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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 09.30-12.30 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 2 oktober t/m vrijdag 8 oktober
Zaterdag 2 oktober
18.30 uur Kerk – Eucharistieviering – Dameskoor - kindernevendienst
Jan en Willy Verhoeven – van de Vossenberg
(buurt)
Piet en Riek van de Ven – Hoeks
(sterfdag moeder)
Hanneke van Berlo
(m.g.)
Henk Nooijen en moeder Anna Nooijen
(verj. moeder)
Jan van Griensven
(buurt)
Nel van Lierop
Johan Donkers
(par.)
Zondag 3 oktober – 27e Zondag door het jaar
10.00 uur Kerk – Eucharistieviering – Samenzang
Pieter Wijnker
(par.)
Sien Nooijen
(fund.)
Overleden ouders v.d. Heuvel – Janssen
Martina Aarts – van der Leemputten
(par.)
Harrie en Lies Sloots – Migchels
(par.)
Kees Verschure
(par.)
Overleden ouders van den Heuvel – Bouw
(j.get.)
Jeanne van de Ven – Vermeulen
(sterfdag)
Maria Sprengers
(K.B.O.)
Tot welzijn van de parochie
Woensdag 6 oktober
18.30 uur Mariëngaarde – eucharistieviering
KBO – Opening seizoen
19.00 uur Kapel – Rozenkransgebed

Week van zaterdag 9 oktober t/m vrijdag 15 oktober
zaterdag 9 oktober
18.30 uur Kerk – Eucharistieviering – samenzang - kindernevendienst
Adriaan Loomans
(verj.)
Cor en Mies van Bakel – de Jong
(par.)
Tot welzijn van de parochie
15.00
Kerk – Najaarsconcert door het Gemengd Koor de Klokkengieters
Zondag 10 oktober – 28e Zondag door het jaar
10.00 uur Kerk – Eucharistieviering – Dames- en Herenkoor
Overleden begunstigers van het O.L.Vrouwe Gilde.
Overleden ouders v. d. Graef – Fleskens
Overleden ouders Verbakel – van Lieshout
Jan Hendrix
(verj.)
Overleden ouders Vereijken – Verhagen
(j. get.)
Betsie Biemans – v. d. Heijden
Frida van Gennip – Verbakel
(j.get.)
Wim van Seggelen
(sterfdag)
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Woensdag 13 oktober
19.00 uur Kapel – Rozenkransgebed
GETROUWD
Frederique Swinkels en Wouter de Groot
GEDOOPT
Tijm de Kok.
Nova Vermeltfoort
Doopvieringen
De eerstvolgende doopvoorbereidingsavond is op 13 oktober a.s. van 20.00 tot
21.30 uur 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?
Pastoor Deli kunt u persoonlijk spreken op: donderdag- en vrijdagochtend van
10.30 tot 11.30 uur. Wilt U op een ander tijdstip een persoonlijk gesprek met de
pastoor, dan kunt u daar tijdens de spreekuren voor bellen.
De administratie is op dinsdagochtend, donderdagochtend en vrijdagochtend
van 9 tot 12 uur geopend. Er is dan altijd een medewerkster aanwezig. U kunt dan
terecht met vragen over: dopen, huwelijken, jubilea en misintenties enz.
Voor dringende gevallen zoals uitvaart of ziekenzalving, kunt u de pastoor bereiken op
de pastorie tel.:381215.

Vormselvoorbereiding van start!
19 kinderen hebben zich al aangemeld voor de vormselvoorbereiding. Na de
herfstvakantie gaan we beginnen. De vormelingen onvangen binnenkort een brief met
meer informatie.
Zit jij ook in de eerste klas van het voortgezet onderwijs en wil je ook graag
mee doen? Meld je dan snel aan bij een van de leden van de werkgroep of
op de pastorie. Ook kinderen die naar de tweede klas gaan van het voortgezet
onderwijs en die nog graag mee willen doen zijn van harte welkom! Wil je eerst nog
meer weten neem dan gerust contact op met een van ons.
Ook zijn we nog op zoek naar uitbreiding van onze werkgroep. Heb je zin om samen
met ons voor de vormelingen 8 leuke avonden te verzorgen bel ons dan!
De vormselwerkgroep
Gerrie van Bommel (tel. 383008), Annemiek Kamp (tel.384004),
Anette Claassen (tel. 520488)
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KWF Kankerbestrijding
De collecte voor KWF Kankerbestrijding
in Aarle-Rixtel heeft € 2804,30 opgebracht. Wie de collectant heeft gemist
kan alsnog een gift overmaken op giro
26000 ten name van KWF Kankerbestrijding in Amsterdam. Met het geld
dat de collectanten hebben opgehaald,
kunnen we onze missie waar maken:
minder kanker, meer genezing en een
betere kwaliteit van leven. De KWF
afdeling Aarle-Rixtel dankt iedereen voor
zijn of haar bijdrage aan de collecte. Voor
meer informatie over KWF Kankerbestrijding
kunt
u
kijken
op
www.kwfkankerbestrijding.nl of bellen
naar 0800-0226622.
Speciale dank gaat uit naar de collectanten die zich ook dit jaar geheel
belangeloos hebben ingezet voor dit
goede doel. Dit jaar ontvangen 4 collectanten bloemen en een speld voor hun
inzet als collectant voor het KWF. Friedy
v.d. Kerkhof, Jan Heesakkers en Kees
Beekmans 12 ½ jaar. Annie Walravens
voor 25 jaar. Heel veel dank.
De plaatselijke coördinatrice,
Jeanne Beekmans.

Gretsch Combo bij
Wim Beeren
Jazz Society op 29 september
bij Van Bracht
Op woensdag 29 september wordt het
nieuwe seizoen van Wim Beeren Jazz
Society geopend met een optreden van
het Gretsch Combo. Dit alles vindt
plaats in de vertrouwde omgeving van
café Van Bracht aan de Kerkstraat te
Aarle-Rixtel.
Deze band speelt swingende- en latin
arrangementen, waarbij o.a. zangeressen
zoals Diana Krall en Stacey Kent als
voorbeeld mogen dienen.
Gretsch Combo bestaat uit fluitiste Laurence Bilger, zangeres Monique Tomeï,
pianist Rob van Heelsbergen, drummer
Fred Gündlach en bassist Gert Reintjes.
De inmiddels niet meer weg te denken
traditionele jamsession, die rond 22.00
uur zal beginnen met als vaste backline
de rhythm section van Gretsch Combo,
inspireert hopelijk weer veel muzikanten
het podium te betreden.
Aanvang 20.30 uur, entree zoals altijd
gratis.
www.wimbeerenjazzsociety.nl

Dankbetuiging
Langs deze weg willen wij Huub en Hannie Reijnders- Waijers
iedereen bedanken voor het medeleven bij het overlijden
van onze lieve en geweldige schoonzoon,

Ronald de Laat
Lieve man van Sacha de Laat –Reijnders en
lieve zorgzame papa van Iris en Thomas.
Geboren 13-02-1971

overleden 29-08-2010

www.autoschadeverbakel.nl

www.twanvanhout.nl
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post@ehbo-aarle-rixtel.nl of bellen naar
tel. 0492 - 381845 of 381596.

EHBO-cursus
Op dinsdag 2 november start de EHBOvereniging bij voldoende aanmeldingen
met een nieuwe cursus. Iedereen kan te
maken krijgen met een ongeluk. Dat kan
thuis zijn, op het werk of bij het sporten.
Dan is het belangrijk te weten hoe er
gehandeld moet worden. In dit verband
zou het goed zijn wanneer clubs en
verenigingen enkele van hun leden een
EHBO-cursus lieten volgen, maar ook in
huis is het belangrijk dat men weet wat te
doen als er zich iets voordoet.
Naast eerste hulp bij ongelukken worden
de cursisten ook opgeleid in verbandleer,
reanimatie en het gebruik van de AED.
Met deze Automatische Externe Defibrillator kan bij iemand met een circulatiestilstand op een geautomatiseerde
manier een elektrische schok worden
toegediend met als doel het hart weer in
een normaal ritme te brengen.
De EHBO-cursus is bestemd voor personen van 16 jaar en ouder. Hij bestaat uit
15 lessen die worden gegeven op de
dinsdagavond van 20.00 - 22.00 uur. Het
examen is in maart 2011. De lessen
vinden plaats in De Dreef, Duivenakker
76. Mensen die een cursus willen gaan
volgen kunnen zich aanmelden via

Vrijwilliger gezocht
Het Steunpunt Vrijwilligerswerk Laarbeek
is voor Heemkundekring Barthold van
Heessel op zoek naar een vrijwilliger m/v.
De werkzaamheden bestaan uit het in
kaart brengen, nummeren en registreren
in de computer van allerlei materialen die
opgeslagen liggen op de zolder van de
heemkamer. Wij verwachten van de
vrijwilliger enig gevoel voor historie en
men moet het vooral leuk vinden om rond
te neuzen in oude spullen. De werktijden
zijn in overleg af te spreken.
Voor meer informatie en voor aanmeldingen kunt u contact opnemen met:
Manita Herregraven. Steunpunt Vrijwilligerswerk Laarbeek. Otterweg 29
5741 BC Beek en Donk
Tel. Nr. 0492 328807. Email:
info@steunpuntvrijwilligerswerklaarbeek.nl
De vacatures van het Steunpunt Vrijwilligerswerk Laarbeek (onderdeel van
Stichting Welzijn Laarbeek) kunt u ook
bekijken op
www.steunpuntvrijwilligerswerklaarbeek.nl.
Daarnaast staan de vacatures in de
actuele vacaturemappen van de WMO
servicepunten Lieshout, Mariahout en
Aarle-Rixtel.

Dankbetuiging
Voor al uw blijken van belangstelling en medeleven die wij mochten
ontvangen na het overlijden van onze moeder,
schoonmoeder en oma

Lien Beniers – van Rooi
Zeggen wij u hartelijk dank.
Kinderen & Kleinkinderen.
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Dienstverlening WMO
servicepunt Aarle-Rixtel
uitgebreid met bouwtekeningen !
Bij de WMO servicepunten kunt u
terecht voor al uw vragen over wonen,
zorg en welzijn.
De dienstverlening van het WMO
servicepunt Aarle-Rixtel is sinds deze
week uitgebreid met de bouwtekeningen
van plan ‘het Patronaat’. De brochures
van de vier nog vrije patiowoningen liggen
ter inzage op het WMO servicepunt
Aarle-Rixtel. Deze zijn vrijblijvend in te
kijken.

Brochures plan Zonnetij bij
WMO servicepunt Aarle-Rixtel !!
Bij de WMO servicepunten kunt u
terecht voor al uw vragen over wonen,
zorg en welzijn. In het WMO servicepunt
Aarle-Rixtel liggen nu de nieuwste
brochures van plan ‘Zonnetij’. Deze zijn
vrijblijvend in te kijken.
Het WMO servicepunt Aarle-Rixtel is
gevestigd in Mariëngaarde.
De openingstijden zijn:
maandag:10.00-12.00 uur
dinsdag:18.30-20.30 uur
donderdag:13.00-15.00 uur
U kunt ook contact opnemen via de mail:
wmo-ar@welzijnlaarbeek.nl
of telefonisch op het volgende nummer:
0492 383959

Dienstverlening WMO
servicepunt Aarle-Rixtel
uitgebreid met hulpmiddelen!!
De dienstverlening van het WMO
servicepunt Aarle-Rixtel wordt per 1
oktober aanzienlijk uitgebreid. Op het
WMO servicepunt Aarle-Rixtel kunt u
voortaan niet alleen terecht voor al uw
vragen over wonen, zorg en welzijn, maar
ook voor hulpmiddelen uitleen en verkoop.
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De uitleen zal bestaan uit krukken voor
kinderen, krukken voor volwassenen, een
inklapbaar looprek, ondersteken en
setjes bedverhogers.
De verkoopartikelen zijn te bezichtigen in
de vitrinekast bij de receptie van Mariengaarde. De hulpmiddelen kunt u kopen of
lenen tijdens de openingstijden van het
WMO servicepunt Aarle-Rixtel:
maandag:10.00-12.00 uur
dinsdag:18.30-20.30 uur
donderdag:13.00-15.00 uur
Er zijn geen kosten verbonden aan een
bezoek aan het servicepunt, dus loop
gerust een keertje vrijblijvend binnen!

IETS
ORGANISEREN?
DENK AAN 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
de krant en bijvoorbeeld in het gemeenschapsblad. 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. Ons
adres is Otterweg 25, 5741 Beek en
Donk.

-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:
De teloorgang van een Aarlese
“Brabantse”boerderij
In een oude uitgave van “Brabants
Heem”, Jaargang 6, 1954,staat onderstaand artikel over de zoektocht van het
Openluchtmuseum in Arnhem naar een
authentieke Brabantse boerderij. Na een
oproep werd ook vanuit Aarle-Rixtel
gereageerd:
DE BRABANTSE BOERDERIJ
GEVONDEN?
Op 29 December 1953 werd te
Amsterdam door de Commissie voor
Naamkunde van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen
haar twee-jaarlijkse bijeenkomst gehouden van medewerkers en vertegenwoordigers van regionale en locale
organisaties. Namens Brabants Heem
namen daaraan deel G. Beex, A. Kakebeeke, N. Sprenger de Rover en H.
Mandos. Het gelukkig toeval wilde, dat
ook de directeur van het Openlucht
museum, dr. Win. Roukens, aanwezig
was. Na de besprekingen ontwikkelde
zich een, geanimeerd gesprek met hem,
waarbij terloops de opmerking geplaatst
werd, dat het voor Brabant te betreuren
viel, dat het gewest zo povertjes in zijn
museum vertegenwoordigd was. Vooral
een brabantse boerderij naast de reeds
aanwezige typen werd sterk gemist.
Al leidde deze eerste aanwijzing na
onderzoek niet tot het gewenste resultaat, de opgenomen draad liet dr.
Roukens niet meer los en zo verscheen
op zijn instigatie in het vorig nummer van
Brabants Heem een artikel van de hand
van de heer waarin de eisen die aan de
eventueel op te nemen boerderij te
stellen waren, werden opgesomd. De
reacties op het verzoek tot medewerking
waren uitermate verheugend. Gerrit Beex
zond tekening, plattegrond en beschrijving van een andere boerderij, uit 1760 te
Vessem toe. E. Cools attendeerde op
een oude hoeve te Knegsel. Maar de
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kring Aarle-Rixtel was ondertussen de
anderen niet alleen voor geweest, maar
wist speciaal de aandacht op een. fraai
exemplaar uit de jaren 1650—1700 te
vestigen. Jan Slaats belde op 15 Juni de
directie van het Openluchtmuseum op,
die drie dagen later reeds op inspectie
kwam en zich na nadere inlichtingen van
de voorzitter van de kring’, N. Van Gameren, en J. Slaats zo enthousiast betoonde, dat men besloot tot gedetailleerde
fotografering en opmeting over te gaan.
De boerderij bevindt zich langs de weg
naar Beek, vanuit de Dorpsstraat links,
dicht bij de schutsboom en de oude
waterpomp (A 54). Reeds 65 jaar wordt
zij bewoond door de familie Beijers; ze is
eigendom van W. Aarts. Als boerderij is
zij niet meer in dienst, als woning zo
vervallen, dat ze binnenkort onbewoonbaar moet worden verklaard. De voorzitter
van de kring koesterde — zoals hij mij
schreef — reeds lang het plan om de
typisch „frankische” hoeve te zijner tijd in
te richten als heemkundig museum, hoewel de kosten daarvoor zeer hoog zouden
zijn. Van de kring kreeg Mevr. Sjaan van
Griensven de Jong opdracht om ze uit te
schilderen. Toch is de definitieve beslissing nog niet gevallen. Ook de boerderij
te Knegsel (C 4. Eigenaar W. Wouters) is
nader onderzocht, daar men meende
voor een nog sterker typisch brabants
voorbeeld te staan. Hoe de keuze tenslotte ook moge uitvallen, de’animo
waarmede de leden van Brabants Heem
hun medewerking aan deze nationale
zaak verleend hebben, stemt tot verheugenis, nu door hun diligentie huis en
haard van eigen heem te Arnhem vertegenwoordigd zullen zijn. De keuze is
helaas niet op de Aarlese boerderij
gevallen maar op een boerderij uit BudelSchoot. Inmiddels weten we wat met
onze “boerderij “ is gebeurd: gesloopt
maar het schilderij van Sjaan de Jong
hebben we nog wel! Kom maar kijken op
de heemkamer!
HVB
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Bericht van:
Verwerkingsgroep nabestaanden
na zelfdoding.
8 Oktober start er in Eindhoven weer een
verwerkingsgroep voor nabestaanden na
zelfdoding. In de groep vindt men bij
lotgenoten en de begeleiders ondersteuning bij het verwerken van dit ingrijpende
gebeuren. De groep bestaat uit 10
bijeenkomsten onder begeleiding van
twee professionele begeleiders die
beiden veel ervaring hebben in dit werk.
Vooraf is er een kennismakings/advies
gesprek met hen. Voor opgave, informatie
en advies kan men terecht bij de
begeleiders: Roel Hekking 06-41668234
en Anka Steinfort, 06-12324696. Zie ook
de Website: www.nabestaanden.nl

Reanimatie en AED
Hartmassage, mond- op
mondbeademing en
demonstratie AED
Iedere week worden ongeveer 300
mensen getroffen door een hartstilstand.
Wilt u weten hoe u in zo’n situatie het
beste kunt handelen? De Zorgboog
Gezondheidsservice organiseert een
bijeenkomst ‘Reanimatie en AED’ . Hier
wordt geleerd hoe men een hartstilstand
kan herkennen en hoe hierbij te
handelen. Er wordt, met behulp van een
pop een hartmassage en mond- op
mondbeademing geoefend . De docent
geeft een demonstratie hoe een AED
(Automatisch Externe Defibrillator) werkt.
De AED wordt gebruikt wanneer het hart
op hol is geslagen. Mensen worden onwel en moeten snel gereanimeerd
worden. Het gebruik van een AED verhoogt de overlevingskans.
Reanimatie en AED is op maandag 25
oktober 2010 van 20:00 tot 22:00 uur in
Zorgboogcentrum Mariengaarde te AarleRixtel. Leden van PuntExtra krijgen
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korting op de bijeenkomst.
U kunt zich opgeven bij De Zorgboog
Gezondheidsservice via telefoonnummer
0492-348 677 of via de website van De
Zorgboog www.zorgboog.nl (klik op
cursussen). U kunt ons ook mailen:
cursussendiensten@zorgboog.nl

Concert Aarle-Rixtels
Gemengd koor Euphonia
Op 16 oktober zal het Aarle-Rixtels gemengd koor Euphonia haar jaarlijks
concert geven. De aanvang van het
concert is 20.00 uur, en zal gehouden
worden in de Lieve vrouwe presentatie te
Aarle-Rixtel. U bent hier van harte
welkom. De koren die dit jaar mee zullen
delen zijn in volgorde van optreden.
1] Het Aarle-Rixtels gemengd koor
Euphonia. Onder begeleideing van Arie
Ketelaars, en pianist Jolanda Demirel
2] Het NCB koor uit Veghel. Onder
leiding van Jan Heesakkers, en pianist
Ton Harterink
3] Gemengd koor Unasono uit Veghel.
Zij zullen liederen vertolken in verschillende talen.
Na het concert is er nog een gezellig
samen zijn met zang en een drankje. Dit
samen zijn kunt u bij ons nieuwe
clubhuis De Couwenbergh aan de Dorpsstraat 1, 5735 EA in Aarle-Rixtel. Dit is
gelegen aan de zijkant langs de kerk.
Ook zal er na afloop ook nog een
prachtige tombola gehouden worden, met
fantastische prijzen. Wij hopen u te zien
op ons concert, en mocht het u bevallen,
kom dan eens een keer naar onze
repetities. We kunnen altijd weer nieuwe
mensen gebruiken. Onze repetities zijn
op woensdagavond van 20.00 uur tot
22.00 uur. Het bestuur en leden, van
Aarle-Rixtels gemengd koor Euphonia
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Bericht van:
Concert van De Wanhoop en de
Coöperatieve Stoomafblaaskapel
Voor alle liefhebbers van een gezellig
stukje muziek is er op 1 oktober een
optreden van Smartlappenorkest De
Wanhoop uit Aarle-Rixtel en de Coöperatieve Stoomafblaaskapel uit Beek en
Donk. Plaats der handelingen is De
Couwenbergh. Het optreden begint om
20.15 uur. De toegang is gratis.
Smartlappenorkest De Wanhoop is een
paar jaar geleden ontstaan doordat enkele leden van het OJO van de harmonie
een orkestje wilden vormen dat zich
vooral richtte op het Nederlandse lied. Tot
het repertoire behoren dan ook nummers
als De Zuiderzeeballade, Niemand laat
zijn eigen kind alleen en diverse andere
nummers van Willy Alberti en Johnny
Jordaan. Ook buitenlandse nummers met
enige weemoed behoren tot het
repertoire, zoals bijvoorbeeld Blueberry
Hill en A Sentimental Journey.
De Coöperatieve Stoomafblaaskapel
bestaat uit leden van buurtvereniging ‘De
Eendracht’ uit Beek en Donk. De groep
bestaat momenteel uit circa 32 leden. De
kapel is opgericht op Koninginnedag
1987. Er wordt niet alleen stoom afgeblazen ter eigen ontspanning. De buurt
mag meegenieten tijdens allerhande
buurtevenementen. Ook buiten de buurt
treedt de kapel regelmatig op. Jaarlijks
worden diverse concerten met een
sociaal tintje verzorgd. Zelfs tot ver in het
buitenland. Zo maakte de kapel een
concertreis naar Polen, waarbij een
tehuis voor zwakzinnigen muzikaal werd
geopend.
Ter gelegenheid van het twintigjarig bestaan werd een DVD uitgebracht en in
die tijd trad de kapel ook op in een
rechtstreekse radio-uitzending van de
Steen en Beenshow. Het repertoire van
de Coöperatieve Stoomafblaaskapel
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bestaat uit vrolijke meezingers en evergreens.
Voor de pauze treedt de Wanhoop op. Na
de pauze zal de Stoomafblaaskapel haar
naam eer aan doen en alle treurnis en
wanhoop uit het gebouw blazen, waarna
er nog gezellig een pilsje gedronken kan
worden.
Als er nog muzikanten zijn met belangstelling voor het Nederlandse lied, dan ligt
er voor hen een kans. Smartlappenorkest
De Wanhoop kan nog trombonisten en
klarinettisten gebruiken, terwijl een hoorn
ook welkom is.

Concert in het
Kerkje op de
Kouwenberg

Op woensdag 6 oktober a.s. om 20 uur
geven Marie-Therese van Krieken en
Marije Goris een concert in het Kerkje op
de Kouwenberg te Aarle-Rixtel, onder de
titel
O amor natural
Het is een reis vol muziek met tango’s
van Astor Piazolla (bekend van Adios
Nino); Vol liefde met liefdessonnetten van
Pablo Neruda;
Vol passie, seks en erotiek met enkele
scenes uit de documentaire O, amor
natural van Hedy Honigmann.
In deze filmfragmenten dragen enkele,
veelal oude Braziliaanse mannen en
vrouwen, voor uit de liefdespoëzie van
Drummond de Andrade, en spreken ze
naar aanleiding daarvan vrijuit over hun
seksuele leven van vroeger.
Een vrolijk en gepassioneerd concert
waarbij u van harte welkom bent.

Bericht van:

Medisch pedicure, kent u het al?
Reportad is op bezoek bij Dieke
Vlemmings in de Kerkstraat 53. Zij is op
8 juni 2010 geslaagd als Medisch
Pedicure, een nieuw beroep. Dieke is
eigenaresse van Sense of Beauty, waar
u terecht kunt voor schoonheidsbehandelingen en pedicure. Ik ben
benieuwd wat dit nieuwe beroep inhoud
en waar de opleiding uit bestaat. Ik krijg
eerst de salon zelf te zien waar Dieke
werkt en haar cliënten ontvangt. Deze is
compleet ingericht met behandelstoel en
apparatuur. De salon is aan de zijkant
van de oprit gesitueerd, gemakkelijk te
bereiken door degene die slecht ter been
of rolstoel afhankelijk is. Met een kleine
wachtruimte. De auto is op het achter
liggend terrein makkelijk te parkeren.
Nadien praten we verder in de huiskamer
van haar ouders. Wat doet een
medisch pedicure? De medische
pedicure beheerst alle specialisaties op
het gebied van voeten. 1. De behandeling
van risicovoeten, waaronder niet alleen de
diabetische en de reumatische voet,
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maar ook de oudere, verwaarloosde en
spastische voet. 2. Het screenen van
risicovoeten, hierbij wordt gekeken naar
het gevoel in de voeten, de doorbloeding,
de gewrichtsbewegelijkheid, drukpunten
op de voeten en de pasvorm van de
schoenen. 3. Antidruk techniek, hierbij
worden drukplaatsen tijdelijk (1 a 2
weken) drukvrij gelegd d.m.v. vilt. 4.
Orthese techniek, drukplaatsen worden
definitief drukvrij gelegd d.m.v. op maat
gemaakte silicone ortheses. 5. Nagelreparatie en prothese technieken, bij
kapotte of stootnagels wordt een laagje
gel aangebracht, zodat de nagel op een
normale manier uit kan groeien. 6.
Nagelbeugel techniek, wordt toegepast
bij ingroeiende nagels. De nagelbeugel
tilt de nagelhoeken uit de nagelwallen.
Het geeft direct verlichting en voorkomt
dat de nagel opnieuw ingroeit. 7.
Samenwerken met andere disciplines,
zoals huisarts, podotherapeut. 8. Advies
geven aan cliënten, bijv. over diabetes en
voetverzorging, schoenadvies en doorverwijzing. Ook het leiden van een bedrijf
behoort tot de taken van de medisch
pedicure. Het doel van de medisch
pedicure is het behandelen en onder
controle houden van de risicovoeten. Door
risicovoeten te screenen kan de conditie
van de voeten in de gaten worden
gehouden. Zo voorkom je irritatie en
uiteindelijk wondjes die bij risicovoeten
kunnen leiden tot wonden of zweren.
Vergoedingen: Op dit moment worden
nog niet alle behandelingen van de
medisch pedicure vergoed. Branche
organisatie ProVoet is hierover wel in
gesprek met de verschillende zorgverzekeraars. In ieder geval wordt de
behandeling van veel diabetes en reuma
patiënten wel vergoed en dat is een
goede zaak. Waaraan herkent u een
vakbekwame Provoet medisch pedicure? ProVoet is de Nederlandse
branchevereniging voor pedicures. Alle
leden van ProVoet worden verplicht om
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een door de branche erkend vakdiploma
te halen. Hierdoor weet u zeker dat uw
voeten door een vakkundige voetverzorger
behandeld worden! De Medisch Pedicure
is te herkennen aan het gevelbord dat
alleen afgegeven wordt door de branchevereniging Provoet! Ook kunt u kijken op
de website van provoet: www.provoet.nl
om te kijken of er een vakbekwame
provoet medisch pedicure bij u in de buurt
zit. Een medisch pedicure staat ook
geregistreerd in het kwaliteitsregister voor
pedicures. (www.procert.nl) Dieke vertelt
mij dat er een tekort is aan podotherapeuten. Dat veel werkzaamheden
van de podotherapeut door de Medisch
pedicure worden overgenomen. De
verzorging van de voet, zeker voor
diabetes patiënten is van essentieel
belang om problemen met de voet voor te
zijn. Reportad is benieuwd naar haar
vooropleidingen. Na de Mavo is zij naar
het ROC gegaan en heeft de opleiding
schoonheidsspecialist en pedicure
gevolgd. Nadien de vervolgopleiding
allround schoonheidsspecialist in Breda.
Ook dit was een nieuwe opleiding. Toen
ze daarmee klaar was in 2008 wilde ze
graag de nieuwe opleiding voor medisch
pedicure volgen. Die was echter nog niet
volledig ontwikkeld en ging een jaar later
pas van start. Ze heeft dat jaar opgevuld
door te starten met de opleiding
podotherapie. In 2009 ging de nieuwe
opleiding van start en daar is ze begin juni
2010 voor geslaagd. Ze is thans in
Laarbeek de enige bevoegde medisch
pedicure. Als je een afspraak wil maken
kan dit telefonisch op 06. 20.30.04.44.
Via www.senseofbeauty.eu kunt u zien
wie ik ben en wat u van mij mag
verwachten. Reportad dankte Dieke voor
de koffie en het fijne gesprek dat ik met
haar mocht hebben. Ik wens haar veel
succes toe met haar salon, zeer zeker
een aanwinst voor Aarle-Rixtel en zeker
voor de omgeving. Reportad
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Concert van Un Bietje Brabants
in de Eendracht
De Brabantse muziekgroep Un Bietje
Brabants geeft op 3 oktober a.s. een
concert in theater De Eendracht te
Gemert.
De groep Bestaat uit Tonny Van der Els,
gitaar/zang, Henk van Beek, zang, Frans
Reloe accordeon , Ad van Eijk bas/tuba
en Tiny van Dalen slagwerk/zang
Un Bietje Brabants is een Brabantse
muziekgroep van het zuiverste soort! Met
de in het dialect (Zuid-Oostbrabants)
geschreven teksten, gecombineerd met
de zelf geschreven ongecompliceerde
muziekarrangementen heb je de herkenbare samenhangende Brabantse ‘sound’.
Deze sfeer wordt onderstreept door de
ludieke en komische manier van presenteren. Kortom, Un Bietje Brabants
staat garant voor ontspanning, humor en
melancholie.
Het concert maakt onderdeel uit van een
reeks Brabantse middagen zoals die
door de Eendracht in samenwerking met
Arno Maas van de gemertse omroep
worden georganiseerd.
Het concert begint om 14.30.
Entree € 10,- inclusief consumptie

K lokje
Gezocht:
Zoekt tijdelijke garage
opslagruimte. Tel: 382147

of

andere

In gesprek met:

Be-More
Be More werkt aan een wereld waarin
iedereen betrokken is bij het leven van
anderen, die minder geluk hebben gehad.
Een wereld waarin iedereen bereid is te
helpen, op welke manier dan ook. Onze
missie:Een stevige brug te bouwen
tussen mensen die leven in overvloed en
mensen die leven in armoede, te
inspireren om deze brug te bewandelen
en een blijvende band te creëren tussen
beide kanten.
Reportad is op bezoek bij Joke Graat,
waar Gerda Jansen bij aanwezig is.
Beide dames gaan op 11 oktober 2010
vier weken vrijwilligerswerk doen voor Be
More in de plaats Kyotera (in het gebied
Masaka) in Uganda. Joke en Gerda
vertellen dat Be More een kleine organisatie is die ondersteunend werk verzet in
enkele Afrikaanse landen. Joke en Gerda
gaan naar Rakai. Vlakbij Kyotera, een
stadje niet ver van Masaka, ligt het Rakai
Community Based Health Project. In dit
gebied heerst veel armoede en is er maar
beperkte medische zorg beschikbaar. De
kliniek biedt mensen uit de wijde omgeving de mogelijkheid om toch medische
zorg te ontvangen. Er is een inloopspreekuur om met een arts te spreken,
er is verplegend personeel en de kliniek
heeft een apotheek. De kliniek heeft
enkele tientallen bedden waar patiënten
kunnen worden opgenomen. Het grootste
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deel van de patiënten komt echter overdag langs voor een consult of behandeling. Wat doen vrijwilligers? Vanuit het
centrum worden allerlei activiteiten op het
gebied van gezondheidszorg ondernomen: vaccinatieprogramma’s voor
kinderen, thuiszorg voor mensen die niet
zelf naar de kliniek kunnen komen,
projecten op het gebied van hygiëne en
sanitatie en programma’s gericht op hiv/
aids. Vrijwilligers helpen de lokale staf
met de organisatie en uitvoering van deze
programma’s, verzorgen de patiënten en
het geven voorlichtingen op scholen. Ten
slotte proberen we samen met Be More
zoveel mogelijk mensen te betrekken bij
het werk van Rakai, zowel in Uganda als
thuis. Reportad vraagt aan Joke en
Gerda, welke taal wordt er gesproken,
kunnen jullie de mensen daar ook
verstaan? De taal is Luganees, het is een
Engelse kolonie geweest, ze spreken
ook Engels. Ja, we zullen ze best
begrijpen en zij ons. Nee, daar zien we
niet tegen op. Jullie nemen natuurlijk van
alles mee waar daar gebrek aan is? Nee,
dat kunnen we niet. De koffer mag niet
zwaarder zijn 20 kilo. Maar dat is ook
niet goed. Om de lokale economie te
ondersteunen is het veel beter om geld
mee te nemen en daar de spullen te
kopen die we nodig hebben. Op zondag
26 september waren ze te vinden op de
vlooienmarkt in Beek en Donk. De opbrengst wordt daar besteed. Gerda vertelt
dat ze vorig jaar naar Zuid-Afrika is
gegaan om daar vrijwilligerswerk te doen.
Vandaar dat ze het virus hebben opgelopen om zinvol werk te doen. Ja, zegt
Joke en Gerda, de reis en het verblijf daar
betalen we zelf. En als je ons werk wilt
steunen, kun je geld overmaken op de
rekening 12.17.74.228 van Be More te
Nijmegen onder vermelding van onze
naam in de omschrijving. Dat geld
kunnen we dan aldaar besteden.
Reportad vraagt aan Joke en Gerda om
hun ervaringen door te sturen naar het
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Gemeenschapsblad, zodat we onze
lezers van jullie werk op de hoogte te
houden. Ze nemen een laptop mee. Joke
en Gerda zijn beiden verpleegkundigen,
Joke is twee jaar gestopt en Gerda al
veel langer. Maar dat is geen probleem.
Daar is alle hulp welkom. Gerda vertelt
dat er een enorm groot verschil is tussen
arm en rijk. Maar het ergste is dat de
bovenlaag van de bevolking respectloos
omgaat met de armen. Toch zijn zij
gelukkig, leven naar de middelen die ze
hebben en zijn dankbaar met alles wat
ze ontvangen. Werk hebben is het grootste probleem. En dan moet ik denken
aan wijlen zuster Seraphinie die zei: “je
moet niet enkel geld brengen naar Afrika,
met het geld moet je zorgen dat ze werk
hebben. Dan geef je ze een bestaan.”
Joke is een bezige bij, kookt graag en zit
daarom ook in een kookclubje, handwerken, kantklossen, lekker gezellig
bezig zijn. Gerda leest graag en houdt
ook van lekker eten. Jullie mannen blijven
deze weken gewoon thuis? Die kunnen
best voor zich zelf zorgen, daar maken
we ons niet druk over. En als we geluk
hebben kunnen we via internet met
elkaar in contact blijven. U zelf kunt Be
More zien op www.be-more.nl Reportad
wenst Joke en Gerda een goede reis en
hopelijk gezond weer thuis. Joke bedankt
voor de gastvrijheid en de lekkere koffie.
Reportad

Vendeliers
St. Margaretha gilde
Brabants kampioen
De wedstrijden trommen en vendelen op
het jaarlijkse toernooi van de Noord
Brabantse Federatie van Schuttersgilden
is voor de vendeliers en tamboers van het
St. Margaretha gilde uitstekend verlopen.
In Alphen zijn de vendeliers voor de
tweede keer op rij Brabants kampioen
geworden in de klasse zes of meer
personen. Niels Leenders die deel uit
maakte van deze groep, werd ook individueel tweede in de klasse B en behaalde
ook nog eens de eerste prijs in de klasse
A bij het trommen. Tamboerleider Ed
Vincent is kampioen geworden in de
klasse E. Verder is de tamboersgroep
tweede geworden in de klasse A en was
er een tweede prijs voor Stijn Hendriks in
de klasse A.

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
Wie kan ons helpen?
Door omstandigheden zijn wij met spoed
op zoek naar een huishoudelijke hulp
voor 4 uur in de week. Interesse? Bel
381429, liefst na 18.00 uur.

Cafetaria ’t Smikkelhuukske
Kerkstraat 13
5735 BW Aarle-Rixtel
Tel. 0492-382779

Friet voor 2 á 3 personen met
2 frikandellen, 1 kroket en 1 bamiblok
Voor € 5,-

Maandag:
Dinsdag:
Woensdag:
Donderdag:
Vrijdag:
Zaterdag:
Zondag:

Friet voor 4 á 5 personen met
2 kroketten, 2 frikandellen en
1 sito stick
Voor € 9,50

Kroket (1+1 gratis)
Frikandel (1+1 gratis)
Goulash kroket (1+1 gratis)
Viandel (1+1 gratis)
Kipcorn (1+1 gratis)
Vietnamese loempia (1+1 gratis)
Bapao (1+1 gratis)

Gyros of shoarma schotel
Met friet of aardappelschijfjes,
rauwkost of warme groeten
en saus na keuze.

Bami of nasi schotel uit eigen keuken.
Met een gebakken ei.
Een stok saté met kroepoek.
Van € 6,90 voor € 4,25

Van € 7,70 voor € 5,95

Deze actie geld vanaf 1 oktober tot en met 31 oktober
openingstijden
Maandag
Dinsdag t/m zondag

12:00u tot met 20:30u
12:00u tot en met 22:00u

Elke maand hebben wij een nieuwe actie.
Ook kunt u een bestelling doorgeven via de telefoon.
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De zilverstraat van Aarle-Rixtel.
U hebt al kunnen zien dat er een nieuwe
zaak wordt geopend op de Kouwenberg.
Johan van Bakel opent op 1 oktober 2010
zijn winkel met sieraden in zilver en goud.
Johan heeft jaren geleden gewerkt als
banketbakker bij de broers van Van Brug.
Maar zijn interesse ging meer uit naar het
creatief bezig zijn. Hij is toen naar de
vakschool, de enige opleiding tot zilversmid
en goudsmid, in Schoonhoven gegaan. Hij
is in 2009 afgestudeerd als goud en
zilversmid. Beide opleidingen duren 4 jaar.
Reportad is in gesprek met Johan in het
pand van Ton Lemmens op de Kouwenberg. Hij is druk doende om alles op tijd
klaar te hebben. Hij heeft namelijk het pand
volledig opnieuw ingericht. Aan de
linkerzijde komt zijn winkel en atelier.Aan
de rechterzijde en aan de achterkant is
woonruimte gecreëerd. Ja, zegt Johan, er
is totaal geen woonruimte in Aarle-Rixtel
beschikbaar. Ze zijn wel met nieuwbouw
bezig, maar dat duurt nog wel even
wanneer deze worden opgeleverd.
Vandaar dat we de ruimte zodanig hebben
ingericht dat we samen erin kunnen wonen
en werken. Zijn vriendin, Femke Lammers,
heeft hij leren kennen in Schoonhoven. Zij
is ook goudsmid en werkt in Geldrop bij
ID Sieraden. Reportad vraagt aan Johan
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wat hij allemaal gaat verkopen? Johan
geeft aan dat hij voor iedere beurs
sieraden heeft. Denk maar aan
ringetjes, kettinkjes, armbanden en
oorbellen. Maar hij heeft ook collecties
van Edelsmeden uit Duitsland, België
en Nederland. Ben je dadelijk duurder
uit dan bij een juwelier? Zeer zeker niet.
Wij maken heel veel zelf, dat kost tijd,
dus geld. Maar bij de juwelier koop je
een naam, die je ook moet betalen. Heb
je iets speciaals nodig, dan kunnen we
dat voor je maken. En dat is weer niet
mogelijk bij een juwelier, die besteedt
het uit. Met welke metalen werk je
allemaal? Goud, zilver, edelstaal, ik kan
het allemaal. Heb je de verbouwing,
inrichting zelf gedaan. Johan beaamt het,
met enkele vrienden hebben we dit gedaan.
Ook de vitrines heb ik zelf ontworpen en
gemaakt. Reportad is nieuwsgierig en
vraagt hoe hij zijn opleiding heeft betaald.
Want zolang kun je toch geen beurs
krijgen? Johan is er trots op dat met erbij
te werken zijn studie heeft kunnen
betalen. Want op kamers wonen, materiaal
aanschaffen en je gereedschap kopen
kost echt veel geld. Het was dikwijls heel
hard werken om alles rond te krijgen.
Gelukkig heb ik nu geen studieschuld. En
ik heb een bijdrage van het
Stimuleringsfonds voor kunstenaars, om
daarmee de zaak op te bouwen. Het pand
heb je moet beveiligen? Johan zegt dat
dit allemaal aangelegd is. Je moet dat
tegenwoordig wel. Ook in de opleiding is
daar de nodige aandacht aan besteed.
Ook ik heb deurbeveiliging. Dat is erg
belangrijk. Ik werk in mijn atelier met zicht
op de deur. Aan de houding van mensen
kun je al veel opmaken. Ik hoop nooit een
overval mee te hoeven maken.
Reportad vraagt Johan of hij ook
kunstwerken gaat maken? Daar zal een
groot deel van mijn werk uit bestaan. Wil
je een mooie zilveren vaas naar eigen
ontwerp. Of een eigen ontworpen bestek
voor je kleinkind. Of een leuke zilveren
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armband met graveerwerk erin, ik maak
het voor je. De prijs valt best mee. En als
ik nu speldjes wil hebben met een logo
van mijn vereniging, maak je die ook? Ik
heb dan het logo digitaal nodig en ze zijn
helemaal niet duur.
Op 1 oktober vindt de opening voor
genodigden plaats en op 2 oktober is
iedereen van 10.00 tot 17.00 uur van harte
welkom om Johan te feliciteren en de
nieuwe zaak te bezichtigen.
Reportad vindt het een goede zaak dat
jonge ondernemers in ons dorp zich
vestigen. Alleen moeten we hen ook een
toekomst gunnen. Dus loop gerust eens
binnen. Johan is open van 9.00 tot 17.30
uur op dinsdag t/m vrijdag. Zaterdags ben
ik alleen op afspraak open. Op maandag
ben ik gesloten om de administratie en
bestellingen uit te werken. Johan succes
met je nieuwe uitdaging en bedankt voor
je gastvrije ontvangst en de heerlijke koffie.
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.

Drukkerij Aarle-Rixtel
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Beste Dames
Omdat het zomerseizoen op het einde
loopt en het ‘s avonds al redelijk vroeg
donker wordt, heeft de wintercommissie
van Aan de Wielen het programma voor
2010-2011 vastgesteld.
Op 5 oktober wordt begonnen met de
wekelijkse wandelavond. Om 19.00 uur
wordt vertrokken op de hoek DorpsstraatKouwenberg nabij het postkantoor. De
wandeltocht duurt ongeveer 5 kwartier.
Op elke tweede dinsdag van de maand is
de kaartavond, vanaf 20.00 uur wordt er
gerikt en gejokerd in de Couwenbergh.
De finale-avond in maart zal vanwege
carnaval op de derde dinsdag plaatsvinden. Ook staan er deze winter weer
vier crossen geprogrammeerd. In wedstrijdvorm over 25 minuten en 2 rondes
strijden twee categorieën, de 50+ers en
de 50-minners, om de titels. De data zijn
24-10, 12-12, 09-01 en de finale is op 0602. In verband met ons 40-jarig bestaan
in 2011, wordt de cross op 9 januari
omlijst met de eerste jubileumactiviteiten.
De twee op de landelijke kalender voorkomende officiële veldtoertochten vinden
plaats op 14 november en 2 januari.
Vertrek vanaf de kantine van A.S.V.’33 op
sportpark de Hut.
De traditionele Kerstspeurtocht wordt
uiteraard weer gehouden op 26-12,
vertrek vanaf ‘t Heuveltje.
Een koppelcross in samenwerking met
de Runnersclub Lieshout staat ook weer
op het programma. Op een zondagmorgen in januari zal deze plaatsvinden,
nadere mededelingen hierover volgen
nog.
Omdat wij ook in de winterperiode bezig
willen blijven, organiseren wij verder nog
allerlei activiteiten in clubverband, de
actuele gegevens daarover zijn te vinden
op www.aandewielen.nl.
afd. publ.

BGV Kookparade
Donderdag 7 oktober aanvang 20.00 uur
zaal ’t Heuveltje
De gastvrouw van Bureau Groepsvoorlichting zal een verrassend 5-gangenmenu voor ons klaarmaken.
Het bestuur
Grote hijskranen overheersen het
dorpsbeeld,
ze zijn oersterk,
‘t is net alsof een kind met een
mecanodoos speelt.
Vaste klanten aanschouwen het bouwen
van dag tot dag,
vooral de ijzervlechters bekijken ze met
veel ontzag.
In de parkeerkelder van toekomstig
Zonnetij,
komt telkens op dat ijzer een flinke
cementbrij.
Het lijkt wel een schuilkelder zo sterk.
Ook bij het Klavier is men aan het graven
gegaan,
volgens intimi is dat archeologisch
onderzoek,
want vroeger stond daar de
Klokkengieterij,
ergens in die hoek
In ons dorp volop activiteit,
er wordt sinds lange tijd volop gebouwd,
maar te koop staande huizen,
raakt men hier toch ook nog moeilijk
kwijt.
RD

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.

"IJ BIJ
AANKOOP
GLAZEN
AANKOOPMONTUUR
MONTUUR + GLAZEN
15 %KORTING
KORTING


OPHET
HET TOTALE
TOTALE BEDRAG
OP
BEDRAG

0IERRE VD 6ORST /PTIEK
$ORPSSTRAAT $ 3TIPHOUT \ 4EL     \ ³S MAANDAGS GESLOTEN

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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ADRESSEN
(GRAAG VÓÓR 23 OKTOBER A.S.)
JE KRIJGT DAN ZO SNEL MOGELIJK
BERICHT.
Francien Cornelissen
Broekelingstraat 67
Aarle-Rixtel
Cindy van Veenendaal
Terlingenplein 55
Aarle-Rixtel

Word jij de
nieuwe jeugdprins of
jeugdprinses 2011 van
Ganzegat?
WIL JIJ
BEROEMD WORDEN ????
Op zondag 14 NOVEMBER 2010 is het
weer zover! Het JEUGDPRINSENBAL
van De Gele Kielen!
De nieuwe jeugdprins en jeugdprinses
van Ganzegat worden dan bekend
gemaakt. Dit jaar ook weer in café/zaal
De Vrienden in de Dorpsstraat.
Het jeugdprinsenbal is voor alle kinderen
van Aarle-Rixtel en natuurlijk is er die
middag ook een programma met
artiesten………..
Jij kunt ook artiest zijn!! Wat is er leuker
dan een optreden verzorgen voor alle
mensen die er zijn, groot en klein!
Daarom zijn wij op zoek naar jullie
jongens en meisjes! Geef je op als
artiest voor het jeugdprinsenbal. Je kunt
playbacken, goochelen, moppen tappen,
dansen, live zingen of alles wat je maar
leuk lijkt.
Je mag het alleen doen, met z’n tweeën
of samen met wie je maar wilt. Vraag aan
je ouders of zij je misschien willen
helpen.
Wie durft de uitdaging aan en wint de
wisselbeker. Voor elke deelnemer is er in
ieder geval altijd een leuk aandenken.
WIL JE MEEDOEN ???
GEEF JE DAN ZO SNEL MOGELIJK
OP BIJ ÉÉN VAN DE ONDERSTAANDE

Hoe raar het misschien ook klinkt,
Carnaval 2011 staat al weer bijna voor de
deur. Alle voorbereidingen zijn in volle
gang en…. voor je het weet barst het
grote feest weer los.
Het seizoen begint al vroeg, op zondag
14 november a.s. met het Jeugdprinsenbal! Maar…… er ontbreken nog twee heel
belangrijke mensen.
Dat zijn natuurlijk de jeugdprins en de
jeugdprinses die het grote carnavalsfeest
in de Ganzenzaal bij de Gele Kielen
moeten gaan leiden. Misschien is dat wel
iets waar jij al jaren van droomt of
waarvan je gewoon denkt: ‘kijk, dat zou
net iets voor mij zijn’.
Nou, dan heeft de Organisatie van het
Jeugdcarnaval in Aarle-Rixtel, De Gele
Kielen, een idee:
Jij geeft je op als kandidaat-Jeugdprins of
kandidaat-Jeugdprinses 2011!
Hoe doe je dat?
Op de basisschool waar jij zit worden
binnenkort in groep 7 en 8 formulieren
uitgedeeld waarmee je je kunt opgeven.
Zit je niet in Aarle-Rixtel op school dan
kun je een formulier vragen bij Liesbeth
van den Heuvel (adres zie hieronder)
Je kunt het formulier vóór 9 oktober a.s.
inleveren bij het volgende adres:
Liesbeth van den Heuvel, Lijsterstraat 18,
5735 ET Aarle-Rixtel.

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

APPELTAART MET KOFFIE….€ 3,50
BARBERO NOUGAT met chocolade 2 halen 1 betalen!!!
Je bent van harte welkom !!!

Dorpsstraat 23
Aarle Rixtel
www.laromanza.nl
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06 – 52 330 331
info@laromanza.nl

Bericht van:
O ja, vraag wel even aan je ouders of zij
het goed vinden dat je je opgeeft en wie
weet……….….. word jij wel uitgeloot als
de nieuwe jeugdprins of jeugdprinses
2011 van Ganzegat.
En o ja…..Ook deze keer houden we
natuurlijk weer een playbackwedstrijd.
Iets voor jou om mee te doen ? Hou het
Gemeenschapsblad en de Laarbeeker
maar in de gaten dan.
In ieder geval: Tot ziens op het Jeugdprinsenbal (of in de Ganzenzaal).
De Gele Kielen
Organisatie Jeugdcarnaval Aarle-Rixtel
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Scouting Aarle-Rixtel

Hier een berichtje van Scouting. Alle
speltakken zijn weer aan het groepdraaien na de vakantieperiode. Ze hebben
de eerste week van de vakantie allemaal
genoten van fantastische kampen. Van
expeditie Hazenleger tot een echte
expeditie in Schotland en alles wat daar
tussen ligt. Iedereen heeft een heel fijn
zomerkamp gehad (ondanks de nodige
regen!)
Bij alle speltakken hebben wij nog plaats
voor nieuwe leden, dus als je zin hebt in
een avontuurlijke hobby, neem gerust
contact op met iemand van de leiding,
het bestuur of bel naar de blokhut (0492383333).
Voor alle informatie over de diverse
speltakken kunt u terecht op onze
website: www.scoutingaarlerixtel.nl
Hier vindt u ook informatie en foto’s over
de verbouwing van de gemeentewerf tot
een prachtige nieuwe blokhut! De
verbouwing is in volle gang en wij hopen
aan het begin van 2011 te kunnen
verhuizen.
Wij houden u op de hoogte en zullen u
als alles klaar is zeker uitnodigen om
een kijkje te komen nemen.
Bestuur Scouting Aarle-Rixtel.

K lokje

www.gemeenschapsblad.nl

MADELIEFSTE-CREATIEF
Op 12 oktober gaan we een hortensiakrans maken, meld je snel aan want vol
is vol. Ook de data voor de kerstworkshops staan al op onze site.
Voor aanmelden of info www.madeliefstecreatief.nl of bel Marscha 06-20270699
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Even voorstellen!!!!!
Vogelvereniging Laarbeek,
Wat moet u zich voorstellen van onze
vogelvereniging en waar houdt de
vereniging zich mee bezig?
Doelstelling van onze vereniging: We
streven het doel na om gezamenlijk onze
hobby nog meer uit te diepen. Alle leden
kunnen invloed uitoefenen op de wijze
waarop we dit doen. De vereniging tracht
dit te doen volgens de regels van de flora
en fauna wet.
Vogelvereniging Laarbeek is aangesloten
bij de Nederlandse Bond voor vogelliefhebbers en telt op dit moment 65
leden. Elk lid ontvangt van deze bond 1
maal per maand een prachtig vogelblad
waar allerlei artikelen en diverse foto’s
over voliérevogels in staan. Gemiddeld
houdt onze vereniging 10 maal per jaar
een ledenavond in ons clubhuis zaal ‘t
Heuveltje in Aarle-Rixtel. Een ledenavond
begint om 20.30 uur, dan worden er eerst
een aantal vaste agendapunten besproken. Daarna volgt een korte pauze en
starten we het vogelprogramma van die
avond. Enkele voorbeelden hiervan zijn:
een lezing door een voedingsdeskundige,
een uiteenzetting over ziekte’s door een
dierenarts, een film of diaserie over
bepaalde vogelsoorten en vele andere
onderwerpen. Onderling worden er door
de leden problemen besproken en
adviezen gegeven. Op deze wijze leert
men veel over onze vogelsport. Ook
wordt er regelmatig informatie gegeven
over nieuwe wetgevingen en de daarbij
behorende gesloten pootringen die via de
bond besteld en aangeleverd worden,
denk hierbij b.v. aan de cultuurvogels.
Ook houden wij een jaarlijkse tentoonstelling die iedereen gratis kan bezoeken. Hier ziet u dan allerlei voliérevogels
die door een aantal keurmeesters van de
Nederlandse Bond beoordeeld zijn en de
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mooiste vogels tot kampioen aangewezen hebben. Een paar keer per jaar
worden er ook activiteiten buiten de
verenigingsavonden georganiseerd. Dit
kan een bezoek aan een vogelpark zijn,
of een excursie naar een voederfabrikant.
Ook worden gezamenlijk vogelshows
bezocht, ieder lid heeft invloed op wat we
organiseren.
Als u na het lezen van dit artikel misschien nog vragen heeft, of eventueel ook
lid wilt worden van onze vereniging kunt u
geheel vrijblijvend een verenigingsavond
bijwonen. Wilt u hier gebruik van maken
neemt u dan wel vooraf even contact op
met onze secretaris zodat we ervan op
de hoogte zijn dat u komt. Seretaris F.vd
Heuvel tel : 0492-381909
SENIORENVERENIGING/KBOAARLERIXTEL

Jaardag
Op woensdag 6 oktober a.s. wordt weer
de Jaardag gevierd, tevens opening van
het nieuwe verenigingsjaar 2010/2011.
Zoals ieder jaar wordt begonnen met een
H.Mis om 18.30 uur in de Kapel van
Huize Mariëngaarde. Na de Mis gaan we
naar “De Dreef”, waar de koffie al klaar
staat.
De avond wordt muzikaal verzorgd door
het Trio “Triple-X”; dit trio trad succesvol
op tijdens onze Kerstviering. Het trio
bestaat uit 2 vrouwen en 1 man (zang,
percussie, toetsen, gitaar). Zij brengen
een breed repertoire: Nederlands-, Duitsen Engelstalige liedjes, disco classics en
Gouden Ouden, levensliedjes, hits van
nu, zowel modern als nostalgisch.
Gewoon gezellige muziek dus, geschikt
voor ALLE LEEFTIJDEN !!
Kom dus naar “De Dreef” om samen het
verenigingsjaar met een gezellige avond
te openen.

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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Aarlese kampioenen bij zevende
Laarbeekse Golfkampioenschappen

Margo van der Heijden en Nico
van der Wielen Laarbeeks
Golfkampioenen 2010
Op golfbaan De Gulbergen in Mierlo
werden afgelopen vrijdag 27 augustus de
Laarbeekse
Golfkampioenschappen
gehou-den. Door de hevige regenbuien
van de dagen en ochtend voorafgaand
aan het kampioenschap was de baan erg
nat en zwaar om te spelen, maar
gelukkig bleef het tijdens de wedstrijd
droog. De Aarle-Rixtelse Margo van der
Heijden en Nico van der Wielen (beiden
met handicap 17.9) schreven de titel
Laarbeeks Golf Kampioen 2010 op hun

Voor tegels en sanitair bezoek
onze vernieuwde showroom
of kijk op ons nieuwe website:
www.vanrooydasmooi.nl

Pagina 37
naam.
Strokeplay met handicapverrekening
De lage handicappers speelden strokeplay, de hoge stableford met 7/8ste
handicapverrekening. Tweede bij de
dames werd Leni van Berlo (hcp 5.0),
Marijke Brouwers (hcp 14.4) werd derde.
Ad van der Heijden (18.8) werd tweede,
Piet Heijl (hcp 13.8) volgde op de derde
plaats. Bij de handicappers 24 tot 36
werd Mimi van Bree (hcp 36.0) eerste.
Tweede plaats was voor Cella Vermulst
(hcp 28.8), Mieke van Dijk (hcp 26.2)
wist de derde plaats te bereiken. Bij de
heren bemachtigde Gerard de Ruyter
(hcp 26.2) de eerste plaats, Jan Swinkels
(hcp 36) werd tweede, gevolgd door Piet
van Lierop (hcp29.8) op de derde plaats.
Longest, neary en birdies
Marijke Brouwers behaalde de Longest
Drive bij de dames. Bij de heren wist
mark van Thiel de Longest te slaan. De
Neary’s waren voor Margo van der
Heijden en Gerrit van Osch. Birdies
maakten Leni van Berlo, Christine
Beukers, Marijke Brouwers, Winny
Hoffmann, Hans Jacobs, Hans Meijer,
Bart Swaanen en Geert Swinkels. De
Laarbeekse Golfkampioenschappen 2011
worden – onder voorbehoud – gehouden
op 26 augustus 2011.

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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Gezondheidsmarkt op 17 oktober in De Dreef
Uiteraard wil ons team op 17 oktober laten zien dat er in AarleRixtel altijd wat te beleven valt. De Dreef zal die dag gonzen van
activiteiten. Een twintigtal standhouders heeft zich al aangemeld. U
kunt adviezen krijgen over uw gezondheid van de GGD, de
hartstichting, het reumafonds. Als u op uw eten wilt letten kunt u de diëtiste van De
Zorgboog raadplegen of gewichtconsulente Heleen Beniers-van Asten of met Rina van
Gerwen-van Wetten in gesprek gaan over gezonde producten. Als u aan uw
lichaamsconditie wilt werken, dan staan Sun and Healthsupport en Sportcentrum
Laarbeek voor u klaar. Wieneke Prinsen, Reflexzonetherapie Petrie en Paramedisch
centrum Aarle-Rixtel strijken de pijnlijke plekken van uw lichaam glad. Gezond van
Lichaam en Geest laat u ervaren hoe u balans kunt brengen in uw leven. Ook MarieLouise Beeren doet dat via de moderne methode ‘mindfulness’ die oosterse wijsheid
met modern westers hersenonderzoek verbindt. Allerhande gezondheidsinformatie
kunt u vinden in de bibliotheek. Voor uw ontspanning zijn muziekvereniging De Oude
Hap en biljartvereniging Poedelvrees aanwezig. En wat dacht u van een workshop
clownerie onder leiding van Ray Biemans. Ontdek de clown in jezelf. Ervaar hoe
humor de stress uit je lichaam verdrijft.
Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. De sporthal van De Dreef zal op 17 oktober
omgetoverd worden tot een waar toernooiveld, waar de kinderen van groep 7 en 8 van
de drie basisscholen tegen elkaar zullen strijden voor de titel ‘Fitste team van AarleRixtel’. Onder leiding van verschillende sportverenigingen uit Aarle-Rixtel kunnen de
kinderen laten zien hoe sportief ze zijn. Wie weet herbergt Aarle-Rixtel een
toekomstige tienkampkampioen. Via een folder die op de scholen verspreid wordt,
kunnen de kinderen zich opgeven. Voor het winnende team lonkt een leuke prijs.
Houd het Gemeenschapsblad en de Laarbeeker in de gaten voor meer informatie.
Scholenproject
Op vrijdag 24 september ervoeren 52 kinderen van basisschool De Driehoek wat het
betekent om lichamelijke gebreken te hebben. Op donderdag 30 september zullen nog
eens 25 kinderen van De Heindert hetzelfde gevoel beleven. Hopelijk dragen we
hiermee bij aan het besef dat je dankbaar mag zijn voor een gezond lichaam en dat het
verstandig is om dat goed in conditie te houden en het niet te laten verslonzen door
verkeerd eten en te weinig bewegen.
Veertig dagen zonder alcohol
Nederlandse tieners behoorden in 2006 tot de grootste drinkers van Europa. Binnen
Nederland lag het alcoholgebruik in Zuidoost-Brabant gemiddeld nog een stuk hoger
en er was een trend gaande om steeds jonger, steeds vaker en steeds meer te
drinken. Dit terwijl er steeds meer bekend is over de risico’s van alcoholgebruik op
jonge leeftijd. Deze risico’s zijn onder andere:
·
onherstelbare hersenbeschadiging;
·
een sterk vergrote kans op latere verslavingsproblemen;
·
risicovol seksueel gedrag;
·
ongevallen en verwondingen;
·
agressie, overlast en criminaliteit
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·
black-outs en alcoholvergiftigingen.
Er dreigde een toenemend en structureel probleem voor de jeugdgezondheid,
openbare orde en veiligheid in onze regio. Daarom zijn de 21 gemeenten in
Zuidoost-Brabant gezamenlijk gestart met het project ‘Laat je niet flessen!’.
Een van de uitwerkingen daarvan is de uitdaging om de discipline op te brengen om 40
dagen zonder alcohol te leven. Wie durft die uitdaging aan? Meld je aan door een email te sturen naar info@willemverhoeven.nl.
Meer informatie op de website: www.ljnf.nl.
Aardappelschotel met mosterdroom voor 2 personen
Lekker met een hamlapje en groene kool.
Ingrediënten:
500 gram vastkokende aardappelen
1 bosuitje
Zout
½ theelepel tijm
1 dl kookroom
1 dl (groente)bouillon
1½ eetlepel mosterd
Bereiding:
Schil de aardappelen en kook ze net gaar.
Warm de oven voor op 200° C.
Maak het bosuitje schoon en snijd het in ringen.
Snijd de aardappelen in plakken en schik ze met de uienringetjes in een ovenvaste
schaal. Strooi er wat zout en de tijm over.
Meng de room met de bouillon en de mosterd en schenk dit mengsel over de
aardappelen. Laat het gerecht in het midden van de hete oven in ca. 25 minuten gaar
worden en bruin kleuren.
Bevat per persoon: Energie 330 kcal, eiwit 9 gr, koolhydraten 47 gr, vet 12 gr waarvan
verzadigd 0 gr, vezels 0 gr.
AGENDA
28 sept
30 sept
30 sept
01 okt
03 okt
05 okt
07 okt
10 okt
12 okt
14 okt
17 okt

13.30
Fietstocht 30 km
15 km/uur
09.00
Scholenproject
19.00
Wandeling
1 uur
20.15
Zang en muziek
10.00
Wandeling
2 uur
13.30
Fietstocht 30 km
15 km/uur
19.00
Wandeling
1 uur
10.00
Wandeling
2 uur
13.30
Fietstocht 30 km
15 km/uur
19.00
Wandeling
1 uur
10.00
Wandeling
2 uur
11.00
Gezondheidsmarkt
29 okt
20.00
Liederentafel
11 nov
20.00
Cursusavond Stressreductie
26 nov
20.00
Liederentafel
Gezondheidsteam Aarle-Rixtel,
Willem Verhoeven

Kapel
De Heindert
Couwenbergh
Couwenbergh
Couwenbergh
Kapel
Couwenbergh
Couwenbergh
Kapel
Couwenbergh
Couwenbergh
De Dreef
Couwenbergh
Couwenbergh
Couwenbergh

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

De kaaskoning
“kaas met een
vorstelijke smaak”

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

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

www.dekaaskoning.nl
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Laverdonk 4
Heeswijk-Dinther
tel. 0413-291850
fax 0413-293799

Bericht van:
VALPREVENTIE
Een ongelukkige val
Iedereen wil graag zo lang mogelijk
comfortabel en zelfstandig wonen. Ook
ouderen. Echter eén op de drie zelfstandig wonende ouderen en de helft van
alle verpleeg- en verzorgingshuisbewoners valt minstens één keer per jaar. Een
ongeluk zit in een klein hoekje en kan
vervelende gevolgen hebben. Elke 6
minuten valt een senior dusdanig dat
behandeling in het ziekenhuis nodig is.
Vallen is de belangrijkste doodsoorzaak
bij ouderen boven de 65 jaar. Behalve tot
overlijden leidt de val vaak tot botbreuken,
vooral de kwetsbare polsen en heupen,
verminderde mobiliteit of opname in een
zorginstelling. Vallen kan het zelfvertrouwen aantasten en kan leiden tot verlies
van zelfstandigheid.
Gelukkig is vallen vaak te voorkomen.
Gewoon door kleine aanpassingen in uw
woning en aandacht voor conditie en
gewoontes. Voldoende bewegen is
belangrijk, maar ook een goed evenwicht,
een accuraat reactievermogen en goed
zicht. En u denkt er misschien niet zo
snel aan, maar ook stevige schoenen
kunnen voorkomen dat u valt. En voor
wie het professioneel aan wil pakken: u
kunt ook een valtraining volgen.
Vallen en opstaan
Om een val te voorkomen volgt hier een
aantal tips die u zelf kunt toepassen:
·
Doe aanpassingen in en om de
woning, zoals antislip onder losse kleedjes, het wegwerken van elektriciteitssnoeren en kabels, het installeren van
handgrepen in douche en toilet, het
openhouden van voldoende loopruimte en
goede verlichting, het schoon houden van
tegels met bladeren en mos.
·
Blijf in beweging zodat u zich goed
kunt verplaatsen en gemakkelijk uit stoel
of bed kunt stappen. Fit en lenig zijn, het
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hebben van spierkracht en vlot reageren,
spelen een grote rol bij het voorkomen
van ongelukken.
·
Wees alert op het gebruik van
slaap- en kalmeringsmiddelen, want die
beïnvloeden het reactievermogen, de
concentratie en de coördinatie, meestal
zonder dat u er erg in heeft.
·
Zorg dat u uitgerust bent als u aan
het verkeer deelneemt. Controleer of u
geen medicijnen gebruikt die de rijvaardigheid beïnvloeden. Laat regelmatig een
ogentest doen.
Valpreventie
In de regio Zuidoost-Brabant kan uw
huisarts of specialist u doorverwijzen
naar de Valkliniek van het Elkerliek
Ziekenhuis. Het onderzoek kent meerdere onderdelen en duurt een halve dag.
Voor meer informatie belt u 0492 595
260.
De GGD Brabant-Zuidoost geeft voorlichting voor senioren over valpreventie.
Voorlichters die zelf 55 plus zijn, geven
deze voorlichting. De risicosituaties in en
rondom huis worden besproken en u
krijgt adviezen over hoe deze risico’s te
verkleinen. Aanvragen kan bij de sector
Gezondheidsbevordering, telefoon 088
0031 469 of via s.nugteren@ggdbzo.nl
Meer informatie nodig?
Meer informatie over dit onderwerp vindt u
op www.ggdbzo.nl
Voor dit maandthema zijn gratis
relevante folders, websites en links
beschikbaar bij
WMO service punten: Aarle-Rixtel,
Lieshout en Mariahout.
Bibliotheek Beek en Donk.

K lokje
Gevraagd:
Ervaren partime scootmobiel monteur /
zelfstandig kunnen werken. Graag een
oudere persoon. Tel: 0492-599930,
vragen naar Henk. Mell – De
Scootmobielwinkel.

Bericht van: 50 jaar geleden
Verkeersongelukken
Uit de Klokstraat reed zaterdag een 16
jarig Helmonds meisje in de richting van
de Bosscheweg. Als gevolg van het feit
dat haar knie in aanraking kwam met een
aan haar fiets hangende tas, begon zij te
slingeren, waardoor zij werd aangereden
door een motorrijder. Deze motorrijder
kwam uit de richting Helmond. Zonder
zijn identiteit kenbaar te maken, reed
laatstgenoemde door. De Rijkspolitie, die
ter onderzoek toog, kwam op het spoor
van een inwoner uit een omringende
plaats, tegen wie proces verbaal werd
opgemaakt.
Gistermiddag reed A.K. met zijn
bromfiets richting Klokkengietersstraat,
naar de Dorpsstraat. Van de voor motorvoertuigen afgesloten Beekseweg, reed
A.F. van H. uit Dordrecht met zijn volkswagen. Bijgevolg ontstond een botsing
die niet te vermijden was. De heer K.
werd licht gewond, terwijl beide voertuigen lichte schade opliepen.
Nieuw zakenpand.
Al is de bouwactiviteit in ons, jammer
genoeg gering, zeker van de zijde van de
particulier, de middenstand heeft gelukkig
wel oog voor verfraaiing en aanpassing
aan moderne stijl van zijn winkels en
bedrijfspanden. In de Hoofdstraat van de
gemeente verrezen, of door nieuwbouw,
of door verbouwing, de laatste jaren
mooie en praktische winkelhuizen en –
lokaliteiten. De laatste aanwinst, zeker
niet de minst geslaagde, in zijn soort is
voor ons dorp de kruideniers- , tabaks- ,
sigaren- , sigaretten- en chocolade winkel van de firma M. en A. van Ganzenwinkel die op donderdag 15 september ’s
middags om vier uur zal worden geopend.
De interieur ruimte, installatie en aankleding, niets onderdoende voor het
fraaie exterieur, zijn alleen reeds een
bezoek over waard. Met de opening viert
de firma tegelijk haar 25 jarig bestaan.
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De verbouwing werd verzorgd door aannemer Gebr. Van Roij, alhier, onder
architect Lammers te Beek en Donk,
Elektrisch bureau Slaats en schilder van
Vlerken, alhier, tegelzetter Geenen en
winkelinstallateur
Langewouts
uit
Helmond waren de onder aannemers.
16 september Directeur Generaal mr.
Broekman opende Huishoudschool te
Aarle-Rixtel
Een bijzondere plechtigheid, waaraan
weinig of geen bekendheid was gegeven,
heeft zich donderdag ochtend om elf uur
voltrokken in het pensionaat Mariëngaarde te Aarle-Rixtel, waar een officieel
gezelschap tezamen kwam voor de
opening van de pas opgerichte R.K.
Huishoudschool voor meisjes, waartoe de
directeur generaal van het departement
van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, mr. J.G.W. Broekman was overgekomen om die opening persoonlijk te
verrichten. Behalve deze hoofdambtenaar
van het ministerie bevonden zich ook in
het gezelschap mej. Cals, inspectrice
van het huishoudonderwijs, het hoofdbestuur van de Congregatie der Zusters
van Liefde te Tilburg, de Moeder Overste
van het pensionaat, het bestuur van de
stichting R.K. Huishoudschool, bestaande uit de dames mevr. Fritsen – Toelen,
mevr. Gijsbers – Keulen, mevr. Verschure
– Cornelissen en de heren dr. Tersmette,
L.J. v.d. Graef en L. de Wit, het
personeel van de school met als hoofd
zuster Anselmus, de pastoor van de
parochie, rector Swinkels van het
pensionaat en het volledige college van
Burgemeester en Wethouders.
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.
.
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