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Taxibedrijf
C. van Heijst
*
*
*
*
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personenvervoer
rolstoelvervoer
groepsvervoer
ziekenvervoer
pakketdiensten
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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 09.30-12.30 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 088-7891600
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. Otterweg 27, 5741 BC in Beek en Donk

Parochie O..L. Vrouw Presentatie
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Week van zaterdag 18 september t/m vrijdag 24 september
Zaterdag 18 september
11.00 uur Kerk – Huwelijk
Frederique Swinkels en Wouter de Groot
13.30 uur Kapel – Eucharistieviering
Teerdag Onze Lieve Vrouwe Gilde
18.30 uur Kerk – Eucharistieviering – Dameskoor- kindernevendienst
Ben Loomans
Overleden ouders Vlamings – Klomp
(verj.)
Karel van Hoof
Cor en Mies van Bakel – de Jong
(par.)
Zondag 19 september – 25e Zondag door het jaar – Vredeszondag.
Begin van de Vredesweek
10.00 uur Kerk – Eucharistieviering – de Cantorij (gregoriaans en samenzang)
Jan Romme
Johan en Riek Smulders – Sengers
Peter en Johanna Broekmans – Thijssen
Overleden ouders Schrama – Jacobs
Jo Relou – van Doleweerd
(KBO)
Tot welzijn van de parochie
15.00 uur Kerk – Orgelconcert door Piet J. Groenendijk
Woensdag 22 september
19.00 uur Kapel – Rozenkransgebed

Week van zaterdag 25 september t/m vrijdag 1 oktober
Zaterdag 25 september
18.30 uur Kerk – Eucharistieviering – Samenzang - kindernevendienst
Overleden ouders Driek en Annie Swinkels – van den Heuvel
Overleden ouders v. d. Kerkhof – Migchels
Marinus en Toos v. Stiphout – Crooijmans en kleinzoon Mart
Henk Keunen
(par.)
Joris Hendriks
(sterfdag/par.)
Tot welzijn van de parochie
Zondag 26 september – 26e Zondag door het jaar
10.00 uur Kerk – Eucharistieviering - Herenkoor (Gregoriaans)
Wim Migchels
(verj./fund.)
Toon van Boxtel
(par.)
Bernard van den Elsen
(verj.)
Overleden ouders Martens – Brouwers
Sjef Heesakkers
(buurt)
Jan van Bommel
(verj.)
Piet Biemans
Bertha van Dijk-Swinkels

12.00 uur

Kapel – Doopviering
Tijm de Kok, Brabantlaan 4, Aarle-Rixtel.
Nova Vermeltfoort, Beekseweg 5, Lieshout.
Woensdag 29 september
19.00 uur Kapel – Rozenkransgebed
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OVERLEDEN
Maria Sprengers, Dorpsstraat 13, 86 jaar
Lien Beniers-van Rooi, Croylaan 3, 82 jaar.
Doopvieringen
De doopvoorbereidingsavond van deze maand is op 14 september. De doop zal zijn op
26 september. De eerstvolgende doopvoorbereidingsavond is op 13 oktober a.s.
van 20.00 tot 21.30 in de sacristie van onze kerk. Deze avond is bedoeld als
voorbereiding op de gemeenschappelijke doopviering van 24 oktober 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.
ATTENTIE: het spreekuur van Pastoor Deli komt op 24 september te vervallen.
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 alle steun
en de vele kaarten die we gehad hebben tijdens de ziekte en
na het overlijden van ons pap en opa,

Frans Martens
Speciaal willen wij al het personeel en de vrijwilligers van de Hospice van
Mariëngaarde heel erg bedanken voor de liefdevolle verzorging van ons pap daar,
alsmede ook pastor Deli voor zijn steun.
Lianne en Martin Swinkels-Martens,
Harold Martens,
Yvonne Martens en Henk Bremmers,
en kinderen

Pagina 8

Bericht van:

Pagina 9

Geslaagd zeilkamp Stichting
Zeilkamp Laarbeek
Start najaarsprogramma met een

UNIEK Concert in het
Kouwenbergs kerkje
muziekensemble

‘Kupalje’
uit Minsk, Wit-Rusland
Zondag 26 september Aanvang 15.00
uur
Kupalje bestaat uit twee topzangers van
de Wit-Russisch Staatsopera, een
pianist en een cimbaliste. Zij brengen
veelzijdige muziek ten gehore, van
Russische volksliedjes tot opera
Entree: €.7,50 Voorverkoop: tel.0492
382943
De opbrengst van het benefietconcert is
bestemd voor het jaarlijkse kinderkamp
van Wit-Russische kinderen die nog te
lijden hebben van de gevolgen van de
Tsjernobylramp, of te maken hebben met
een kwetsbare thuissituatie.
I.s.m. Stichting Stedenkontakt
Eindhoven-Minsk

Ook dit jaar hebben we weer een
geweldig kamp gehad met veel zon, wind
en gelukkig maar weinig regen.
Het bijzondere van dit jaar was toch wel
dat we de kans hebben gekregen om de
intocht van de Sail 2010 te bezoeken in
IJmuiden! Met dank aan Taxi bedrijf Court
van Heijst in Aarle-Rixtel die het vervoer
naar IJmuiden mogelijk heeft gemaakt!
Alsof dat nog niet genoeg was, hebben
we een hele dag kunnen waterskiën! Dit
werd mogelijk gemaakt door Geert Colen
uit Gemert die met zijn boot en materiaal
naar Loosdrecht was gekomen.
Natuurlijk werd er ook gezeild en zijn er
ook deelnemers geslaagd voor een
zeildiploma (schippers-, stuurmans- of
bemanningsdiploma). Bij dezen willen we
de geslaagden van harte feliciteren.
Al met al was het een super jaar met een
fantastisch programma.
We gaan ons weer inzetten om volgend
jaar ook weer een schitterende zeilweek
te organiseren op het Holtus eiland in
Loosdrecht. Het zeilkamp is bedoeld voor
jongens uit Laarbeek en omstreken van
13 t/m 18 jaar. De leiding van het kamp
bestaat uit deskundige mensen die al
veel jaren ervaring hebben. Behalve
zeilen, kan je op en rond het Holtus
eiland vissen, kanoën en zwemmen.
Kijk op onze website voor meer informatie
en foto’s.
www.zeilkamplaarbeek.nl

www.autoschadeverbakel.nl

www.twanvanhout.nl
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Bericht van:
Harmonie De Goede Hoop
Harmonie
De Goede Hoop
start Blazersklas
In het nieuwe schooljaar start harmonie
De Goede Hoop een zogenoemde
Blazersklas voor leerlingen van de
groepen 6, 7 en 8. Dit is een vervolg op
het project ‘Muziek is Cool’ dat in het
voorjaar op de drie basisscholen is
uitgevoerd. Leerlingen van de groepen 5
en 6 kregen gedurende dertien weken
een introductie in de blaasmuziek onder
de bezielende leiding van Dirk Verhoeven.
Hij zal ook de leiding van de Blazersklas
op zich nemen.
De Blazersklas is een door Yamaha ontwikkelde methode voor muziekonderwijs.
De leerlingen van de Blazersklas leren
samen een blaasinstrument te bespelen.
Daarbij vormen de leerlingen een blaasorkest waarin ze wekelijks met elkaar
oefenen, direct aansluitend aan de
schooltijd. Daarnaast krijgen de verschillende groepjes muzikanten nog een
groepsles op het instrument dat ze
bespelen. Het project wordt uitgevoerd in
intensieve samenwerking met de drie
basisscholen, die ook de oefenruimte ter
beschikking stellen.
Intussen heeft een twintigtal kinderen
zich aangemeld. Niettemin is er nog
plaats voor enkele kinderen. Het orkest
mag maximaal tussen 25 en 30 kinderen
groot zijn. Kinderen die zich nog willen
aanmelden kunnen dat doen bij Heleen
van Asten, tel. 0492-383147.
Harmonie De Goede Hoop heeft de
kosten voor deelname aan dit project
zeer laag kunnen houden. Voor een heel
jaar deelname van hun kind aan dit
project betalen de ouders slechts €
180,—. Een bedrag dat je normaal
gesproken al kwijt bent voor de huur van
een instrument. In dit bedrag zit alles:
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instrument, orkestdeelname, lessen en
lidmaatschap van harmonie De Goede
Hoop. Het is mogelijk dit project zo laagdrempelig te houden door sponsorbijdragen van Rabobank Peel Noord, van het
Anjerfonds en van enkele commissarissen van de harmonie.
Harmonie De Goede Hoop wil met dit
project een impuls geven aan de
muziekbeoefening onder jeugdigen.
Steeds minder Nederlanders doen aan
muziekbeoefening. In tien jaar tijd is het
aantal jeugdigen dat aan enige vorm van
kunstzinnige activiteit doet met de helft
gedaald en die daling gaat nog verder.
Dat is heel jammer, want muziek maken
is niet alleen leuk, maar ook heel nuttig.
Wat sport is voor het lichaam, is muziek
voor de geest. Kinderen die muziek
maken, ontwikkelen zich intellectueel
beter dan kinderen die dat niet doen. Met
name hun abstractievermogen en analytische vaardigheid verbeteren. Gezamenlijk musiceren versterkt bovendien het
groepsgevoel en de discipline, terwijl ook
sociale en emotionele vaardigheden
sterker ontwikkeld worden.

Prinses
Beatrix Fonds
Van 12 tot 18 september 2010 vindt de
jaarlijkse collecte van het Prinses Beatrix
Fonds plaats. Om door te kunnen gaan
met het bestrijden van spierziekten en
bewegingsstoornissen heeft het Prinses
Beatrix Fonds nieuwe collectanten nodig.
Ook Aarle-Rixtel heeft collectanten
tekort. U kunt zich opgeven bij Wilma van
Brug, telefoon 0492-382587. Bij voorbaat
dank.

www.gemeenschapsblad.nl

·QIHHVWLVSDV·QIHHst
Als catering de Kannelust is

geweest!

Hèt adres voor uw koud-/warm buffet,
brunch, barbecue, reepjesfestival,
bittergarnituur etc.
Wij bieden u een ruime keuze uit diverse
koude/warme buffetten.
Diverse complete barbecues:
reeds vanaf ½SHUSHUVRRQ
FRIETWAGEN AAN HUIS!!!
½SSYDQDISHUVRQHQ
½SSYDQDISHUVRQHQ

www.cateringdekannelust.nl
tel. 06-40806493 / 06-40806494
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Lezing I.V.N.
De vakantie zit er weer op, Iedereeen
begint weer langzaamaan de draad van
het dagelijkse leven op te pakken.
Ook bij het I.V.N. begint alles weer op
gang te komen. Wij starten onze binnen
activiteiten met een lezing over tuinen:
Hiervoor hebben wij Dhr Chris van de
Wurff uit Heeze uitgenodigd.
De lezing draagt de titel:
Het tuinpad van mijn Vader
zoals de titel al zegt, gaat het verhaal
over tuinen uit het van vervlogen tijden.
Zijn verhaal laat ons zien hoe het er
rondom onze boerderijen uitzag wat
betreft de tuinen, maar ook de bomen die

erbij horen. Wat misschien bij velen al
vervaagd is, wil Chris aan de hand van
een dialoog met het publiek weer naar
boven halen. Onderwerpen zijn o.a. Vanwaar de tuinen, hoe zagen ze er uit en
waar werd het een en ander zoal voor
gebruikt? Hij vertelt vooral uit ervaringen,
omdat de kennis over bomen hem met de
paplepel is ingegeven door zijn vader.
Chris is in zijn voetsporen getreden door
het beheren van een boomkwekerij. Het
belooft het een leerzame avond te
worden, voor mensen die van historie
natuur cultuur houden, waarbij ook het
publiek zeer zeker betrokken wordt. De
lezing is op donderdag 16 sept 2010 en
begint om 20.00 uur in “de Beemd
Clubgebouw van I.V.N. Laarbeek aan de
Beekseweg in Aarle Rixtel. Zoals U
gewend bent is de avond voor iedereen
gratis toegankelijk.

Op 27 september 2010 zijn wij 25 jaar getrouwd
en runnen wij samen 25 jaar ons bedrijf.
Deze bijzondere dag willen wij niet ongemerkt voorbij laten gaan.
Wij nodigen u uit om samen met ons het glas te heffen op
Zaterdag 25 september 2010
Tijdstip:
Locatie:

van 13.30 uur tot 17.00 uur
Châlet Lohengrin, Dorpsstraat 92, 5735 EG Aarle-Rixtel
Tot ziens op 25 september
Court en Yvonne van Heijst
Taxibedrijf van Heijst b.v.
Dorpsstraat 98
5735 EG Aarle-Rixtel

-OLENSTRAAT 
 "* !ARLE 2IXTEL

WWWOVARONL
INFO OVARONL

administratie & advies

ADMINISTRATIE
AL OP ORDE?
Bel voor het maken van een afspraak:

0 6 12 8 4 0 3 11

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:
Collecteweek Nierstichting
van 19 t/m 25 september

NIERSTICHTING ZET MENSEN
AAN HET DENKEN
OVER ORGAANDONATIE IN
VERRASSENDE CAMPAGNE
Bussum, 30 augustus 2010 – ‘Zou je een
orgaan van een ander willen, als dat je
leven zou redden? Maar ben je zelf al
donor?’ Deze vragen staan centraal in
een bijzondere campagne waarvoor de
Nierstichting aan de vooravond van de
Nationale Collecteweek de aftrap geeft.
Een campagne die het vraagstuk over
orgaandonatie op geheel nieuwe wijze
benadert. De campagne zet mensen aan
het denken over wederkerigheid: Als je
een donororgaan zou willen ontvangen,
zou je dan ook niet bereid moeten zijn
om te geven? De Nierstichting hoopt
hiermee het onderwerp orgaandonatie
dichterbij huis te brengen. Voor de
collecteweek van de Nierstichting - van
19 tot en met 25 september - staat dit
jaar het thema orgaandonatie centraal.
Dit gebeurt in de vorm van een grootse
landelijke campagne die het thema
orgaandonatie op een nieuwe manier
bespreekbaar maakt. Met als doel
mensen die nog niet geregistreerd staan
aan het denken te zetten en te stimuleren donor te worden. Deze boodschap
wordt onder andere uitgedragen in een
bijzonder televisie- en bioscoopspotje
waarin mensen op straat (geen acteurs)
aan het woord komen over de vraag wat
zij zouden doen als ze zelf een orgaan
nodig hadden. Gewetensvraag: “Over
orgaandonatie zijn al jaren verschillende
campagnes gevoerd met als doel meer
donoren te werven. In tegenstelling tot
eerdere campagnes - waarbij het
perspectief van de wachtende patiënt het
belangrijkste uitgangspunt was - heeft
deze campagne een verrassende
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invalshoek, die van jezelf. Er zijn maar
weinig mensen die een orgaan van een
ander zouden weigeren als dat hun leven
kan redden. Maar als van ons wordt
verwacht zélf iets terug te doen, is het
antwoord een stuk moeilijker”, zegt Tom
Oostrom, algemeen directeur van de
Nierstichting. “Met deze campagne willen
we mensen die geen donor zijn hierover
laten nadenken. Uiteraard hopen we dat
veel mensen zich als donor aanmelden,
want dat is hard nodig.” De Nierstichting
heeft er in de afgelopen jaren alles aan
gedaan om een structurele oplossing
voor het grote tekort aan orgaandonoren
te realiseren. “We hebben het thema
orgaandonatie - mede door ons pleidooi
voor een ander systeem van donorregistratie - meer dan ooit op de agenda
gezet. Hoewel campagnes het vraagstuk
niet oplossen, kunnen zij mensen wel
aan het denken zetten”, aldus Oostrom.
Nierstichting Collecteweek: Van 19 tot
en met 25 september staat de jaarlijkse
Collecteweek op het programma. Dan
gaan zo’n 80.000 collectanten van deur
tot deur om geld in te zamelen voor de
Nierstichting. De Nierstichting krijgt geen
geld van de overheid en is afhankelijk van
giften en donaties. Met dit geld doet de
Nierstichting er alles aan om nierziekten
te voorkomen en nierpatiënten te helpen.
Nierfalen is namelijk een sluipend en
onomkeerbaar ziekteproces en een
medicijn tegen nierziekten bestaat niet.
Bij meer dan 40.000 Nederlanders werken
de nieren slecht en bij duizenden
patiënten helemaal niet meer. “Voor
nierpatiënten met ernstig nierfunctieverlies bestaan eigenlijk weinig opties:
dialyse, niertransplantatie of de dood.
Dat klinkt misschien hard, maar helaas
is dit wel de realiteit”, zegt Oostrom.
“Dialyse is een levensreddende behandeling, maar erg zwaar en neemt slechts
twintig procent van de nierfunctie over.
Daarom voelen nierpatiënten zich vaak
ziek en gaat hun conditie steeds verder
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achteruit. Eigenlijk is dialyse geen leven,
maar óverleven. Een niertransplantatie is
meestal de beste oplossing, maar er is
nog steeds sprake van een groot tekort
aan orgaandonoren. Bovendien is de
verwachting dat het aantal nierpatiënten
sterk zal stijgen als gevolg van de
vergrijzing en een ongezonde leefstijl.
Om deze ontwikkelingen het hoofd te
bieden, hebben we veel geld nodig. De
inkomsten uit de collecte zijn dan ook
cruciaal voor de Nierstichting.” Voor
meerdere informatie kunt u terecht bij
Dieny van den Heuvel, tel: 381983. Wilt u
collecteren neem dan met haar contact
op. Wij kunnen uw hulp gebruiken.

Kiko is
weer gestart!
Op woensdag 8 september is Kiko weer
gestart met een gezellige repetitieavond.
De keeltjes zijn weer gesmeerd en de
stemming zat er vanaf de eerste minuut
in. Komende week gaat onze zangleraar
op bezoek bij de groepen 3 en 4 van de
basisscholen van Aarle-Rixtel. Hij laat de
kinderen dan kennismaken met zingen
op de manier zoals we dat bij Kiko doen.
Kiko is namelijk meer dan zingen alleen,
zelfs al bij de eerste lessen. Zo zijn er
stemoefeningen waardoor je beter met je
stem om leert gaan, en natuurlijk beter
leert zingen maar waardoor je bijvoorbeeld ook bij een spreekbeurt niet bang
hoeft te zijn voor bibbers in je stem, ook
leren de kinderen sur vue zingen met dore-mi. En natuurlijk leren ze spelenderwijs ook van alles over de muziektheorie
zoals toonhoogte, toonduur en alle
andere dingen die bij noten lezen horen.
Hou jij ook zo van zingen? Kom dan eens
meedoen met onze probeerlessen! We
hebben op woensdag 15 en 22
september weer probeer-lessen. Van
17.45- 18.30 in de Dreef in Aarle-Rixtel.
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Online
opvoedcursus Kopopouders
Iedere ouder kan wel een steuntje in de
rug gebruiken bij de opvoeding. Wanneer
je psychische problemen hebt, niet
lekker in je vel zit of veel stress ervaart,
kan dit nog extra druk op de opvoeding
geven. Vooral dan is het lastig om de
basisvaardigheden als ‘grenzen stellen’
en ‘consequent zijn’ toe te passen.
Terwijl je juist wil dat je kind niets van
jouw problemen meekrijgt. Speciaal voor
die ouders biedt GGZ Oost Brabant online opvoedcursussen aan waaraan
ouders gratis en anoniem kunnen deelnemen.
In september, oktober en november 2010
gaan er een aantal online cursussen van
start op verschillende dagen en tijden.
Bij voldoende aanmeldingen start de
cursus van GGZ Oost Brabant op
maandag 1 november 2010, tijd: 10.0011.30 uur. Het gaat om 8 chatsessies,
die wekelijks plaatsvinden. De data staan
genoteerd op de website.
De cursus is in groepsverband van
ongeveer 5 tot 6 ouders, zodat ouders
ervaringen kunnen uitwisselen met
elkaar. Onder begeleiding van twee
professionals wordt er gewerkt aan
opvoedvaardigheden, rekening houdend
met de persoonlijke problematiek van de
ouders. Interesse? U kunt u aanmelden
via de website www.kopopouders.nl
Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met:
- Gemma Straathof, telefoon 0413 –
844250 (maandag, woensdag, donderdag) of
- Dominiek Huis in ’t Veld, telefoon 0492848001.
Het e-mailadres is:
preventie@ggzoostbrabant.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
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Twee Schitterende
‘Kerstshows‘ met DèVèltOp
en Franka van der Linden.
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In een geheel in kerstsfeer ingericht
Dorpshuis in Lieshout met een prachtig
winter decor, organiseren DèVèltOp en
Franka van der Linden uit Aarle-Rixtel
twee spetterende ´Kerstshows´.
Komisch en Kolderiek topamusement van
de bovenste plank afgewisseld met
heerlijke en gevoelige Franse, Spaanse,
Portugese en Engelse levensliedjes
staan u te wachten op deze ´Kerstshow’s´!
Als een rode draad loopt een komisch
kerstverhaal door deze Kerstshow, welk
gepresenteerd wordt door Theo van
Gerwen uit Aarle-Rixtel. Deze kerstshows zijn voor zover wij weten uniek en
enig in haar soort in Laarbeek. Niets is
aan het toeval overgelaten om u een
prachtige en schitterende Kerstshow te
presenteren. Door de kerstman en
kerstvrouw en met een glaasje gluhwein
en een heerlijke kerstbonbon wordt u bij
binnenkomst in het theater ontvangen.

Deze prachtige Kerstshows welke u
zeker niet mag missen worden gehouden
in het Dorpshuis Theater in Lieshout op,
vrijdag 17 december 2010 aanvang 20.30
uur en op zondag 19 december 2010
aanvang 14.30 uur.
Voor meer informatie betreffende deze
‘Kerstshows‘ gaat u naar:
www.develtopnieuw.com naar
www.frankavanderlinden.nl/
of naar
www.sghl.nl
De voorverkoop start vanaf woensdag 13
september 2010 en ben er snel bij want
vol is vol.
De entree kaarten kosten € 10,00 per
persoon en zijn te koop op de volgende
adressen:
Dorpshuis Lieshout
Grotenhof 2, 5737 CB Lieshout
Tel: 0499-422878
´DèVèltOp´, Rikie de Greef
Helmondseweg 35A, 5735 RA AarleRixtel. Tel: 0610098683
Organisatie bureau Flair
Pelgrimsweg 28, 5423 TL Handel
Tel 0492-325445

K lokje

K lokje

Praktijk voor huidverzorging ‘La
Belle Vie’. Pedicure, diabetische,
reumatische cliënt. Ook behandeling aan
huis. Tevens permanente make-up voor
wenkbrauwen en eyeliners. Tel: 0492383024

Madeliefste-creatief
Er zijn weer leuke herfstworkshops 23
september herfstfestoen
29 september lampionnenkrans meer info
zie www.madeliefste-creatief.nl of tel. 0620270699

Bericht van:

High Tea
gecombineerd met workshop.
Twee vriendinnen hebben een nieuwe
activiteit ontwikkeld en gaan eind
september aan de slag. De dames Ellen
van Bakel en Petra Swaanen hebben in
de boerderij aan de Janssensstraat een
vroegere stalruimte ingericht om daar
High Tea party’s te organiseren met een
workshop erbij. Reportad kreeg daarover
een telefoontje en deze was zeer
benieuwd welke nieuwe activiteit aan de
Laarbeekse activiteiten werd toegevoegd.
Op bezoek op de door de dames
ingerichte ruimte keek hij zijn ogen uit.
De nog in oorspronkelijke staat zijnde
ruimte van 30m2 hebben beide dames
sfeervol ingericht. Hij is benieuwd naar
het dressoir dat helemaal wit geschilderd
is en vraagt naar de oorspronkelijke
functie. Ellen en Petra schieten in de
lach en vertellen dat haar man Harrie
deze als werkbank gebruikte. Hij moest
er node afstand van doen en siert nu de
ruimte op. De muren (de stenen) hebben
zij wit geschilderd, de vloer met klinkers
bestraat. Door de dames zelf gedaan. De
tafels zijn van oude steigerplanken gemaakt. Ze hebben allemaal oude houten
stoelen staan, die in frisse kleuren zijn
geschilderd. Ik sprak mijn bewondering
uit over de hele inrichting. Ik kreeg deze
keer de thee geserveerd in oude
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porseleinen kopjes. Reportad maakte de
opmerking: vind je het erg als er kopjes
sneuvelen bij een High Tea bijeenkomst?
Nee hoor. We gaan gewoon weer naar de
rommelmarkten in binnen en buitenland.
Ja, de dames zijn ook te vinden op
vlooien en antiekmarkten in Lille in
Frankrijk. Je gaat er naar toe met de
kampeerwagen en neemt er de tijd voor
om alles ook te zien. Wat we kunnen
gebruiken kopen we. Maar het mooiste is
om veel van de prijs af te krijgen. In een
vitrinekast staat het oude servieswerk
uitgestald. Hebt u nog oud serviesgoed
staan wat u niet gebruikt, Petra en Ellen
zijn er blij mee. Voor wie gaan jullie nu de
High Tea party’s organiseren? Dat doen
we voor groepen van 10 tot 20 personen.
Dat kan zijn voor een uitje van een
vereniging, voor een gezellige verjaardag,
een personeelsuitje, gewoon voor groepen. Waar bestaat de High Tea party uit?
Er zijn legio mogelijkheden. We hebben
heel veel Engelse gerechten voor bij de
thee. Maar als je een wandeling langs de
mooie plaatsen van Croy organiseert
zorgen we voor sandwiches, soep. Alles
is bij ons mogelijk. We doen dit vooral ’s
middags van ± 13.00 tot 17.00 uur. Maar
andere tijden zijn natuurlijk ook te
bespreken. We doen alles op afspraak.
Waar bestaan de workshops uit? Veel
van onze activiteiten zijn seizoen gebonden. We maken kransen van natuurlijke
producten, een lavendel hart, sieraden
die met eigen ontwerp te maken zijn.
Zeephangers die te gebruiken zijn in de
kleerkast, maar ook als huiskamerversiering. Dozen die we oud maken. Dit
zijn vooral speciale dozen die gebruikt
worden voor hoeden. Ook andere dingen
zijn mogelijk. De dames zijn erg creatief
aangelegd. Ellen wat heb je voor winkeltje
gehad? Ellen heeft in het Ketsegangske
in Helmond een winkeltje met zelfgemaakte beren . Zij verkoopt daarnaast
ook kleine geschenkartikelen en kralen.
Eind dit jaar stopt ze ermee. Haar
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helpers komen op een leeftijd dat dit
moeilijker wordt, het contract moest weer
voor lange tijd worden vastgelegd. Dat
heeft mij doen besluiten om ermee te
stoppen. Ja, Ellen is over de hele wereld
actief geweest om workshops te geven
over beren maken. Petra is gespecialiseerd in het bakken, koken en eigen jam
maken. Ellen is ook een van de weinige
die Oma’s cake van oma van Bakel kan
bakken. Oma heeft het recept meegebracht uit Canada, waar ze op familie
bezoek was. Maar ook Engelse
gerechten zoals scones met cloted
crème. Allemaal bijzondere dingen die
geserveerd worden. De moeite waard om
eens op de High Tea te gaan bij Ellen en
Petra. Voor informatie: 06.20.21.93.98 of
www.ellencebears.nl Je kunt ook gebruik
maken van een open High Tea op 29
september 2010, Janssensstraat 37A.
Schrijf je in, want vol is vol. Ook zijn er
kadobonnen verkrijgbaar!! Ellen en Petra
bedankt voor de lekkere thee en het
speciale flapje, smaakte fantastisch.
Succes met de komende High Tea’s.
Reportad

K lokje
Dovens Meubelen Milheeze. Uw
meest complete meubelwinkel en
meubelfabriek voor al uw Meubelen –
Slaapkamers – Tienerkamers en
Senioren meubelen. Gordijnen – Vloerbedekking – Vitrage – Vinyl – Novilon en
Laminaat en Slaapkamer Textiel.
Meubelen op maat en uw model gemaakt
in ons eigen fabriek: betaalbare
meubelen. Staande en hangklokken en
schilderijen. Kerkeind 38. 0492-341553.
www.dovens.nl Onze prijzen zijn inclusief
meten, maken, hangen en leggen. Inruil
van uw oude meubelen mogelijk. Tevens
verkoop inruil meubelen. Komt zien, het
is de moeite waard.
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Beste Dames
Openingsavond
Donderdag 16 september aanvang 20.00
uur zaal ’t Heuveltje
Voor de pauze hebben wij de dhr. Theo
van Deursen uit Lieshoutb uitgenodigd
om te komen vertellen over Energie4all.
Die stichting heeft tot doel stofwisselingsziekten onder de aandacht te brengen.
Na de pauze presenteren we ons nieuw
jaarprogramma.
Het bestuur
Ondanks steun van de zusters van het
Kostbaar Bloed,
ging het met de ballonnen de eerste
avond niet zo goed.
Het goede blazen van onze Harmonie de
Goede Hoop,
wakkerde de wind niet echt aan,
het gevolg was dat menig ballon echt
kroop,
zodat het ze allen dichtbij in het
luchtruim bleven staan.
Op zaterdag ging het beter
en op zondag mochten de meesten niet,
leuk dat je dan vanuit een helikopter,
toch de prachtige omgeving van Aarle
ziet.
Mocht volgend jaar die gelegenheid weer
worden geboden,
dan promoten we een rondje boven de
Dreef,
want met die verbouwing moet eindelijk
eens worden begonnen,
zoals ik al eens eerder in mijn gedichten
schreef.
Het geld ligt al lang op de plank,
de tekeningen zijn klaar,
dus waar wachten we op,
dan zijn we in september 2011 zeker
klaar !!
RD

In gesprek met:

40 jaar Gildebroeder!
Op zaterdag 18 september 2010 vieren
Mari Kerkhof en Jos van den Heuvel het
feit dat ze 40 jaar lid zijn van het O.L.V.
Gilde. Deze dag is de jaarlijkse teerdag.
’s Morgens beginnen zij met een H. Mis.
Dit jaar ook weer bijzonder omdat twee
jeugdleden worden opgenomen in het
Gilde. Door de pastor officieel geïnstalleerd worden dit jaar Finn Maas en Tigo
van der Velden. Jos en Mari herdenken op
deze dag het feit dat ze veertig jaar
geleden dit ook hebben meegemaakt.
Fijn is het dat op hun feestdag er twee
jonge leden er weer bijkomen. Ja, zegt
Jos, we hebben op dit moment 5 jeugdleden en er komen er nog 2 nieuwe bij.
Reportad is benieuwd hoe Jos en Mari bij
het Gilde zijn gekomen. De vader van Jos
was al Gildebroeder, ook zijn broers zijn
er allemaal bij gegaan. We zijn zelfs met
6 tegelijk lid geweest. Mari verteld over de
jaren dat zij op Croy woonde. Dat hij met
zijn vader regelmatig bij Jos thuis kwam.
Dat hij zelfs regelmatig Jos de fles heeft
gegeven. Mari is nummer negen uit een
gezin van 15 kinderen. Jos is de vierde
van acht kinderen. Tegenwoordig is dit
niet meer voor te stellen, toen was het
geen uitzondering. Dus Mari was thuis
het een en ander wel gewend. Mari en
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Jos zijn beiden vendelier. Na enkele jaren
heeft Jos het vendelier leiderschap overgenomen van Ben en Joost van Noordwijk. In die jaren maakte hij leuke dingen
mee. Hij vertelde hoe Henk het vendelen
voordeed, de jonge vendeliers moesten
Henk precies nadoen. Het toeval wilde
dat Henk de stok op zijn hoofd kreeg en
van de pijn viel Henk met zijn hoofd
tussen de knieën op de grond. U raad
het al, dus ook alle vendeliers deden
precies het zelfde. Ook hebben zij beiden
streken uitgehaald. Mari heeft enkele
jaren geleden het vendelen vaarwel
gezegd. Zijn gezondheid liet dit niet meer
toe. Maar, hij zorgt nu wel voor het
materiaal, het terrein, de klusjes die
gedaan moeten worden.
Tussen de Blauwe en de Rooie is er een
gezonde rivaliteit. Als je de vogel die
gemaakt is door de Rooie voor het
Koningschieten, als blauwe vogel
tevoorschijn kunt laten komen, is dat
natuurlijk een geslaagde zet. Natuurlijk
waren de Rooi uit op een tegenzet. Maar
ook bij het vendelen kwamen weleens
leuke dingen voor. Op het Gildefeest in
Asten stonden zij met 12 blauwe gildebroeders te vendelen in alle categorieën
voor de prijzen. Het hele veld zag blauw.
Maar ook het gildefeest met 800 jaar

Aarle-Rixtel op de Koudemaas. In 1948
was Jan van Dooren de grote animator bij
de heropleving van het O.L.V. Gilde. Om
de 10 jaar wordt dit feestelijk herdacht.
Zo wonnen zij in 1948 een gouden schild
op het Landjuweel in Vught, uitgereikt
door prins Bernhard. Zij waren toen het
enige gilde wat gekostumeerd was. Als
“Parel van de Peel” wonnen zij het
Landjuweel in Soest in 1985. In 1998 het
Federatiefeest bij de Dreef. Met vendel,
trom en standaard rijden. En de jaarlijkse
traditie om de tweede zondag in de
meimaand de processie op te luisteren in
Den Bosch. Da afloop van de dienst in de
St. Jan gaan zij als laatste in de processie. Na de processie is er een gebed in
de St. Jan voor de overleden gildebroeders en zusters. Daarna nemen zij een
afzakkertje in het café naast de St. Jan.
Harrie van Dooren is er als eregast er
altijd bij. Ook op de jaarlijkse teerdag is
Harrie als eregast aanwezig. Ook de
uitstapjes naar Antwerpen hebben in het
verleden tot verbroedering bijgedragen.
Na de plechtigheden in de O.L. Vrouwenkerk, brachten zij een bezoek aan de
markt en de binnenstad. We zijn ook
enkele keren naar Walkenried, tegen de
Oost Duitse grens aan, gegaan. Zelfs de
Hofkapel ging dan mee. We hadden daar
enkele optredens en in de avond een
gezellig samenzijn met het plaatselijk
gilde. In het clubhuis hadden we daar een
Duitse barbecue, met vlees en dikke
Duitse braadworsten, grote bierpullen en
schnaps. Ja, zegt Mari, wij konden niet
aan de Duitsers tippen. Waar die alles
lieten! Zij gingen dan daar al vrijdags naar
toe en kwamen maandags terug. Ook
brachten de Walkenrieders een tegen bezoek aan Aarle-Rixtel. De ontvangst door
de burgemeester op het gemeentehuis
waardeerde zij ten zeerste. Dit vonden zij
een hele eer. Wij en ook zij sliepen dan
bij de gildebroeders thuis. Ja, Mari geniet
er nog van. De gildebroeders hebben de
afgelopen jaren hard gewerkt aan het tot
stand komen van het Jan van Doorenpaviljoen. Het afgelopen jaar hebben zij
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het terrein opnieuw ingezaaid. De
struiken dien nog wat te groeien om het
terrein iets minder wind gevoelig te
maken. Laatst was Harrie best heel ziek
en Henk van de Ven en Jos van den
Heuvel zochten hem op in het Elkerliek
ziekenhuis. Harrie lag met zijn ogen
dicht in bed. Jos merkte op dat het nog
niet zo slecht ging met Harrie. Die is er
weer snel bovenop. Die is weer binnen
enkele dagen thuis. Harrie doet zijn ogen
open en vroeg laconiek: wie heeft dat
tegen jullie gezegd? Hebben jullie den
dokter al gesproken? Nee, zei Jos, je
hebt een blauwe pyjama aan en geneest
jou heel snel. En het heeft inderdaad
gewerkt. Zoals je weet is Harrie alweer
bijna de oude. Jos, jij bent sinds 1997
hoofdman. Jij bent Bertus van Rixtel opgevolgd, die het overgenomen heeft van
Jan van Dooren. In zestig jaar maar 3
hoofdmannen. Is wel heel bijzonder. Daarnaast heb je 15 jaar lang in het kringbestuur van Peelland gezeten. Henk de Hair
van het St. Margaretha gilde heeft het van
mij overgenomen. Ben daarvan Erelid van
verdienste, wegens het vele werk dat ik
voor het kringbestuur heb verzet.
Wat ook uniek is in Laarbeek: we hebben
vijf gilden in één gemeente. Uiterst zeldzaam. Jos Gruiters is thans Laarbeek
koning en koning van het Blauwe Schutplein. Ook dit is uniek. We hebben een
veertig tal leden. Jos vertelt me, nieuwe
leden zijn van harte welkom. Ook jeugdleden kunnen we gebruiken. Binnenkort
hebben we er zeven, maar plaats voor
nieuwe is er voldoende. En zegt Jos en
Mari, we zijn geen drinken broeders. Je
kunt je aanmelden bij het secretariaat
wat in handen is van Jos Gruiters,
Blauwe Schutplein 14. Tel: 386038.
Reportad wenst Jos en Mari een fijne
feestdag toe op zaterdag 18 september
2010. De receptie is van 16.00 tot 17.30
uur in het Jan van Doorenpaviljoen. U
bent van harte welkom. Mari, Jos hartelijk
dank voor jullie tijd, de koffie smaakte ook
in Deurne lekker. Van harte proficiat.
Reportad
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Fiets kwijt?
Kom naar de ‘fietskijkdag’
De politie Gemert-Laarbeek organiseert
op zaterdag 25 september 2010 een
zogenaamde ‘fietskijkdag’. Fietsen die in
Laarbeek gevonden zijn of gestolen
fietsen die bij de politie terecht zijn
gekomen, worden bij de gemeentewerf in
Lieshout bewaard. Mensen die hun fiets
missen, kunnen komen kijken of hun
verdwenen fiets daar bij staat. U kunt dan
tussen 10.00 en 12.00 uur naar de
gemeentewerf Laarbeek aan de Stater 4
in Lieshout komen. U moet aan kunnen
tonen dat u eigenaar van de fiets bent.
Dit kan door middel van een aankoopbewijs of een gedetailleerde beschrijving
van de kenmerken van de fiets. Het gaat
deze keer om zo’n vijftien fietsen.

Binnenkort start het
slotenonderhoud weer
Op 25 februari 2010 heeft de gemeenteraad het nieuwe beleidsplan Bermen en
Sloten vastgesteld. In het beleidsplan
wordt omschreven hoe de gemeente
Laarbeek de komende jaren om wil gaan
met het onderhoud van bermen en sloten.
De wijze waarop dit onderhoud plaatsvond was niet altijd even duidelijk en
eenduidig. Het nieuwe beleidsplan brengt
lijn in het beheer voor de komende jaren,
stelt heldere doelen en geeft aan waar de
accenten gelegd worden. Bermen en
sloten vervullen immers meerdere
functies. Naast verkeersveiligheid en het
waarborgen van een goede waterhuishouding zijn ook ‘nieuwe’ functies zoals
natuur en landschap en recreatieve
beleving een steeds belangrijkere rol
gaan spelen.
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Bermbeheer
In de afgelopen maanden zijn de bermen
al onderhouden volgens de nieuwe
beheermaatregelen. Dit verloopt nu
prima. De verwachting is dat diverse
bermen in de komende jaren een rijker
natuurlijk beeld zullen opleveren.
Slotenbeheer
Het belangrijkste uitgangspunt in het
slotenbeheer is de gedeelde verantwoordelijkheid. Onderhoud van sloten is
wettelijk een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de aangelanden.
Aangelanden zijn eigenaren van gronden
die aan de sloot grenzen. Tot nu toe
werden de maaiwerkzaamheden door de
gemeente uitgevoerd en werd het
vrijkomende slootmaaisel verdeeld over
de aangelanden. Omdat de gemeente
naast de maaiwerkzaamheden ook nog
minimaal de helft van het vrijkomende
slootmaaisel afvoerde, werd veel geld
uitgegeven aan stortkosten. Geld dat niet
uitgegeven hoeft te worden als de andere
aangelanden het slootmaaisel in ontvangst nemen. Zij mogen dit slootmaaisel immers onderwerken op hun akkers.
Zo wordt bespaard op de stortkosten
waardoor de maaifrequentie van een keer
per twee jaar verhoogd kan worden naar
een keer per jaar. Op enkele locaties
wordt de sloot zelfs twee keer per jaar
gemaaid om wateroverlastsituaties te
voorkomen.
Vanaf 15 september start het maaien van
de zogenoemde schouwsloten. De
aannemer zal deze sloten maaien
conform het hiervoor beschreven beleid.
Dit betekent dus dat de gemeente de
werkzaamheden zal uitvoeren en dat het
slootmaaisel bij de aangelanden op de
kant van de sloot gedeponeerd wordt.
Vanaf 15 oktober zullen ook de bermsloten gemaaid worden. Bij deze sloten
zal dezelfde werkwijze gehanteerd
worden. Agrariërs die het slootmaaisel op
een ander perceel willen verwerken
kunnen hierover rechtstreeks afspraken

Drukkerij Aarle-Rixtel
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maken met Loonbedrijf Verhoeven uit
Aarle-Rixtel. Zij zullen de maaiwerkzaamheden in opdracht van de gemeente
uitvoeren. Het afvoeren en verwerken van
slootmaaisel op andere dan de aan de
sloot grenzende percelen komt voor uw
eigen rekening. U kunt Loonbedrijf
Verhoeven bereiken via telefoonnummer
0492 383 194.
Meer informatie
Meer informatie over het bermen- en
slotenonderhoud van de gemeente vindt u
op onze website www.laarbeek.nl onder
het thema ‘wonen en leven’ en dan
‘openbare ruimte’. Hier vindt u het
beleidsplan en het beheerplan inclusief
de beheerkaarten. Op deze kaarten is
aangegeven welke sloten door de
gemeente worden onderhouden. Mocht u
daarna nog vragen hebben, dan kun u
contact opnemen met de heer R.
Tielemans van onze afdeling Openbare
Werken, telefoon 0492 469 813.

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,=
www.gemeenschapsblad.nl

I

nlichtingen
voor adverteren
in het Gemeenschapsblad
Ad Loos Kerkstraat 39
Tel 0492 - 382034

GEZINSROUTE,

zondag 19 september a.s.
Zondag 19 september a.s. is het weer
zover. We gaan dan gezellig met familie,
vrienden en bekenden een prachtige
route fietsen van ongeveer 38 km.
Met U hopen we op een prachtige
zonnige dag met weinig wind.
Zoals gebruikelijk starten we om half tien
bij ons wielercafé ‘t Heuveltje aan de
Dorpsstraat.
We starten richting Oranjelaan en fietsen
langs het kanaal naar Beek en Donk. Via
’t Broek naar Gemert, Boekel en Handel.
Uiteraard over goed berijdbare binnenwegen en of fietspaden.
Rust bij “De Vossenhol” in Handel.
Na de rust fietsen we door een bosrijk
gebied richting ’t Zwarte Water.
We maken een klein ommetje naar De
Mortel en fietsen binnendoor naar De
Heikant. Nemen daar de laatste ‘klim’
obstakel en fietsen dan rechtstreeks naar
ons wielercafé ’t Heuveltje in Aarle-Rixtel.
Onderweg kunt U genieten van hetgeen
de natuur ons te bieden heeft.
Wij hopen weer velen van U te mogen
ontmoeten.
Voor eventuele vragen kunt U bellen met
Toon Vogels, tel. 0492-382608.
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Beek en Donk én op de website van
Bibliotheek
De
Lage
Beemden
(www.bibliotheeklagebeemden.nl) en de
GGD (www.ggdbzo.nl).

Opening Anders Lezen Plein
Op donderdag 16 september wordt om
16.00 uur in Bibliotheek Gemert het
Anders Lezen Plein geopend door
schrijfster Yvonne Kroonenberg en
taalambassadeur Ria van Ras-Krijnen.
Op een Anders Lezen Plein zijn materialen te vinden voor volwassenen die
moeite hebben met lezen. Op het plein
staan o.a. luisterboeken, leesboeken
voor volwassenen in eenvoudige taal en
daisyroms. De daisyroms zijn af te
luisteren op een daisyspeler, die in de
verschillende vestigingen van bibliotheek
De Lage Beemden gratis te leen zijn.
Tijdens de opening vertelt mevrouw Ria
van Ras-Krijnen over haar ervaringen met
laaggeletterdheid. Om 17.00 uur vindt
een lezing plaats van Yvonne Kroonenberg over dit onderwerp.
Meer informatie over de opening en het
Anders Lezen Plein is te vinden op
www.bibliotheeklagebeemden.nl.
Gezondheidswijzer:
thema Depressies
GGD Brabant-Zuidoost besteedt in
samenwerking met de lokale gezondheidswijzers in de maand september
aandacht aan ‘Depressies’.
Iedereen voelt zich wel eens lusteloos of
neerslachtig. Het kunnen heel normale
gevoelens zijn, passend bij tegenvallers
of problemen in het leven, die iedereen
heeft. Als men zich na langere tijd niet
over gevoelens van ernstige somberheid
heen kan zetten, spreken we van een
depressie. Een depressie is een ziekte,
die veel voorkomt. Zowel oudere als
jongere mensen kunnen er last van
hebben.
Meer informatie over depressies, de
verschijnselen hiervan en achtergronden
is te vinden in de bibliotheken Gemert en

Where the Wild Things Are
(ontbijtfilm)
Op zondag 26 september a.s om 10.30
uur gaat het filmontbijt weer van start in
Filmhuis Helmond Overige draaimomenten woensdag 29 september om 14.00
uur zondag 3 oktober om 11.00 uur
woensdag 6 oktober om 14.00 uur
Live action verfilming van het klassieke
kinderboek over Max die voor straf zonder
eten naar bed moet en daarom bij de
Wild Things gaat wonen.
De film vertelt het verhaal van Max, een
onstuimige en gevoelige jongen die zich
thuis niet begrepen voelt en ontsnapt aan
het dagelijkse leven in de wereld waar de
wilde wezens leven. Max belandt op een
eiland waar hij mysterieuze en vreemde
wezens ontmoet. Hun emoties zijn net zo
wild en onvoorspelbaar als hun acties. De
wilde wezens verlangen wanhopig naar
een leider, net zoals Max graag koning
wil worden. Wanneer hij tot koning wordt
gekroond, belooft hij een koninkrijk te
creëren waar iedereen gelukkig kan zijn.
Max komt er echter al gauw achter dat
het niet zo eenvoudig is om koning te
zijn. Zijn relaties blijken ingewikkelder in
elkaar te zitten dan hij had gedacht.
Avonturenfilm, Familiefilm, Fantasy
Regie: Spike Jonze www.filmhuishelmond.nl
U dient tijdig te reserveren
Datum: Zondag 26 september om 10.30
uur ontbijt aansluitend film
Plaats: Frans Joseph van Thielpark 6,
5707 BX HELMOND, 0492-529009

"IJ BIJ
AANKOOP
GLAZEN
AANKOOPMONTUUR
MONTUUR + GLAZEN
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Voor tegels en sanitair bezoek
onze vernieuwde showroom
of kijk op ons nieuwe website:
www.vanrooydasmooi.nl

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

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

www.kapsalonastrid.nl
Kapsalon Astrid
Dorpsstraat 21
Aarle-Rixtel
tel: 0492-381307

openingstijden:
ma 13:00-17:00
di-wo-do 9.00-18.00
vrij 8.00-18.00
za 8.00-15.30
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Torenakkerweg 3a
5735 BG Aarle-Rixtel
Tel 0492-381383
mobiel 06-51162419
Openingstijden showroom
wo-do-vrij :13.30-18.00 uur
za: 09.00-16.00 uur
Of volgens afspraak
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Koffie drinken op
het terras bij La Romanza.
Sinds dinsdag 31 augustus 2010 is bij La
Romanza het terras geopend waar je
exclusieve koffie / thee / chocomel kunt
drinken. Een aanwinst voor de fietsers
die Aarle-Rixtel aandoen. Vanaf 10.00 uur
‘s morgens kan je er terecht voor een
heerlijke versnapering. Reportad is in
gesprek met Marie José. Zij vertelt dat
veel mensen vroegen waar zij koffie
konden drinken in Aarle-Rixtel. En die
waren er niet zoveel. Ze heeft de
bouwvakvakantie gebruikt om haar winkel
daarvoor aan te passen. In de keuken
heeft zij voor de kinderen een snoeppot
en spelletjes staan. Reportad heeft de
koffie mogen proeven, smaakt uitstekend. De bediening is exclusief, de
appeltaart erbij is echt speciaal. Maar
Marie-José heeft je nog meer te bieden.
Als je met een groep vrienden of
vriendinnen samen gezellig koffie wilt
drinken met exclusieve snoepwaren erbij,
ben je bij La Romanza op de juiste
plaats. En je hebt ook de gelegenheid
om de exclusieve snoepwaren die zij
verkoopt, te proeven. Leuk om je vriendinnen te verrassen met iets speciaals. Je
kunt de middag ook creatief maken met
een workshop. Daar heeft Marie José
diverse mogelijkheden voor.
La Romanza heeft diverse karakteristieke
heerlijkheden zoals chocolade, marse-
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pein, nougat en diverse speciale soorten
koffie en thee. Merken die alleen in de
grote wereldsteden te koop zijn.
Reportad heeft nog nooit gehoord van
Kusmi Tea. Deze vindt z’n oorsprong in
St. Petersburg en is uitgegroeid tot een
wereldmerk. En wat denk je van de
schuimkoekjes “Brutti e Buoni” van
Constantino Veniani uit Gavirate in Italië.
En de koekjes van Kemm, de bekende
Kemmkuchen uit Hamburg. Maar ook de
Cantuccini koekjes uit Italië zijn zeer
populair. Ook de koekjes van Fossier uit
Reims heeft Marie José in haar assortiment. Diverse soorten snoepjes heeft
Marie José te koop. Anijssnoepjes van de
abdij van Flavigny-sur-Ozerain. En haar
chocolade repen van Dolfin van de familie
Poncelot smaken heerlijk. Zuurstokken
zijn er in diverse smaken. Eigenlijk teveel
om op te noemen. Daarom raad ik je aan
eens zelf bij haar te gaan kijken, je kunt
er proeven. Je hebt dan ook de gelegenheid om haar woondecoraties en modeaccessoires te bewonderen. Leuk om
met een speciaal cadeau naar een
verjaardag te gaan. Want La Romanza
heeft niet alleen de heerlijke koffie, thee
en frisdrank. Een vertroetelcheque voor 2
personen hoort tot de mogelijkheden.
Marie José wordt bedankt voor de koffie
en de reep chocola, beide smaakte
heerlijk. Succes met je activiteiten, zeer
zeker een aanwinst voor de Dorpsstraat
en Aarle-Rixtel. Reportad

Bij La Romanza kan je voortaan vanaf 10.00 u. ’s morgens terecht voor een lekker
kopje koffie, thee en fris maar ook voor de koffie-, thee- of chocolademelkspecials
met de lekkerste luxe snoepwaren erbij.

APPELTAART MET KOFFIE….€ 3,50
Je bent van harte welkom !!!

Dorpsstraat 23
Aarle Rixtel
www.laromanza.nl
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06 – 52 330 331
info@laromanza.nl
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Op zondag 19-9 bieden wij op fietsgebied
voor elk wat wils. Allereerst is dat de
Bockenreyderstocht met keuze uit de
afstanden 90 en 101 km., waarvoor
gestart kan worden tussen 08.30 en
09.00 uur. Indien men deze fraaie routes
in groepsverband en onder ADWbegeleiding wil rijden, dan kan men om
08.30 uur met de 25km. groep meefietsen die de 90 km. afleggen. Kiest u
voor de langste afstand dan start om
08.35 uur de 30km. groep en om 08.40
uur de 28 km. groep.
Deze officiële NTFU-rit gaat o.a. door het
fraaie natuurgebied van landgoed ‘Utrecht’
in de omgeving van Esbeek.
Om 09.30 uur vertrekt er ook vanaf ‘t
Heuveltje, Dorpsstraat 86, een recreatie
fietstocht voor het hele gezin. De afstand
bedraagt 38 km. en wordt in groepsverband afgelegd met en gemiddelde van
16 km. per uur. Ook hier is halverwege
een pauzeplaats en wel in Handel. De
deelname is gratis!!
De wintercommissie heeft het programma voor het seizoen 2010-2011 gepresenteerd. De eerste activiteiten beginnen in
oktober, daarom komen wij daar volgende
keer uitvoerig op terug.
afd. publ.

K lokje
Aangeboden:
Zelf kleding maken op maat, ervaren
lerares voor beginners en gevorderden.
Tel: 0492-543387
GRATIS Workshops Clownerie
Op 14 en 16 september. Informatie
www.raybiemans.nl Tel: 383930
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Op woensdag 1 september hebben de
kinderen tijdens de Jeugd3daagse op
“Sportpark De Hut” even kunnen proeven
en genieten van die leuke balsport die
TENNIS heet.
Ben jij nu enthousiast geworden kom
dan op:
Zondag 26 september
van:
10.00 - 12.00 uur
op locatie:
“Sportpark De Hut”
om samen met ons en anderen vrij te
Tennissen
Voldoende rackets zijn aanwezig en
neem je ouders, broertjes/zusjes/
neefjes/nichtjes gerust mee!
Van de Jeugdcommissie
LTV de Hut

Cendra jeugd en
tienercentrum
Beste jongens en meisjes het nieuwe
schooljaar is weer begonnen
En anderen zijn weer aan het werk
gegaan.
Wij wensen de jongeren die van school
veranderen of een nieuwe baan hebben
Veel succes .
Ook CENDRA zet haar deuren weer met
veel enthousiasme open
om er komend seizoen weer een
gezellige boel van te maken
onze vrijwilligers hebben er weer veel zin
in om met de jeugd samen
een gezellige tijd door te brengen.
Openingstijden en nieuws staan op onze
website cendra-teens.nl
Tot gauw in jullie jeugdcentrum
Vrijwilligers CENDRA
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Beste Meikever.
Na het lezen van je laatste belevenissen,
moeten mij als rechtgeaarde toverkol,
toch enige dingen van het hart. Je
uitlating over de gele parasolzwam met
name ,is bij mij in het verkeerde keelgat
geschoten. Na het raadplegen van mijn
zwammen en truffel-bijbel, moet ik je
toch even laten weten dat die nog nooit in
Nederland is waargenomen.
Welke wel vaak door ons heksenbrouwsel gaan zijn de volgende; Grote kleefparasol, Oranjebruine kleefparasol,Witte
kleefparasol, Grote parasolzwam,Knolparasolzwam,Tuinparasolzwam, Tepelparasolzwam,Rafelparasolzwam, Blanke
Champignonzwam,Gebundelde champignonparasol, Spitsschubbige parasolzwam, we hebben ook nog de fijnschubbige en de Stinkparasolzwam, die ik jou
graag aanbeveel ,want die is bijzonder
onsmakelijk. Ik lees verder in mijn
zwammen-bijbel en kan je de volgende
soorten ook aanbevelen zoals de
Kastanjeparasolzwam,
Oranjebruine
parasolzwam, Grijsgroene parasolzwam,
Manchet parasolzwam, Gegordelde
parasolzwam de Vaalroze parasolzwam,
Bosparasol, Geelbruine wolparasolzwam, Duinparasolzwam, je ziet aan de
naam al waar hij te vinden is. Mijn litanie
van parasolzwammen is nog langer beste
meikever, maar nog steeds geen
“GELE”, zoals daar is de roodvoetparasolzwam, de violetstelige poederparasolzwam, zelf prefereer ik de kleine
Poederparasolzwam, (Voor mijn pokdalige fok) de laatste drie uit mijn bijbel zijn
de Zijdechampignonparasol,Goudgele
plooiparasol en de Druppelparasolzwam,
die door ons kollen, tijdens onze
heksensabbat veelvuldig gebruikt wordt
om ons in hogere sferen te brengen
wanneer we op onze heksenbezems
door het nachtelijk zwerk scheren!!!
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Wij hebben ook genoten van die mooie
vosjes, helaas zagen wij vanuit onze
heksenboom, hoe ze vakkundig werden
afgeschoten. Daar kan dus niemand
meer van genieten, maar ja “We hebben
de foto’s nog”.
Kol -deriek.

Overdekte
Vlooienmarkt
op zondag 19 september
Rollerclub De Oude Molen houdt op
zondag 19 september 2010 van 10.00 tot
15.00 uur een rommelmarkt in de Rollerhal aan de Lage Heesweg 1 in Beek en
Donk. Op deze gezellige markt verkopen
particulieren tweedehands goederen
zoals snuisterijen, huisraad, boeken,
kleding, cd’s en allerlei herbruikbare
spullen. Ook aan de inwendige mens
wordt gedacht, in de kantine verkopen
leden van de club allerlei hapjes en
drankjes. De entreeprijs voor bezoekers
bedraagt €1,50, kinderen tot 12 jaar
mogen onder begeleiding gratis binnen.
Kijk voor meer informatie, ook over
kraamverhuur op de
website:www.rcdeoudemolen.nl

K lokje
Aangeboden:
Wilt u een mooie muurschildering op
uw baby- en/of kinderkamer? Bel gerust
voor meer informatie met Geertje: Tel. 0652673010.
Computer problemen?
Heeft u problemen met de computer of
laptop? Bel Rico op 06.22.12.99.38 of
bgg 0492-529938.

Conferentiecentrum de Couwenbergh
Een plek waar inspanning en ontspanning
samengaan

 Conferenties
 Vergaderingen
 Trouwplechtigheden
 Feesten en recepties
 Diners
 Catering
 Condoleances

Dorpsstraat 1, 5735 EA Aarle-Rixtel, 0492-386051,
www.couwenbergh.info, info@couwenbergh.info
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Wij willen al onze
sponsors bedanken
die ons gesponsord
hebben tijdens
de jeugd3daagse 2010.
** LEENDERS ELECTRO ** **
VERMEULEN PRINTSERVICE ** **
MULTIVLAAI ** ** ROTOM BV ** **
HOUTSE BAZAR ** ** RABOBANK
PEEL-NOORD ** ** TANTE GERDA ** **
HAARMODE RIAN ** ** DRUKKERIJ
AARLE-RIXTEL ** ** BELKUMBIKES **
** KAPSALON ASTRID ** ** BGA ** **
CATERING DE KANNELUST ** **
BRABANT WATER ** ** ASV ** ** LTV
DE HUT ** ** SPELLENVERHUUR
FRANS
COPPENS
**
**
WONINGINRICHTING VAN LIEROP ** **
KUIJPERS TWEEWIELERS ** **
AUTOSCHADE V DOMMELEN ** **
DROGISTERIJ RAAYMAKERS ** **
PETIT EN FRITSEN ** ** AARLESE
BOUWMATERIALEN ** ** ROGON
DUTCH DECOR SIERKUSSENS.NL ** **
CONTOUR ACCOUNTANTS ** **
ROFFELSEN CROSTRONNIC ** ** VAN
ZELST ** ** CENDRA ** ** DE DREEF **
** MUSIC &; LIGHTS DRIVE IN ** **
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ARTEX ** ** HENK VERHOEVEN ** **
WIM VAN ELTEN ** ** VAN SCHAIJK
ZAAG EN SLEEPWERK ** ** HEVU **
** SCHILDERSBEDRIJF AD CHARTRER
**
**
GIELISSEN
INTERIEUR
PROJECTEN** ** ZR. URSULINNEN ** **
MULTIMATE ** ** FIXIT ** **OTTEN
INSTALLATIES**
**JEURGENS
KOEKJES** **BAKKERIJ VAN BRUG**
**FRANS VAN DEN HEUVEL GROENTE
EN FRUIT** **VERBRUGGEN EIEREN**
** CHINEES FONG SHOU** **CAFE DE
VRIENDEN** **KAASGROOTHANDEL
VAN BEEK** **JUNBO LIESHOUT**
**MEVR. VAN ASTEN** **PETIT EN
FRITSEN** **BOERENBOND** **MCD**
**VAN UDEN TRANSPORT** **
Gevonden
voorwerpen J3D
Tijdens de Jeugd3daagse 2010 zijn een
aantal kledingstukken, luchtbedden en
slaapzakken blijven liggen.
De spullen zijn af te halen bij Hans
Schepers, De Duivenakker 62, Tel.
383758

Bericht van:
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Gezellige kermisbrunch
De kermisbrunch op 22 augustus was een groot succes. Ruim 130
personen waren aanwezig om een gezonde brunch te nuttigen.
Daarna hebben we er nog enkele gevat op ons aller gezondheid.
We konden € 300,— overmaken aan het goede doel, de Aarlese
Inzet Voor Duchenne. Dit was met name mogelijk door de welwillende sponsoring van
bakkerij Van Brug, slagerij Hegeman, groenteman Frans van den Heuvel, De
Couwenbergh en de MCD. Van veel mensen kregen we de terugkoppeling dat de
activiteit voor herhaling vatbaar is. Wie weet. Wanneer de activiteiten van dit jaar
achter de rug zijn, zullen we bekijken of we met het gezondheidsteam actief blijven en
welke activiteiten ook na 2010 nog door ons georganiseerd zullen worden.
Een gezonde geest in een gezond lichaam
‘Mens sane en corpore sano’ is een gevleugelde Latijnse uitdrukking. Een gezonde
geest in een gezond lichaam. In eerste instantie is de aandacht van de
gezondheidsteams vooral uitgegaan naar afvallen en bewegen, creëren van een
gezond lichaam. In het najaar legt het gezondheidsteam Aarle-Rixtel de nadruk op de
gezondheid van de geest.
We organiseren een aantal workshops waarin thema’s aan de orde komen als
stressbeheersing, emotionele evenwichtigheid, het beste uit jezelf halen, humor als
vitamine voor de ziel, ontdek de clown in jezelf, enzovoort. Daarnaast worden er enkele
liederenavonden georganiseerd. Wat sport is voor het lichaam, is muziek voor de
geest. Er zijn weinig dingen meer ontspannend dan zingen.
Wat als je lichaam mankementen vertoont?
Als je gezond bent dan sta je daar meestal niet bij stil. Je neemt het als een
vanzelfsprekend gegeven dat alles aan je lichaam naar behoren werkt. Het bewustzijn
dat je gezondheid een groot goed is, dringt meestal pas door als er mankementen
optreden. Samen met de lokale gehandicaptenorganisatie wil het gezondheidsteam
Aarle-Rixtel jonge kinderen doordringen van het feit dat een gezond lichaam best iets
is om dankbaar voor te zijn en dat het geen vanzelfsprekendheid is. Daartoe is een
dag opgezet waarbij kinderen aan den lijve ervaren wat het betekent om blind of doof te
zijn, of je in een rolstoel te moeten voortbewegen. Voor de vakantie werd deze dag al
met groot succes georganiseerd op basisschool Brukelum. Op 24 september is
basisschool De Driehoek aan de beurt en op 30 september De Heindert.
Gezondheidsmarkt op 17 oktober in De Dreef
Op 17 oktober is alweer de vierde gezondheidsmarkt van dit jaar. Er wordt gewerkt aan
een programma voor jong en oud, met verrassende demonstraties en presentaties. Er
is een scholenzeskamp, rolstoelbasketbalwedstrijden, touwtrekken en nog diverse
andere aansprekende activiteiten. Houd het Gemeenschapsblad en de Laarbeeker in
de gaten voor meer informatie daaromtrent.
Veertig dagen zonder alcohol
Op de gezondheidsmarkt van 17 oktober start een deel van het gezondheidsteam met
de actie ‘veertig dagen zonder alcohol’. Zij gaan zich gedurende deze vastenperiode
onthouden van alcohol, levens volgens ‘de blauwe knoop’. Wil je die uitdaging ook aan
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gaan, zoek dan contact met een van de teamleden om je aan te sluiten. Het is een
landelijke actie die onderdeel is van het project ‘laat je niet flessen’. Er is een
uitgebreide website van: www.ljnf.nl.
Spinazie-aardappelschotel
Voor 2 personen:
·
750 gram spinazie
·
400 gram aardappelen
·
1 dunne prei
·
3 eieren
·
1 eetlepel olie
·
Zout
·
1 dl kookroom light
·
2 eetlepels geraspte belegen 30+ kaas
1. Schil de aardappelen en kook ze in weinig water gaar. Kook de laatste 10
minuten 2 eieren mee.
2. Warm de oven voor op 200º C.
3. Maak de prei schoon en snijd hem in ringen.
4. Was de spinazie en laat de groente goed uitlekken.
5. Verwarm de olie in een wok en fruit hierin de prei kort.
6. Voeg de spinazie toe en laat de groente slinken.
7. Maak de groente op smaak met een beetje zout.
8. Pel de eieren en snijd ze in plakken. Snijd de aardappelen in plakken.
9. Schep de groente in een ovenvaste schaal.
10. Leg er de plakjes ei op en dek dit af met de plakjes aardappel.
11. Klop het overgebleven ei los met wat peper en zout en klop de room er door.
12. Schenk dit over de aardappelen. Strooi er de kaas over.
13. Laat het gerecht in de hete oven in 30 minuten heet worden en bruin kleuren.
Energie:
420 kcal, eiwit 25 gr, koolhydraten 33 gr, vet 20 gr waarvan verzadigd vet 5 gr
AGENDA
14 sept
16 sept
19 sept
21 sept
23 sept
24 sept
26 sept
28 sept
30 sept
30 sept
01 okt
03 okt

13.30
19.00
10.00
13.30
19.00
09.00
10.00
13.30
09.00
19.00
20.15
10.00

Fietstocht 30 km
Wandeling
Wandeling
Fietstocht 30 km
Wandeling
Scholenproject
Wandeling
Fietstocht 30 km
Scholenproject
Wandeling
Zang en muziek
Wandeling

Gezondheidsteam Aarle-Rixtel,
Willem Verhoeven

15 km/uur
1 uur
2 uur
15 km/uur
1 uur
2 uur
15 km/uur
1 uur
2 uur

Kapel
Couwenbergh
Couwenbergh
Kapel
Couwenbergh
De Driehoek
Couwenbergh
Kapel
Brukelum
Couwenbergh
Couwenbergh
Couwenbergh

Zorg voor alle generaties!

Bij De Zorgboog staan we klaar voor alle generaties. Iedereen, ongeacht welke leeftijd, kan bij ons
terecht voor een breed pakket aan diensten in zorg, wonen en welzijn. Van zwangerschapsbegeleiding,
kraamzorg en jeugdgezondheidszorg tot gemaksdiensten, cursussen en verpleging en verzorging.
U vindt ons in een Zorgboogcentrum bij u in de buurt, in een van onze
thuiszorgwinkels of we komen bij u aan huis. Zo krijgt u altijd de beste zorg.

Vragen over zorg? Bel de zorgcentrale
0900 - 899 8636 (` 0,01 per minuut)
of kijk op www.zorgboog.nl
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Bericht van:
Jeugd3daagse
waren weer top!
Wat hebben we een mooi weer gehad,
niet te warm en niet te koud en zeker niet
nat!
Op dinsdag zijn we natuurlijk weer begonnen met hutten bouwen. De ene hut werd
nog mooier dan de andere. ’s middags
hebben we een hele mooie tocht door het
dorp gelopen. Het was een echte Elfstedentocht! Een groep grote kinderen
werd gekoppeld aan een kleine groep
kinderen en samen moesten ze door het
dorp lopen en allerlei opdrachten doen.
Dit waren allerlei spelletjes van kaas
dragen tot 2 emmertjes water halen. De
grote konden de kleine goed helpen ! Het
was een leuke tocht met heel veel leuke
spelletjes!
De grote mochten natuurlijk weer blijven
slapen in de grote tent! Deze stond dank
zij het mooie weer op de Heikant. Het
avondprogramma bestond uit een bonte
avond. Iedereen had een optreden
voorbereid en iedereen genoot ervan. Na
de optredens konden we nog gezellig
kletsen bij een enorm kampvuur. Ook
mochten de marshmallows natuurlijk weer
niet ontbreken. Voor iedereen werd het
die avond laat voordat we eindelijk
sliepen. Maar wat is het geweldig om met
zoveel mensen samen in 1 tent te slapen!
Woensdag was het weer vroeg dag.
Terwijl iedereen voorzichtig zijn ogen open
deed waren er al een stel fanatiekelingen
lekker eitjes aan het bakken voor het
ontbijt. Maar iedereen wist waarvoor we
zo vroeg uit de veren waren gegaan. Ja,
juist ja, levend stratego!
Op woensdag kwamen alle kinderen naar
de HUT voor een echte sportdag! Hier
mochten we gebruik maken van alle
voetbalvelden en de tennisvelden. Wij zijn
deze clubs ook erg dankbaar dat wij van
hun accommodaties gebruik mochten
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maken. Ergens anders hadden we het
niet zo groots aan kunnen pakken! Het
werd een geweldig leuke sportieve dag.
Vooral de 2 stormbanen vonden de
kinderen meer dan geweldig! Tussen de
middag werd iedereen verwend door
onze keukenprinsessen met een picknickmand vol met lekkers.
Donderdag was alweer de laatste dag
van deze geweldige 3 daagse.
’s Morgens hebben we een hele leuke
foto puzzeltocht gelopen door het dorp.
Hierbij moesten puzzelstukken verzameld worden. Tijdens de pauze werden
we verwend met frietjes, een snack en
pannenkoeken. En niemand kan lekkerdere pannenkoeken bakken als onze
oma’s!
Na de middag hadden we nog 2 spellen
op het programma staan. Deze hebben
we binnen in de Dreef gedaan. De ideale
locatie voor een binnenprogramma. Ook
al hoefde we voor het weer nog steeds
niet naar binnen. Toch fijn dat we over
deze locatie kunnen beschikken. De
spellen waren Ik hou van Holland en Ren
je Rot. Alle kinderen deden er enthousiast aan mee. Vooral Ren je Rot was
erg leuk. Ook voor de kleintjes, want wat
is er nou leuker als met zijn allen door
elkaar heen rennen. Op het scorebord
kon je goed zien wie er bovenaan stond
en dat was heel erg spannend!
We hebben weer een geweldige
jeugd3daagse gehad en willen iedereen
die ons daarbij geholpen heeft ook weer
van harte bedanken! Het volledige verslag
en de foto’s die er die dagen gemaakt
zijn staan op onze website.
www.jeugd3daagse.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.

Bericht van: 50 jaar geleden
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2 september Bedevaart
De bedevaart naar het heiligdom van St.
Gerardus in Wittem is dit jaar vastgesteld op zondag 16 oktober (feestdag
van St. Gerardus) De intentie is:”Het
godsdienstig leven in de gezinnen”.
Opgave deelname bij Mevr. V.d. Els –
Beekmans, Dorpsstraat 50.
3 september Een sporthal in AarleRixtel?
Op uitnodiging van pastoor Van den Berk
werd in de pastorie te Aarle-Rixtel een
bijeenkomst gehouden teneinde de
interesse te vernemen van de bestuurderen van de hier gevestigde sportverenigingen voor een sporthal. Aan dit
gesprek nam ook deel burgemeester
Janssens, alsmede de voorzitters van de
gymnastiekvereniging, volleybalclub,
voetbalclub en de leider en leidster van
de sportclub van de jonge boeren en
boerinnen. Ook het hoofd der school, de
heer Brok, was aanwezig. Mogelijk
zouden de leerlingen van de Jongensschool van een sporthal gebruik kunnen
maken, temeer omdat de voorziening van
een gymnastieklokaal aan de nieuwe
jongensschool nog tenminste tien jaar
zou duren. Aanleiding tot dit gesprek
was, dat het oude patronaat, waarin de
hier gevestigde sportclubs hun trainingsavonden thans nog houden, in een
zodanige toestand van verval is geraakt,
dat het praktisch onmogelijk is om dit
nog langer dan een jaar te doen. Het
merendeel van de aanwezigen was het er
wel over eens dat om de exploitatie van
een dergelijk gebouw (permanent of
semi-permanent) zo effectief mogelijk te
maken, het noodzakelijk zal zijn om te
komen tot een overkoepelend orgaan,
waarin alle sportverenigingen vertegen-

woordigd zullen zijn. Omdat een en
ander ter realisering diende, hadden de
bestuurderen, te weten pastoor Van den
Berk, burgemeester Janssens en de heer
Arn. V.d. Ven, zich slechts met de
wetenschap gewapend van artikelen in
een sportorgaan. Er zal op zeer korte
termijn contact worden opgenomen met
die plaatsen waar zulke sporthallen reeds
of in de naaste toekomst gevestigd zijn of
worden. In Den Bosch zal burgemeester
Janssens informeren hoe G.S. denken
over subsidiëring van een dergelijke
sporthal en de Nederlandse Sportfederatie zal gepolst worden over financiële
medewerking uit de Sport toto.
Vastgesteld werd dat circa 175 leden van
de gymnastiekvereniging, ongeveer 60
jonge boeren en boerinnen, bijna 80 leden
van de volleybalvereniging en een in
oprichting zijne atletiekvereniging hun
keuze zouden hebben voor een verbeterde sport accommodatie. Dit zijn de
grootste verenigingen die gebaat zijn bij
een sporthal. De mogelijkheid is niet
uitgesloten dat ook de reeds enige jaren
spelende badmintonclub een nieuwe zaal
zal interesseren. Voorts behoort de
oprichting van een zaalhandbal vereniging
tot de mogelijkheden. Voetbalvereniging
ASV ’33 is niet gebaat met een sporthal.
De voetballers kijken al jaren uit naar een
tweede terrein, eventueel met een
oefenterrein.
Zoals
burgemeester
Janssens wederom verzekerde, is dit
onderwerp reeds jaren het zorgenkind van
B. en W.
24 september Geslaagd
Door de Nederlandse Tuinbouw my,
afdeling Helmond werd een drie jarige
cursus “plantenkennis”georganiseerd o.m.
gevolgd werd deze cursus door de heer
Adriaan van Deurzen, Bosscheweg.
HELMONDSE COURANT
September 1960
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