gemeden en
soms niet voor vol aangezien. Daar
moeten zij mee leren leven. De Brandwonden Stichting helpt hen daarbij.
Al meer dan 35 jaar voert de Nederlandse
Brandwonden Stichting haar strijd tegen
deze littekens. Dit doet zij op drie fronten: Het voorkomen van brandwonden,
het verbeteren van de behandeling (door
onderzoek) en het bevorderen van de
psychosociale nazorg en begeleiding.
Dankzij de collecte kan de Nederlandse
Brandwonden Stichting haar activiteiten
voortzetten. Namens de plaatselijke
collecteorganisator dankt de Brandwonden Stichting alle collectanten en
gulle gevers in Aarle-Rixtel voor hun
bijdrage aan ‘de strijd tegen de littekens’.

De Gerarduskalender: elke dag een beetje spirit! De Gerarduskalender, uitgebracht door klooster Wittem, is een
scheurkalender met elke dag op de
voorkant een spreuk die opbeurt of aanzet
tot nadenken, onder het motto: “elke dag
een beetje spirit! Op de achterkant staan
afwisselend moppen gedichten, bezinningsteksten, puzzels en informatie over
verschillende onderwerpen. De kalender
is bedoeld om elke dag goed te kunnen
beginnen. De spreuk op de voorkant en
de moppen puzzels en informatie op de
achterkant geven u aan het begin van de
dag een positief gevoel. De kalender
wordt elk jaar met zorg en plezier samengesteld door een uitgebreide redactie van
personeel en vrijwilligers van klooster
Wittem. De opbrengst van de kalender
komt ten goede aan alle activiteiten die
vanuit klooster Wittem worden georganiseerd. (zie ook op
www.kloosterwittem.nlU kunt de kalender
bestellen op de website
wwww.gerarduskalender.nl of u kunt
bellen naar klooster Wittem. U kunt ook
even bellen naar D. van Veijfeijken,
Dorpsstraat 26d, 5708 GH Helmond
telefoon 0492-773343 of 06.23.45.15.08

Publiekswandelingen
Zondag 15 november
- 14.00-16.00 uur – De Biezen.
Landschapswandeling: waterhuishouding
en beheer.
Vertrek vanaf boswachterwoning De
Biezen, Aarle-Rixtel, met: Kees Burghouts, Judith van Duppen en Lars
Leenders. ( Dieny v.d. Heuvel )

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:

Beste zangliefhebber,
De ruimte was vol, vol van muziek.
Harmonie De Goede Hoop en Gemengd
Koor De Klokkengieters Aarle-Rixtel musiceerden samen met het majestueuze
Smitsorgel op zondagmiddag 11 oktober
in de Parochiekerk van Onze Lieve
Vrouw Presentatie in Aarle-Rixtel.
Zonder elkaar te overstemmen brachten
de partijen afzonderlijk en samen een
veelheid van muziek waarvan de aanwezigen, die de kerk helemaal vulden,
met volle teugen genoten.
Het enthousiasme bij luisteraars en
uitvoerenden was voelbaar.
De muzikale samenwerking tussen de
twee jubilerende verenigingen werd op
buitengewone wijze vorm gegeven. Zowel
de gezamenlijke uitvoering van een
tweetal werken door de twee jubilarissen
als die van een koperkwartet uit de harmonie en het koor sprak de luisteraars
bijzonder aan. Het programma bevatte
geen werken die als ‘evergreen’ kunnen
worden aangemerkt, met mogelijk een
uitzondering voor de uitvoering van Jesus
bleibet meine Freude (uit Bachs cantate
BWV 147), waarbij de ‘aha-erlebnis’ niet
uitbleef. De organisten lieten afzonderlijk,
samen en met koor en harmonie horen
welke muzikale mogelijkheden er in deze
Laarbeekse kern aanwezig zijn.
Zowel de zang- als de hoornsoliste liet
zich niet onbetuigd. Regelmatig wordt
gezegd dat er tegenwoordig minder
goede tijden zouden zijn voor muziekverenigingen. Dat is echter in onze regio
niet te merken wanneer we letten op de
affiches die oproepen te komen luisteren
naar optredens van muziekgroepen van
allerlei aard die er binnen Laarbeek en in
de regio Helmond plaatsvinden. Het is

Pagina 15
meer de beperkte publiciteitsaandacht
voor deze sector van cultureel presteren
dan het daadwerkelijk deelnemen aan en
presenteren van de muziekverenigingen.
Gemengd Koor De Klokkengieters is
alweer volop aan het repeteren om het
jaarlijks concert ‘Op weg naar Kerstmis’
te kunnen aanbieden, dit jaar zowel in
Oirschot als in Aarle-Rixtel. Het belooft
weer een zeer gevarieerd programma te
worden waarbij de aanwezigen zoals elk
jaar weer de gelegenheid krijgen mee te
zingen. Als laatste presentatie van 2009
luistert Gemengd Koor De Klokkengieters Aarle-Rixtel gewoontegetrouw de
hoogmis met Kerstmis op (in de
parochiekerk). Maar voor het zover is,
wordt het jaarfeest gevierd op 13
november met een lid dat al 60 jaar deel
uitmaakt van de vereniging. Lid zijn van
de vereniging is voor iedereen weggelegd.
Men hoeft alleen maar te houden van het
samen in een prettige sfeer zingen van
muziek die wat inzet vraagt en dus een
uitdaging is voor ieder afzonderlijk als
voor het koor als geheel. U bent van harte
welkom!

Vogel tentoonstelling.
Op 13-14-15- November as. houdt v.v.
Laarbeek haar jaarlijkse tentoonstelling in
cafe zaal ‘t Heuveltje. Deze zal dit jaar
geheel in het teken staan van de open
Laarbeek kampioenschappen.
De openings tijden zijn vrijdag van 20 tot
22.00 uur zaterdag van 13 tot 21.00 uur
zondag van10 tot 16.00 uur.
bestuur v.v. Laarbeek. Tel: 381909

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.

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:
De Meikever
Twee fantastische zondagen in oktober
nodigden ons uit voor een wandeling in
de buitenlucht en wat ga je dan doen.
Natuurlijk paddenstoelen zoeken want ze
hebben massaal de kop opgestoken.
Voor de aardigheid heb ik eens een
rondje Aarle gedaan en dat is me goed
bevallen. Als eerste was de omgeving van
kasteel Croij aan de beurt. Werkelijk een
El Dorado voor de paddenstoelenliefhebber, om te kijken en alleen te
kijken. De sloot aan de oprijlaan was
rijkelijk voorzien van hele families van het
gewoon fluweelpootje. De boomstronken
die daar nog in de bodem zitten bleken
een dankbare voedingsbodem te zijn voor
deze soort. De tocht ging verder via de
Croijlaan naar de Wartelenberg. Van
verre kon je grote witte bovisten in het
weiland al zien. En verder alleen maar
zwammen en zwammen, vooral de
rottende berkenstammen zijn meteen
een prooi van de deze soort, die heet
niet voor niets berkenzwam. De bossen
van Stiphout, vooruit even over de grens,
bleken een uitstekende verblijfplaats voor
de zwavelkopjes, de panteramaniet en
uiteraard de overbekende rode paddestoel met de witte stipppen, de vliegenzwam. Ik hoorde vorige week het verhaal
waar deze soort de naam van heeft. In
vroeger tijden snipperde men deze
paddestoel in een schoteltje melk en dat
diende als vliegenvanger. Ik weet niet of
het waar is, ik heb het ook maar gehoord.
Feit is wel dat onze paddestoelen
bijzondere namen hebben gekregen, de
oorspronkelijk Latijnse namen waren voor
ons bijna niet uit te spreken.De paden
door de Biezen gaven een prachtig
schouwspel van de vliegenzwam in
diverse stadia, van heel klein bolleke tot
prachtige grote exemplaren met een
schitterend fluwelen onderkant. Verder
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ook een overvloed aan fluweelpootjes en
zwavelkopjes. Natuurlijk stond daar ook
de koeienboleet, wat wil je met die kudde
langharigen. De aardappelbovist ontbrak
evenmin, de meeste mensen kennen
hem als de stuifzwam. De groene
knolamaniet heb ik niet gevonden,Deze
paddestoel heeft de bijnaam “Doodsengel” en dat is niet voor niets. Er stond
deze week nog een verhaaltje in de krant
met een duidelijke waarschuwing voor
deze jongen .Onherroepelijk dodelijk bij
consumptie. Een vrouw uit het Groningse
is vorige maand slachtoffer geworden van
deze paddestoel, ze bleek zich vergist te
hebben met zeer smakelijke weidechampignon. Dat brengt me weer bij de
standaardgrap van mijn opa. Zijn paddestoelen eetbaar? Jazeker, allemaal, maar
sommige maar een keer. Ik ga liever naar
de supermarkt voor een kilootje lekkere
champignons, geen enkel risico.
De klok is verzet, ik ben al weer vergeten
vooruit of achteruit. We leven naar de
klok, de waan van alledag en daarom
benijd ik de vogels om ons heen een
beetje. Ze hebben geen budget maar
vertrekken toch voor een royale vakantie
naar zuidelijke streken. De laatste
kieviten hangen nog wat verveeld rond op
de velden rond Croij. De meesten zijn al
lang en breed vertrokken. De zwaluwen
gingen hun ruim op tijd voor. Benieuw of
ze volgend voorjaar het zwaluwhotel op
Strijp gaan bewonen. Tot nu toe gaven ze
de voorkeur aan de vertrouwde koeienstallen van Wim Verhoeven. Zou ik ook
doen, elke dag tafeltje gedekt, vliegen
zat. Ik hoop ook nog steeds op bewoners
van het ooievaarsnest achter Croij. Ik
denk, eerlijk gezegd, dat er eerder wat
witte ganzen in kruipen dan een ooievaar.
Ik zag ze van de week vanuit de gracht
nog schuin omhoog kijken. Als we de
staart een beetje zwart maken en er een
rode snavel aanplakken, lijkt het van een
afstand net echt. Over ganzen gesproken, of eigenlijk ganzegatten. Het is

Pagina 18

Bericht van:
weer bijna zo ver. Een nieuwe prins,
volgend week zaterdag. We worden
overspoeld met hints die zoals
gebruikelijk betrekking hebben op de helft
van Aarle. Zelfs weer op pastor Deli, al
zal die, net als vorig jaar weer geen
toestemming krijgen van de bisschop.
De meikever.

SMS-alert naar
burgers bij
hartstilstand in de buurt
Mensen met een reanima-tiediploma
kunnen zich voortaan aanmelden bij
AED-Alert van de Veiligheidsregio Zuidoost-Brabant en de GGD BrabantZuidoost. AED-Alert is een sms-dienst,
die ervoor zorgt dat via de meldkamer
aangemelde burgerhulpverleners worden
ingeschakeld om hulp te bieden bij een
hartstilstand. Via een sms worden zij
opgeroepen als iemand in hun buurt een
hartstilstand krijgt. Burgers kunnen dan
in afwachting van professionele hulpverleners beginnen met reanimeren.
Voorheen werkte de regio BrabantZuidoost met AED-Locater, maar sinds 1
oktober 2009 werkt de regio met AEDAlert. Mensen die zich eerder al hebben
aangemeld bij de AED-Locater ontvangen
momenteel geen berichten, omdat deze
dienst niet meer wordt ondersteund in
onze regio. Wilt u ook in de toekomst
hulp blijven bieden, dan kunt u zich
opnieuw aanmelden bij AED-Alert, via de
website www.aed-alert.nl.

In Case of Emergency
Vermeld uw contactpersoon als
ICE in uw gsm
LAARBEEK – Slachtoffers van een
(verkeers)ongeval hebben vaak een gsm
bij zich, maar voor hulpverleners is het
soms onduidelijk wie zij moeten
contacteren. Vandaar dat wordt
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aangeraden om het telefoonnummer van
degene die gecontacteerd moet worden
in geval van nood, op te slaan onder de
naam ICE (In Case of Emergency). ICE is
inmiddels al internationaal erkend als
afkorting. Als u meerdere nummers wilt
opslaan, kunt u gebruik maken van de
namen: ICE1, ICE2, ICE3 enzovoort.
Het is voor u eenvoudig om deze
wijziging door te voeren, maar in geval
van nood kunnen kostbare minuten
worden bespaard!

Gratis boek
voor bibliotheekleden
Tijdens de landelijke campagne Nederland Leest wordt iedereen uitgenodigd
met elkaar in discussie te gaan over
Oeroeg, het romandebuut van Hella S.
Haasse (1918). Oeroeg is een indrukwekkende roman over vriendschap en
cultuurverschillen, tegen de achtergrond
van de complexe periode van dekolonisatie. Een boek dat bij herlezing vele
nieuwe perspectieven biedt. U krijgt als
lid van Bibliotheek De Lage Beemden het
Nederland-Leest-boek cadeau tijdens de
campagneperiode (23 oktober tot 20
november), zolang de voorraad strekt.
Behalve het uitdelen van het boek
organiseert de bibliotheek in het kader
van Nederland Leest op 26 november een
slotavond in Literair Cafe Alleman, waarvoor we u graag uitnodigen. K’onTour
Theater brengt dan het toneelspel
‘Oeroeg’. Kaartjes hiervoor zijn te koop
voor 6 euro in Bibliotheek Gemert. In de
overige vestigingen is het mogelijk een
kaartje te reserveren.
Bovendien is in alle vestigingen een
mooie presentatie te zien rondom
Oeroeg, Hella Haasse en Indonesië, het
land waar het verhaal zich afspeelt
Voor meer informatie zie
www.bibliotheeklagebeemden.nl.

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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Bericht van:
PLATFORM AARLE-RIXTEL
VERSLAG OPENBARE
VERGADERING
Stichting Platform Aarle-Rixtel mocht
zich bij de openbare vergadering van 19
oktober weer op een grote belangstelling
verheugen . Na een welkomstwoord
vertelt voorzitter Pieter Verschuuren wat
zich afgelopen jaar heeft afgespeeld, wat
de vorderingen zijn.
Dhr. C.v.d. Berk, voorzitter Stichting
Scootmobielbaan Laarbeek (SSL) geeft
een uiteenzetting over het ontstaan van
de Scootmobielbaan. Opzet van deze
baan is mensen, die aan de maatschappij deelnemen, training, ervaring en
beheersing van de scootmobiel bij te
brengen. Er worden certificaatgerichte
cursussen gegeven. Dan vertelt dhr. P.
Geene, voorzitter Startersvereniging
Laarbeek over het project Broekelingstraat waar 10 woningen gerealiseerd
worden als CPO (Collectief Particulier
Opdrachtgeverschap) met de hulp van
een projectontwikkelaar en bouwbegeleider. Planning: voorjaar 2010 bouw
starten.
Vervolgens legt dhr. Steffen v.d. Wielen
van Adriaans Vastgoed het plan het
Klavier aan de Molenstraat uit waar 64
woningen gebouwd worden.
Dhr. V.v.d. Langenberg, architectenbureau LSL, laat sfeerbeelden/foto’s van
huizen in Aarle-Rixtel zien en geeft een
impressie van de te bouwen huizen. Het
blijft in de stijl van het dorp. Men werkt
volgens het CGO. (Consument Gericht
Ontwerpen). Prognose: verkoop medio
2010, bouw 4de kwartaal 2010.
Dhr. Frans Rooijakkers, gemeente
Laarbeek, zet bouwplan de Dreef uiteen.
Verhaal/dia’s geven aan dat er inhoudelijk
niet veel veranderd is: partijen/toekomstige indeling van ruimtes zijn nog
hetzelfde, er moet geclusterd worden,
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niet alle verenigingen krijgen eigen
ruimte.
De bibliotheek krijgt een ruimte; de
harmonie een plaats in toneelzaal, waar
ook de KBO gebruik van maakt; de
handboogvereniging krijgt grond van
gemeentewerf; scouting krijgt nieuwbouw
aan achterkant; carnavalsvereniging
samen met scouting een opslagruimte;
Savant, de Aarlese Revue en de bridgeclub worden nog genoemd.
Het huidige bestemmingsplan laat niet
meer bebouwing toe: bestemmingsplanwijziging is nodig. Planning: definitief
ontwerp/bouwaanvraag 2010, realisatie
2010/2011.
Dhr. H. Gillissen, burgemeester Laarbeek, sluit rij sprekers met toelichting
op: Laarbeek Waterpoort van de Peel.
Laarbeek moet een identiteit/imago
zoeken in de Peel. Laarbeek heeft genoeg water: kanalen, RWZI, Bavaria
(water), meer dan 10 poelen en vennen,
broekgebied, 25 bruggen enz. Water
verbindt omliggende dorpen/steden.
Water heeft een grensoverschrijdende
factor en een belang op maatschappelijk,
economisch en ecologisch vlak. Doel:
waterrecreatie in Aarle-Rixtel, stop &
shop in Lieshout en Beek en Donk,
evenementen/activiteiten op/rond het
water, ecologische zones, vennen/poelen
project. Na de pauze is er het vragenuurtje, waarin sprekers incl. wethouder
Briels hun best doen vragen vanuit de
zaal te beantwoorden.
Een volledig verslag van deze vergadering
staat op de website:
www.platformaarlerixtel.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

In gesprek met:
Theo van Berne 60 jaar lid van
de Klokkengieters van 1660

Theo is een geboren en getogen AarleRixtelnaar. Al op jeugdige leeftijd kwam
hij in aanraking met een fanatiek koorlid.
Jan van Bakel, de vader van Willy van
Bakel, sprak Theo regelmatig aan met de
vraag of hij niet bij de Klokkengieters
wilde komen. Theo hielp Jan op de
woensdagmiddag en zaterdag bij het
scheren. Theo mocht de klanten insmeren met scheer zeep. Tevens zagen
ze elkaar wel eens op de maandagavond.
De avond dat het koor repeteerde. Theo
was dan in het café van Sjef van de
Heuvel met zijn vader aan het biljarten.
Jan speelde dan wel eens mee. Ja, en zo
is het gekomen. Theo hakte de knoop
door en werd in 1949 lid van de Klokkengieters van 1660. De toenmalige dirigent
Louis Houët testte eerst Theo’s zang
kwaliteiten. Als 2e tenor werd hij goed
bevonden en kon Theo lid worden.
Uiteraard had Theo in die tijd nog meerdere hobby’s. Sporten lag hem wel. Jaren
voetbalde hij bij de jeugd van ASV’33. Zij
speelden hun wedstrijden op het
sportveld achter het patronaat. Later in
het 2e en zo mee en dan als invaller bij
het eerste. Ook heeft hij geassisteerd bij
trainingen. In de winter trainde ze weleens in het zaaltje van ’t Heuveltje. Op
latere leeftijd ging Theo tennissen. Ook
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deed hij regelmatig volleyballen met zijn
familieteam in de Artex. Aan sportiviteit
ontbrak ’t bij hem niet. Een mooie tijd.
Het zingen bleef zijn hele leven lang hoog
in het vaandel staan. Dat Theo over
bestuurlijke kwaliteiten beschikte was
het bestuur niet ontgaan. Hij werd in
1981 voor gedragen als kandidaat bestuurslid. De leden zagen het wel zitten
in hem en stemden ja. Theo nam de taak
van bibliothecaris op zich. Ruim 20 jaar
heeft hij deze taak naar volle tevredenheid
van bestuur en leden uitgevoerd. Theo
roemt vooral de gezelligheid van de club.
Na de repetitie is het altijd een gezellig
samen zijn. Lekker buurten. Als dat niet
zo was geweest kun je het ook geen 60
jaar volhouden meent Theo. Een verdienste van het bestuur, die alles goed
verzorgt, regelt en begeleid, en niet te
vergeten de leden. Zo kijkt hij terug op de
vele mooie concoursen, concerten,
bonte- en feestavonden. Ook de periode
van optreden in de diverse operettes zal
hij niet snel vergeten. Een mogelijkheid
die geboden werd na de geslaagde
oprichtingsvergadering van het gemengd
koor in oktober 1951.
Het optreden voor de KRO in 1955 staan
nog vers in zijn geheugen. Spannend was
dat. Niet te vergeten de uitwisselingsconcerten, tot zelfs in Duitsland toe.
Met gepaste trots spreekt Theo over zijn
erelidmaatschap, wat hem ten deel viel
bij zijn 50 jarig lidmaatschap.
Theo kijkt met veel genoegen terug op
zijn 60 jarig lidmaatschap bij de Klokkengieters van 1660. Het doet hem
deugd dat hij onder alle dirigenten, Louis
Houët, Hein Houët, Kees van Houten,
Jan Heesakkers, Gerard van de Pas en
nu Rob Rassaerts, zijn beste zangkwaliteiten heeft kunnen en mogen tonen.
Theo vanaf deze plaats hartelijk gefeliciteerd en hopelijk volgen er nog vele
mooie zang jaren.
Nobis
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Aukje van Laarhoven heeft
droom werkelijkheid zien
worden.
Geruime tijd was bloemenzaak Hanneke
dan wel, dan weer niet open. Dit was voor
Aukje, dochter van Pieter van Laarhoven
van tuincentrum “D’n Heikant”, de aanleiding om te gaan informeren hoe het
zat. Navraag leerde dat de bloemenzaak
Hanneke wilde stoppen. Dan neem je
kontact op met de eigenaar of het mogelijk is om het pand te huren. Natuurlijk
moest ik de zaak volledig opnieuw
inrichten. En dat is haar fantastisch
gelukt. Reportad is op bezoek in haar
winkel, is onder de indruk van de hele
inrichting. Hij vraagt aan Aukje wie haar
binnenhuis architect is, want het ziet er
perfect uit. Dat heb ik zelf gedaan. Ik ben
zes weken bezig geweest met vrienden
en familie om het allemaal klaar te
krijgen. Natuurlijk heb ik ook profes-

sionele krachten aan het werk gehad.
Stucwerk is nu eenmaal vakwerk en daar
kan ik zelf niets van. Ook het meubilair is
door een vakman gemaakt. Reportad
staat er werkelijk van te kijken hoe de
winkel zo compleet is veranderd. Hij zegt
ook tegen Aukje, je bent een aanwinst
voor Aarle-Rixtel. Als je nog niet binnen
bent geweest in Bloom, ga dan maar
eens kijken. Je kunt er terecht voor
snijbloemen, bruidswerk, grafstukken,
interieur stukken, maar vooral ook voor
decoratieve stukjes. Wat Reportad ook
opviel is dat zij in iedere prijsklasse
bloemen, bloemstukjes heeft. En de vele
mooie stukjes zijn een streling voor het
oog.
Ik vraag aan Aukje, wat is jouw opleiding
geweest. Ik heb in ’s Hertogenbosch
“Bloem en Vormgeving” gevolgd. Gewerkt
bij Van de Mortel in St. Antonis, waar ik
veel geleerd heb. Ja, mijn grote droom,
om een eigen bloemenwinkel te hebben,
is nu werkelijkheid geworden. En nog wel
in ons eigen Aarle-Rixtel, is toch fantastisch. Sinds de opening van afgelopen
zaterdag heeft zij niet te klagen aan
belangstelling. Er zijn al veel mensen
komen kijken en de omzet is goed
geweest. Ik had dit niet verwacht, maar
het is wel fijn. Voor Aarle-Rixtel is het fijn
om weer een actieve winkel in de
Dorpsstraat te hebben. Ik heb haar
gefeliciteerd met haar eigen zaak, een
goede toekomst gewenst. Want een
startende ondernemer in deze tijd is een
compliment waard. Als u haar winkel
binnenkomt, ziet u een stralende jonge
vrouw druk bezig met haar werk. Zij
begroet je met een vriendelijke lach, waar
kan ik je mee van dienst zijn. Aukje, de
koffie van je is lekker, bedankt voor je
gastvrijheid en alle succes toegewenst.
Reportad.

Werken in de zorg is leuk!

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.

Bericht van:

Lagerhuisdebat in Cendra maakt
stemmen los
In het jongerencentrum Cendra in AarleRixtel werd een levendig debat gehouden
over ‘Jeugd en een leefbare kern’. De
organisatie lag in handen van vrijwilligers
van Cendra , Stichting Welzijn Laarbeek
en CDA Laarbeek. Het is deze mensen
gelukt om buurtbewoners, ervaringsdeskundigen en jongeren bij elkaar te
krijgen voor een discussie met elkaar.
Alle aanwezigen werden door voorzitter
Kees Verhaar, onderzoeker en adviseur
bij het PON, bij het debat betrokken. Aan
beide Lagerhuiszijden werd er eerst
aandachtig geluisterd naar een inleiding
van Nicolien Hermens van CDA GeldropMierlo. Zij vertelde over de talenten van de
jeugd, die ze ook ontwikkelen op hangplekken en bijvoorbeeld op een skateramp. Uit haar gegevens blijkt het in
Laarbeek wel mee te vallen met de
probleemjongeren, als je de cijfers
regionaal en landelijk vergelijkt.
Daarna hield CDA-Tweede Kamerlid Jack
Biskop een helder betoog voor het belang
van onderwijs en het voorkomen van
spijbelen. Eisen van de arbeidsmarkt
worden hoger en banen worden
ingewikkelder, mede door de komst van
computers. De jeugd heeft juist zoveel
talent om met computers om te gaan. Zij
zijn slim en hebben geen gebruiks-
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aanwijzing van bijvoorbeeld een mobieltje
nodig. Aandacht voor hoge kosten voor
het bedrijfsleven als er jongeren opgeleid
worden, was een terecht punt van kritiek.
Tijdens de inleidingen kwamen al vele
reacties los: over de hangplekken binnen
of buiten, de roep om een afdak bij
Cendra, angst van ouderen om ’s avonds
de straat op te gaan. Over dat laatste
was iedereen het eens: die angst wordt
vooral door de media gevoed en
gebeurtenissen uitvergroot. De jongeren
op deze avond in Cendra riepen juist op
om gewoon een praatje met ze te gaan
maken. Wederzijds respect werd tevens
een paar keer genoemd. Opvallend was
ook de begripvragende reactie van een
moeder: ‘We zijn toch zelf ook jong
geweest.’
Vanuit een paar organisatietalenten aan
de ‘jeugdzijde’ klonk er de teleurstelling
dat bestuurders geen aandacht hebben
voor hun evenementen. Kom naar de
BMX wedstrijd op zaterdag 31 oktober
a.s. ! Iedereen is van harte welkom om te
komen kijken.
Om half 10 klonk er een luid applaus voor
de sprekers, voor Cendra en alle
deelnemers aan het debat.
Uit deze avond is duidelijk gebleken, dat
vooral met elkaar in gesprek blijven de
basis is voor een leefbare kern voor de
jeugd maar ook voor iedereen die iets met
de jeugd te maken heeft.

K lokje
Computer problemen?
Heeft u problemen met de computer of
laptop? Bel Rico op 06.22.12.99.38 of
bgg 0492-529938.
Verkoop:
Verkoop van Parel en Halfedelstenen
sieraden, galakleding, tegen zeer aantrekkelijke prijzen. Vrijdag 27 november,
Lieshoutseweg 43 Aarle-Rixtel van 16:00
tot 19:00 uur. 06-10352721
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GEZINSROUTE
op zondag 15 november a.s.
Op dinsdag 10-11 houden wij onze 2e
kaartavond. Vanaf 20.00 uur kan er in de
Couwenbergh gerikt en gejokerd worden.
Op zondag 15-11 organiseren we voor de
recreanten een Herfst-Gezinsroute van
ongeveer 30 km. Start is om 10.00 uur
vanaf het kerkplein in Aarle-Rixtel. De
deelname is gratis en tijdens de pauze
krijgt u een traktatie. Er wordt in groepsverband gereden en de snelheid bedraagt
ongeveer 16 km. per uur, zodat iedereen
rond de klok van 12.30 uur weer thuis is.
Elders in dit blad vindt u uitvoeriger
informatie.
Op zondag 22-11 prijkt op de landelijke
NTFU-kalender de eerste van 2 veldtoertochten vanuit Aarle-Rixtel. Er is
keuze uit de afstanden 30 en 40 km. en
op het pauzepunt krijgt u warme drank
en koek aangeboden. Inschrijven en
vertrekken kan men vanaf sportpark
de Hut bij de kantine van A.S.V.
tussen 09.00 en 10.00 uur. Het voordeel
hiervan is dat men dan meteen op de
uitgepijlde paden terecht komt en de
route daardoor een stuk fraaier is
geworden. Het inschrijfgeld bedraagt
€ 3,00 voor NTFU- en KNWU-leden,
anderen betalen € 1,00 meer en jeugd
t/m 16 jaar mag gratis meedoen. Adwleden krijgen uiteraard reductie.
Meer informatie is te vinden op
www.aandewielen.nl, u kunt ook bellen
naar Henk Peters tel. 382706.
afd. publ.

K lokje
Praktijk voor huidverzorging,
Pedicure diabetische, reumatisch voet.
Ook aan huis. En permanente make-up.
La Belle Vie Tel: 0492-383024

Zondag 15 november a.s. is het weer
zover. We gaan dan gezellig met familie,
vrienden en bekenden een prachtige
route fietsen van ongeveer 32 km.
Met U hopen we op een prachtige dag
met weinig wind en geen regen.
Zoals gebruikelijk startten we om half
tien bij ons wielercafé de Lantaarn aan de
Dorpsstraat. Vandaaruit fietsen we
richting Bakel. Direct over de viaduct
gaan we linksaf en fietsen over rustige
wegen naar de Gemertseweg. Onderweg
kunt U genieten van het kanaal, weidse
blikken en de ‘glazen-stad’. We steken
de Gemertseweg over, gaan dan links- en
vervolgens rechtsaf. Hier volgen we éigen
weg’, langs de Aa richting ’t kasteeltje
naar de Zuid Willemsvaart.
Vergeet niet het mooie wat U te bieden
staat op te nemen. De Donkse brug gaan
we over en gaan dan richting de Hei. Aan
de ene kant het kanaal en aan de andere
zijde het landelijke. Via de Grensweg
naar onze rustplaats het café tegenover
de kerk in Mariahout.
Na de rust vertrekken we naar ’t Broek.
Via de verbindingsweg Lieshout - Breugel, gaan we richting Nederwetten.
Aangekomen bij de weg Nuenen- Breugel
gaan we linksaf het fietspad op richting
Nuenen. Halverwege slaan we linksaf het
Lankveld in. Aan deze weg treft u een
prachtige accommodatie aan van het
schut. We vervolgen onze weg dwars
door Gerwen naar Stiphout. Ook hier zult
U versteld staan van de mooie natuur, de
bossen en rust. Vanuit Stiphout gaan we
binnendoor naar de Lieshoutseweg, om
voldaan te arriveren bij café De Lantaarn.
Wij hopen weer velen van U te mogen
ontmoeten.
Voor eventuele vragen kunt U bellen met
Toon Vogels, tel. 0492-382608.

www.autoschadeverbakel.nl

www.twanvanhout.nl
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Bericht van:
WIE WORDT
PRINS VAN GANZEGAT
Ganzegatters en Ganzegatterinnekes,
Aanstaande zaterdag 14 november is het
zo ver. Dan maakt de Organisatie Carnaval Ganzegat haar nieuwe Prins van
Ganzegat bekend. Evenals voorgaande
jaren zal dit geschieden op de trappen
van de Couwenbergh, midden in ons
geliefde dorp Aarle-Rixtel. Aanvang 19:30
uur. Er zijn inmiddels al 8 hints prijs
gegeven enwel:
1. Hij is een echte Aarlese, geboren en
getogen.
2. Hij is Ganzegatter in hart en nieren.
3. Hij staat altijd klaar voor een ander.
4. Houd van het werk achter de coulisse.
5. Hij houd van stoere dingen.
6. Hij is sportief.
7. Hij houdt van het platteland maar ook
van de bergen.
8. Hij houdt van de buitenlucht.
Vandaag maken we wederom 2 hints
bekend:
9. Hij is getrouwd en heeft een rijkelui’s
gezin.
10. De wijzen komen uit het oosten.
Nummer 11 maken we zaterdagavond
bekend, net voor de onthulling.
Voordat we de nieuwe bekendmaken
nemen we afscheid van Zijne Doorluchtige Hoogheid Prins Ted van Ganzegat en
zijn Prinses Marleen. Het Prinsenpaar
wat het vorige seizoen de aanleiding was
voor veel muziek. Ook zal afscheid
genomen worden van Adjudant Riny van
den Bogaard en zal Johan van Bakel
geïnstalleerd worden als nieuwe
Adjudant. Hierna is het de beurt aan onze
Grootvorst Jorg om de nieuwe Prins
bekend te maken.
Aansluitend aan de bekendmaking zal U
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in de gelegenheid worden gesteld om in
de Residentie, café-zaal de Lantaarn,
kennis te maken met de nieuwe Prins. In
dezelfde zaal start gelijktijdig het Prinsenbal. Het alom bekende orkest “Madison”
zal er een groot feest van maken. Een
feest wat tot in de kleine uurtjes zal
doorgaan.
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. De middag zal georganiseerd worden door de Gele Kielen.
Evenals voorgaande jaren zal er een
playbackshow zijn. Al bij al een druk
Carnavalsweekend aan het begin van het
seizoen. Wij wensen de nieuwe Prinsen
en Prinsessen heel veel succes in de
voorbereidingen.
Namens de Organisatie Carnaval
Ganzegat:
Riny van den Bogaard
secretaris

Start Vastenaovund
op 11-11 door Dikke Mik.
Folkloregroep Dikke Mik zal op woensdag 11 november aanstaande ’s avonds
om 11 over 11 weer op traditionele wijze
de Vastenaovundtijd openen met de
onthulling van de gans op de kiosk.
De gans verwijst zowel naar Sint Maarten
als naar onze eigen Ganzegat.
Hierbij zal o.a. ook het slachtlied ten
gehore worden gebracht ter gelegenheid
van de opening van de slachttijd en
natuurlijk ook weer de klompendans

www.gemeenschapsblad.nl

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:
RADIO
KONTAKT
Wanneer u met uw club of vereniging iets
gaat organiseren, dan is het prettig dat
daar zoveel mogelijk mensen van op de
hoogte zijn. Het kan gaan om een
muziekuitvoering, een vlooienmarkt, een
schilderijententoonstelling of een open
dag. Dan hoopt u op veel bezoekers. Om
dat te bereiken plaatst u een berichtje in
het Gemeenschapsblad, De Laarbeeker
of in de krant. Maar denkt u ook eens
aan Radio Kontakt. De berichten die wij
binnenkrijgen worden regelmatig op de
radio uitgezonden en op tekst-tv geplaatst. Zo bereikt u veel meer mensen.
Daarnaast bestaat de mogelijkheid dat
een van onze reporters langskomt om
een interview af te nemen. Dus gaat u
binnenkort iets organiseren en wilt u er
meer ruchtbaarheid aan geven, stuur uw
bericht dan naar info@kontaktfm.nl. Wij
willen uw bericht graag twee of drie
weken voor de geplande datum binnen
hebben.
Waar kunt u Radio Kontakt vinden?
Dit zijn de frequenties:
Radio ether 106.8 Mhz, kabel 94.4 Mhz,
glasvezel 93.2 Mhz.
Tekst-tv kabel 256 Mhz,
glasvezel 423.25 Mhz.
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Ouder-Kind toernooi
AarleRixtelse Tafeltennisclub op
15 november
Attc77 organiseert op zondag 15
november 2009 opnieuw een ouderkindtoernooi voor al haar jeugdleden.
Vorig jaar was dit een groot succes.
Afgelopen week hebben de jeugdleden
allemaal een formuliertje meegekregen
om zich samen met een moeder of vader
op te geven. Kunnen die niet mee dan
mag ook een tante of oom daarvoor in de
plaats. Het ouder-kindtoernooi heeft als
doel om de ouders te laten zien wat hun
kinderen bij de tafeltennisclub allemaal
doen, hoeveel plezier dat ze er hebben
en hoe de voortgang van de ontwikkeling
van hun talent is.
Voor de kinderen een hele belevenis om
samen met een ouder te spelen. Het is
generatie-overbruggend, zeg maar. Dat je
ouders ook kunnen tafeltennissen…wie
had dat gedacht!
Het bestuur en de jeugdtrainers hopen
op een grote opkomst. Aanvang van het
toernooi is 10.00 uur en de verwachting
is dat de prijzen uitgereikt kunnen
worden rondom 14.00 uur.
Voor meer info www.nttb.nl/attc77 emailen mag ook naar attc77@chello.nl

K lokje

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.
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TONEELCLUB
THEATRALE IN DE DREEF
Woensdag avond 18 november speelt
THEATRALE de komedie “BOTSING
TWAALF HOOG” om 20.00 uur in de
Dreef. Dit is dan een besloten voorstelling speciaal voor de leden van de
KBO. Kaartjes voor deze voorstelling
kosten € 5,= en zijn nog te verkrijgen in
de voorverkoop in de Dreef op dinsdag 10
november van 13.00 tot 14.00 uur in de
Dreef en verder vóór de voorstelling op 18
november vanaf 19.00 uur aan de kassa.
Op 20 en 21 november zijn er openbare
opvoeringen ook in de Dreef om 20.00
uur. Kaartjes hiervoor zijn in de voorverkoop bij Drogisterij Raijmakers,
Dorpsstraat 26 en het postkantoor aan
de Kouwenberg. De entreeprijs is € 7,=.
Op beide dagen worden er nog kaartjes
verkocht aan de kassa in de Dreef van
19.00 tot 20.00 uur, zolang de voorraad
strekt.

Dorpsstraat 38-40. De aanvang is 20.00
uur (zaal open 19.00 uur). Kaartverkoop
aan de zaal en bij drogisterij Jonkers te
Stiphout. De kaarten kosten € 7,50. Voor
meer informatie en/of reserveringen kunt
u terecht bij Jos van de Ven 0492382288
E-mail: secretariaat@olvgilde.nl.

Het Kouwenbergs kerkje
Donderdag 12 november 2009
Onthulling monument
Lodewijk Napoleon
aansluitend lezing
door Hans van den Eeden
journalist/auteur

Aanvang: 20.00 uur

Entree: € 3,00

Zondag 15 november

Een avond uit
met de gilden.

Matinee met Wim Daniëls:
Gasten :
Schrijver Herman Pieter de Boer

Op zaterdag 21 november 2009 organiseren de gezamenlijke gilden van Kring
Peelland in het kader van het 75 jarig
jubileum van de kring een Brabantse
Avond. Het gaat hier om een avond in het
kader van het jubileum van Kring Peelland
in een rij van avonden in de regio.
De organisatie van de avond is mede in
handen van het Gilde Sint Margaretha en
het Onze Lieve Vrouwe Gilde uit AarleRixtel. Deze avond zullen er optredens
zijn van o.a. Striepke Veur en MarieChristien Verstraeten en De Gildebroeder(Martien Claessens). Voornoemde
artiesten staan gerant voor een gezellige
avond. Plaats van handeling is het Multifunctioneel Centrum te Stiphout aan de

en cabaretier Marlon Kicken

Aanvang: 13.30 uur
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Entree : € 5,00

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:
Lodewijk Napoleon krijgt een
uniek monument.
Afgelopen voorjaar werd reeds een artikel
gewijd aan het bezoek van koning
Lodewijk Napoleon aan Aarle-Rixtel.Dat
is dit jaar precies 200 jaar geleden.
Inmiddels is er een prachtig boek verschenen waarin journalist /auteur Hans
van den Eeden uitgebreid verslag doet van
de reis van Lodewijk napoleon door
|Brabant en Zeeland, waarbij ook een
hoofdstuk is gewijd aan Aarle-Rixtel en
Croy. Zo wordt prachtig verwoord op
welke wijze de koning de inwoners van
ons dorp hielp bij de bestrijding van een
epidemische ziekte. Zo liet de koning de
beste geneesheren naar Aarle komen en
deelde hij grote aantallen deken uit.
Bovendien kreeg de pastoor f.15000,- om
de zieken en armen te ondersteunen.Ook wordt er uitvoerig melding
gemaakt van Diens verblijf op Kasteel
Croy, waarbij nog eens duidelijk werd
hoezeer de koning betrokken was bij het
wel en wee van “zijn volk”.In zijn boek
stelt Hans van den Eeden de volgende
aantekening:In Leiden ontplofte in januari
1807 een kruitschip waarbij 151 doden
vielen en 2000 gewonden vielen. De
koning gaf zelf leiding aan de hulpverlening. Ook in Aarle liet de koning zich
van zijn beste kant zien.Het is bekend:In
Brabant en Zeeland is geen enkele
gedenkteken dat herinnert aan Lodewijk
Napoleon, slechts een enkele straat is
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naar hem genoemd.Als er in Brabant
ergens een gedenkteken voor Lodewijk
zou moeten komen dan zou dit in Aarle
moeten zijn.Welnu, Hans wordt op zijn
wenken bediend: Lodewijk krijgt in Aarle
een prachtig monument.Donderdag 12
november zal in de voortuin van het
Kouwenbergs kerkje het Lodewijkmonument worden onthuld.De maakster
van dit monument is ons eigen Ria
Nooijen die er iets heel bijzonders van
heeft gemaakt.Hoe het monument er
precies uit komt te zien wordt nog niet
verklapt!De onthulling vindt om 20.00 uur
plaats waarbij Hans van den Eeden,
samen met een vertegenwoordiger van
B&W een prominente rol zal vervullen.Aansluitend verzorgt Hans in het
kerkje een lezing over het bezoek van de
Koning.Kortom : Aarle-Rixtel en daarmee
ook Laarbeek, komt hiermee prominent
op de kaart.Ook is het aardig om te
vermelden dat het ontwerp van het
Kouwenbergs kerkje is gestoeld op het
ontwerp van het zgn Lodewijk-kerkje, dat
in het begin van de 19e eeuw elders in
Brabant op talloze plaatsen is
verschenen.Het kerkje is daarnaar ook
een zgn Waterstaatskerkje. Daarmee
wordt bedoeld dat het kerkje met
technische ondersteuning en begeleiding
van de toenmalige Waterstaatsingenieurs
is gebouwd, overigens net als onze
Katholieke parochiekerk.

K lokje
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-museumbies.nl bosscheweg 15.

Bericht van:

Wie worden de 23ste jeugdprins
en jeugdprinses van Ganzegat?
Een nieuw carnavalsjaar, een nieuwe
jeugdprins, een nieuwe jeugdprinses en
een nieuwe kleinvorst.
Dat hoort zo’n beetje bij de goede tradities van het jeugdcarnaval in Ganzegat,
in Aarle-Rixtel dus. Ook dit jaar wordt het
weer heel bijzonder! Het is het drieëntwintigste jaar dat het jeugdcarnaval in
Ganzegat bestaat en…. natuurlijk is
iedereen heel benieuwd wie het gaan
worden. De spanning stijgt en net zoals
bij de ‘grote’ carnaval wordt het prinselijk
paar bekend gemaakt op een echt
prinsenbal.
Dit jeugdprinsenbal wordt gehouden op
ZONDAG 15 NOVEMBER 2009 in
CAFÉ/ZAAL DE LANTAARN aan de
Dorpsstraat in Aarle-Rixtel. Om 14.00 uur
begint het grote feest.
Er zijn spetterende optredens van de
Dansmariekes en……. dit jaar treden er
ook
weer
een
groot
aantal
Ganzegatse kinderen op met een
geweldige playback-act. Een deskundige
jury gaat kijken wie het het beste gedaan
heeft. Voor alle playback-deelnemers is
er een herinnering en de winnaar krijgt
een prachtige wisselbeker.
Alle kinderen krijgen als ze de zaal
binnenkomen een lot voor een loterij met
hele leuke prijzen. Vlak voor de pauze
treden onze oude jeugdprins Thijs, onze
jeugdprinses Vivian en onze kleinvorst
Lars af.
We bedanken Thijs, Vivian en Lars nu
alvast heel hartelijk voor de supergave
manier waarop ze in het afgelopen
carnavalsjaar voorop zijn gegaan bij het
jeugdcarnaval in de Ganzezaal. Ook hun
ouders bedanken we heel hartelijk voor
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alle hulp en ondersteuning die we van
hen gehad hebben.
Meteen na de pauze stijgt de spanning
ten top want dan worden de nieuwe
jeugdprins en jeugdprinses van Ganzegat
onthuld.
De nieuwe kleinvorst is dan al bekend
want ex-jeugdprins Thijs blijft nog een
jaar meedraaien als kleinvorst.
Wie zouden het dit jaar gaan
worden????????????????????????
Het 23ste jeugdprinsenpaar! Wil je het
graag weten?
Zorg dan dat je erbij bent op ZONDAG 15
NOVEMBER 2009 in CAFÉ/ZAAL DE
LANTAARN om 14.00 uur. De zaal is
open vanaf 13.30 uur.
Tot ziens!
De Gele Kielen,
Organisatie Jeugdcarnaval Aarle-Rixtel.
Regen klettert gestadig neer,
op het gevallen bladerdek,
enkele prachtige paddestoelen,
steken daartussen hun nek
en soms lukt dat maar krek.
Herfstkleuren verdwijnen,
evenals de huisjes aan de Heindertweg.
Bij de herfst in 2010,
zal het er daar heel anders uitzien.
Ook in de dorpspolitiek zal dat zo zijn,
de ogenschijnlijke rust,
is natuurlijk maar schijn.
Over vier maanden wordt er al beslist,
wie het goed heeft gedaan
of wie er langs het potje hi gepist
RD.

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

Bericht van:
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Verrassing voor
Hans Gilissen in CENDRA.
Geheel onverwacht kreeg de jeugd van
Laarbeek de gelegenheid om van onze
vertrekkende burgemeester, maar vooral
van de persoon Hans Gilissen, afscheid
te nemen en hem geluk te wensen met
zijn nieuwe gemeente.
Met samenwerking van de jeugdjongerenwerker Mark Min van Laarbeek, die de
heer Gilissen ophaalde voor een bezoek
aan de Laarbeekse hangjeugd, kreeg
CENDRA de gelegenheid om de burgemeester te ontvoeren en hem af te leveren
op zijn afscheidsfeestje, waar de jongeren
van Laarbeek hem opwachten.
De jeugd van ASV, Scouting Aarle-Rixtel,
de jeugdbrandweer, de BMX jongeren,
jeugdgemeenteraad, onze hangjongeren
en vrijwilligers gaven hem een warm
welkom. Voorzitster van CENDRA, Liesbeth van de Heuvel, bedankte hem voor de
jaren dat hij bij ons te gast was en zich
inzette voor de Laarbeekse jeugd.
Waarop hij uit handen van de genoemde
groepen een presentje kreeg aangeboden,
signeerde hij ons surfbord en enkele
foto‘s, die hij aan enkele sprekers
uitdeelde. Na een gemeend applaus, kon
er met appelgebak en een drankje, ieder
kind persoonlijk zijn gelukwensen uiten
aan de heer Gilissen.
De vrijwilligers waren we blij verrast dat er
zoveel jongeren van deze gelegenheid
gebruik maakten. Het bestuur was blij
met deze gelegenheid. De jeugd kon nu
op een eigen manier afscheid nemen van
een vertrekkende burgemeester, die veel
voor de jeugd heeft betekend. Vooral de
hang-jongeren vonden dit een unieke
gelegenheid. Zij wilden de heer Hans
Gilissen bedanken. Hopelijk dat Welstand en de gemeenteraad eens gaat
instemmen met een afdak bij Cendra.
Want dat zou ideaal zijn voor de jeugd. Zij

begrijpen namelijk niet dat er zo lang
over gepraat moet worden. Want dat
afdak kost toch geen vermogen of is
iedereen dan zo bang dat daardoor
overlast ontstaat? Als dat namelijk gaat
plaats vinden, dan breek je het afdak
gewoon weer af. Ik weet zeker dat de
jeugd verstandig genoeg is. Heb toch
eens wat meer vertrouwen in onze
toekomst! Reportad.

Onderhoud
asfaltwegen
in Laarbeek
Vanaf maandag 16 november tot en met
eind december 2009 worden er in
opdracht van de gemeente Laarbeek
werkzaamheden verricht aan diverse
asfaltwegen. Deze werkzaamheden
worden uitgevoerd door K.W.S. Infra bv
uit Eindhoven. De werkzaamheden bestaan in hoofdzaak uit het aanbrengen
en repareren van asfaltverhardingen én
het aanpassen en repareren van aansluitende verhardingen van grasbetonstenen. De werkzaamheden worden aan
de volgende wegen uitgevoerd:
Aarle-Rixtel
Hoogstrijp
Molenstraat;
Opstal;
Kanaaldijk;
Bakelseweg.
Beek en Donk
Grensweg; Ooievaarsweg; Karstraat;
Auwerstraat; Boscheweg; Liesdijk;
Pater Eustachiuslaan; Peeldijk.
Lieshout:
Beemdkant.
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Bericht van:
Inmiddels zijn we weer aangeland in de
laatste maanden van het jaar. De klok
hebben we alweer op de winterstand
gezet, de bomen zijn zowat allemaal
kaal en Sint Nicolaas zal in Spanje zijn
schip al wel aan het laden zijn. Over een
paar weken zal hij wel weer in het land
en vast ook in Aarle-Rixtel aankomen.
Kortom we maken ons weer zachtjes aan
op voor de feestmaand. Nu de dagen
donkerder worden en het weer zijn
mildheid verloren heeft, wil ik ieder toch
maar nog een keer oproepen om met
name de verlichting van fiets, brommer en
auto nog eens goed na te kijken. Het kan
van levensbelang zijn. Bovendien de
verlichtingscampagne van de politie is
begonnen. Een gewaarschuwd mens telt
dus voor twee.
Over de afgelopen maand heb ik jullie het
volgende te melden;
Diefstal uit kledingcontainer;
Op donderdag 8 oktober kwam er, laat op
de avond, bij de politie een melding
binnen dat er een man in de kledingcontainer aan De Duivenakker was
geklommen. De collega’s die ter plaatse
kwamen troffen in de bosjes bij de
container een drietal mannen aan. Zij
waren in het bezit van een flink aantal
zakken met kleding die kennelijk uit de
container kwamen. Inwoners van AarleRixtel hadden voor het goede doel deze
kleding geschonken aan de Stichting
Pandilla. Deze stichting was dus door de
schenking de rechtmatige eigenaar van
de overtollige kleding geworden. Als men
deze kleding dus uit de container wegneemt, dan is er volgens de wet gewoon
sprake van diefstal. Op grond hiervan
werden deze drie mannen dan ook
aangehouden en voor verhoor overbracht
naar het buro. De volgende dag konden
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ze, met een proces-verbaal op zak, weer
vertrekken.
Brandje bij de Artex;
Op vrijdagmiddag 9 oktober ontstond er
bij de Artex aan de Bosscheweg een
klein brandje in de computerruimte.
Omdat aanvankelijk niet bekend was wat
voor een brand het betrof, werden de
aanwezig personeelsleden allemaal,
overeenkomstig de richtlijnen, naar buiten
gedirigeerd. Nadat de brandweer de boel
had geblust en het gebouw weer veilig
had verklaard konden de mensen weer
naar binnen. De brand bleek (achteraf)
toch redelijk beperkt te zijn gebleven.
Man vast in boom;
Op dinsdag 13 oktober werd bij brandweer en politie gemeld dat er een man in
een boom bekneld zat. Op zich wordt er
wel vaker uitgerukt voor een ongeval met
beknelling, maar dat is dan bijna uitsluitend voor een verkeersongeval. Nu
was het anders. De onfortuinlijke man
was die middag aan de Lieshoutseweg,
op een hoogte van ongeveer 10 meter, in
een boom doende een dikke tak er uit te
zagen. Op een zeker moment kwam de
tak los en viel op de benen van de man,
die wat lager in de boom zat. Met behulp
van een lier en een kraan werd de tak
gelicht, waarna de man uit de boom
gehaald kon worden. Gelukkig bleek het
met de man toch allemaal wel redelijk
goed te gaan. Maar dat het een aantal
spannende en angstige momenten waren
voor de man, dat kan ik me wel
voorstellen.
Diefstal en weer terugbrengen van
paardentrailer;
Tussen 2 en 3 oktober werd vanaf het
Hoog Strijp een paardentrailer weggenomen. De eigenaar deed daarvan
aangifte. Kennelijk heeft de dader later
spijt van de diefstal gekregen, want de
paardentrailer werd op zaterdag 17
oktober weer teruggeplaatst waar deze
eerder was weggenomen. Gelukkig zijn
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Bericht van:
er dus ook nog ‘ eerlijke ‘ dieven,.......
hoewel wat emmers, paardenbrokken en
een kentekenplaat zijn nog niet teruggebracht. De dader wordt uitgenodigd om
ook deze spullen nog terug te brengen.
Aanrijding met letsel;
In het eerste uur van zondag 18 oktober
reed een Aarles paar op de fiets, vanuit
Helmond in de richting van Aarle-Rixtel.
Ter hoogte van villa Peterhof kwam er uit
tegengestelde richting een 53 jarige
Helmonder op een snorfiets aangereden.
Toen deze het echtpaar kort genaderd
was, begon hij plotseling te slingeren en
botste tegen een van de fietsers. Daarbij
kwam een van hen, de vrouw uit AarleRixtel, alsmede de man uit Helmond ten
val. Beiden liepen verwondingen op, maar
de snorfietser werd ter observatie in het
ziekenhuis opgenomen. Ook is van hem
daar een bloedproef afgenomen, omdat er
mogelijk alcohol in het spel was.
Dat was het voor deze keer weer,
Vriendelijke groeten
John Geerts, uw buurtbrigadier.
GGD Brabant-Zuidoost

BORSTKANKER
Wat is kanker?
Alle verschillende soorten kanker hebben
één
gemeenschappelijk
kenmerk:
ongeremde deling van lichaamscellen.
Nieuwe cellen in ons lichaam ontstaan
door celdeling. Gewoonlijk regelt het
lichaam deze deling van cellen goed.
Tijdens ons leven staan lichaamscellen
bloot aan allerlei schadelijke invloeden.
Een cel kan zich hierdoor overmatig gaan
delen en ontstaat er een gezwel of tumor.
Alleen bij een kwaadaardige tumor is er
sprake van kanker. Een kwaadaardige
tumor kan omliggende weefsels en
organen opzij drukken, en er in binnen
groeien. De kankercellen kunnen via het
bloed en/of de lymfe elders in het
lichaam terecht komen en uitzaaiingen
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veroorzaken.
Symptomen van borstkanker
Borstkanker is bij vrouwen de meest
voorkomende vorm van kanker. In ons
land heeft een vrouw een kans van één
op negen om gedurende haar leven
borstkanker te krijgen.
Bepaalde veranderingen in de borst
kunnen wijzen op borstkanker. De meest
voorkomende verandering is een knobbeltje, vaak een plekje in de borst dat iets
stugger of harder aanvoelt dan de rest van
het weefsel. Borstkanker kan ook vroegtijdig ontdekt worden bij het twee jaarlijks
bevolkingsonderzoek.
Risicofactoren
Duidelijk aanwijsbare oorzaken van
borstkanker zijn nog niet aan te geven.
Wel is bekend dat sommige vrouwen een
groter risico hebben om het te krijgen
dan andere vrouwen.
· Vrouwen met een erfelijke aanleg voor
borstkanker. Meestal zijn er verschillende
directe bloedverwanten in verschillende
generaties die borstkanker hebben gehad.
· Vrouwen die eerder borstkanker
hebben gehad.
· Vrouwen die eerder voor bepaalde
typen goedaardige borstafwijkingen zijn
behandeld.
Onderzoek en behandeling
Bij een voelbare of zichtbare verandering
in de borst kan de huisarts u verwijzen
naar een chirurg of een speciale polikliniek. Sommige ziekenhuizen noemen
dit een Borstcentrum, anderen een
Mammacentrum of Mammapoli. Alle
ziekenhuizen in de stad en ook in de
regio hebben zo’n centrum. Het in een
vroeg stadium ontdekken van borstkanker
vergroot de kans op een succesvolle
behandeling. Meer informatie over dit
onderwerp vindt u op www.ggdbzo.nl of
tel. 0880031244. Folders hierover zijn
beschikbaar tijdens de openingstijden
van: Bibliotheek Beek en Donk
WMO servicepunt Aarle-Rixtel

Bericht van: 50 jaar geleden
6 november Aanrijding
Woensdagavond om 19.40 uur had op de
Kanaaldijk, ter hoogte van de fabriek van
Dam, een aanrijding plaats tussen een
fietser en een personenauto. Beiden
reden in de richting Helmond – AarleRixtel. De fietser werd door de personenauto geschept, op de kanaalberm geworpen en bekwam lichte verwondingen.
De personenauto reed door. De kleur van
de wagen was waarschijnlijk donker.
Eventuele ooggetuigen worden verzocht
zich in verbinding te stellen met de
Rijkspolitie te Aarle-Rixtel of met de
politie van eigen woon- of verblijfplaats.
10 november Restauratie kerktoren
De toren van onze parochiekerk zit
sedert februari van dit jaar in zwaar
steigerwerk en iedereen begon te
veronderstellen dat het een blijvend
“verband” ging worden. Het ambtelijk
apparaat van de Staat is eindelijk in
werking gekomen. De Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschap verleende
bij zijn beschikking van 6 november j.l.
een subsidie in de restauratiekosten van
ruim f 16.000,— De firma G. Hermes en
Zoon te Helmond, aan wie de restauratie
is opgedragen, is nu met het herstel
begonnen. De decoratieve, in een Aarlese
smederij kunstig vervaardigde kruis, is
onder meer dan gewone belangstelling
van het publiek op deskundige wijze naar
beneden gehaald, alsmede de fiere haan,
die sinds 1896 voor het eerst van zijn
stok werd genomen
Vernieuwde zaak
De Dorpsstraat is wederom verrijkt met
een vernieuwde winkel, een schoenenzaak. De heer G. Barten, hij nam dat
bedrijf over van de heer Kok-Roelofs, heeft
het inwendige aardig verbouwd en er
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tegelijkertijd een schoen reparatiebedrijf
aan verbonden. Woensdagmiddag geschiedde de feestelijke opening door
Burgemeester Janssens, die werd vergezeld van de gemeentesecretaris van
Roy. Tot de belangstellenden behoorden
ook Pastoor v.d. Berk en kapelaan van de
Ven. Van kennissen, vrienden en
zakenrelaties werden vele bloemstukken
aangeboden.
14 november R.K. Verkenners
het was gisteren, 13 november 1959, 25
jaar geleden dat de eerste bijeenkomst
plaatsvond van de verkennersgroep “St.
Tarcius”. Deze bijeenkomst had plaats in
een van de zalen van het Patronaat en
stond onder leiding van ( toen nog niet als
zodanig geïnstalleerde ) hopman Jan
Slaats en vaandrig Paul Zeegers. Een
tiental jongelui, variërend in de leeftijd van
11 tot 14 jaar, t.w. Pieter Slaats, Jacq
Swinkels, Adolf Zeegers, Hein van Roy,
Wim Hendriks (behorende tot de
“Koekoeken-patrouille” ), Lex Fritsen,
Harry Kuyken, Piet Jaspers, Wim Wich
en Hans van Vlerken (behorende tot de
z.g. “Spechten-patrouille”) waren die die
deze bijeenkomst meemaakten en in
onderlinge gezonde rivaliteit bij “St.
Tarcius”de “beste jaren van hun leven”
hadden. Een van de hoogtepunten was
o.m. het bouwen van een uitzicht toren in
het z.g. “Kerkerbos” onder de gemeente
Lieshout. Deze groep is het begin
geweest wat later zou uitgroeien tot de
grootste jeugdbeweging van Aarle-Rixtel,
waarvan kapelaan van Roosmalen de
eerste aalmoezenier was. Hedenavond
vindt in het ontspanningsgebouw een z.g.
ouderavond plaats, waar ongetwijfeld een
en ander van de start van de verkennerij
in Aarle-Rixtel in herinnering gebracht zal
worden. De verkenners staan thans onder
leiding van hopman Henk de Jong, welke
enige jaren geleden hopman Slaats, na
ruim twintig jaar leiderschap, opvolgde.
Helmondse Courant november 1959

