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Taxibedrijf
C. van Heijst

* personenvervoer
* rolstoelvervoer
* groepsvervoer
* ziekenvervoer
* pakketdiensten

381218
Dorpsstraat 98

Aarle-Rixtel



POLITIEBUREAU Beek en Donk, openingstijden ma  t/m vr 09.30-12.30 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, Churchil-
laan 109, Helmond, aanvraagformulier opvragen tel. 0492-587878.

VERLOSKUNDIGEN  Gemert-Bakel en Aarle-Rixtel. St Annastr 69. Gemert.
Afspr. maken, ma, di en do van 9.00 u tot 12:00 u. 0492-367703
Dienstdoende verloskundige:0492 — 367703

FYSIOTHERAPEUTEN  Fysiotherapie en Manuele Therapie. P. J. Groenendaal en
Mw. Groenendaal-de Waard, en  Mw. L. Mcnab. Koude Maas 16, tel. 382156.

PARAMEDISCH CENTRUM:Fysiotherapie-training Kemps-Rijf Tel:382120.
Podotherapie Tel: 465647. Ergotherapie Van der Muuren Tel: 06-19718264.
Logopediepraktijk Aarle-Rixtel Tel: 381524.
Molenstraat 9a/b Aarle-Rixtel   www.paramedischcentrumlaarbeek

Reset-ergotherapie Joan Smulders De Elshorst 1 5735 JC Aarle Rixtel tel 06-54774489
DE ZORGBOOG KRUISWERK:  Mariëngaarde, Bosscheweg 20 en Gezondheidsservice.

Info kantooruren 0900-8998636 Thuiszorgwinkel Helmond verpl.huis Keyserinne-
dael, Kanaaldijk NO 18, tel 0492-348782   ma t/m vr 10.00-17.00u za 12.00-16.00

STICHTING WELZIJN OUDEREN LAARBEEK: Otterweg 27, Beek en Donk, tel. 328800
ma. t/m vr. 09.00-12.00 uur.

OUDERENADVISEUR Voor vragen over zorg, wonen en welzijn ouderen tel. 06 - 51207270
Wmo servicepunt: Bosschew. 20, tel.383959.ma 10.00-12.00   di 18.30-20.30

do 13.00-15.00u. email wmo-ar@welzijnlaarbeek.nl
MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING HELMOND DE PEELZOOM :

Bosscheweg 20, tel. 382109. ma en di. 13.30-14.30. wo en vr 9.00-10.00 Centraal
kantoor: Penningstr 57, Helmond.tel. 0492-598989.  Open ma t/m vr 9.00 tot 17.30 u
Na 17.30u. en in het weekend:Bereikbaar: 040-2530350

THUISZORG: SAVANT-ZORG,  Steenovenweg 4 Helmond
Tel 0492-572000. ma t/m vr 8:00 - 17:00uur. Acute 24 uurs zorg, 7 dgn per week.
www.savant-zorg.nl, info@savant-zorg.nl. Nieuwe meldingen CIZ 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

Landelijk Politienummer 0900 - 8844 voor niet spoedeisende hulp
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zaterdag  16 oktober
18.30 uur Kerk – Eucharistieviering – Dameskoor - kindernevendienst

Ben Loomans
Overleden ouders Schepers – Eekels
A. v. d. Vossenberg: uit dankbaarheid bij het bereiken van zijn
80 jarige leeftijd.
Tot welzijn van de parochie

20.00 uur Kerk – Concert  koor Euphonia
Zondag 17 oktober –  29e Zondag door het jaar – WERELDMISSIEDAG.

Collecte voor de Missie
10.00 uur Kerk – Eucharistieviering – Herenkoor

Riek Sneijers en ouders (fund.)
Rosmarie van Esch – Keller
Joris en Wim Hendriks (par./verj.Wim)
Jan Schepers
Toos Houët (buurtbew.Wielewaal/Lijsterstr.)
Elly Engels - Jeurgens

Woensdag 20 oktober
19.00 uur Kapel - Rozenkransgebed
Donderdag 21 oktober
19.30 uur Kapel – Moederdagviering KVO

Week van zaterdag 23 oktober t/m vrijdag 29 oktober
zaterdag 23 oktober
11.00-13.00 uur Kapel – Zrs. Ursulinen
18.30 uur Kerk – Eucharistieviering – Samenzang - kindernevendienst

Adriaan en Maria Donkers – Huibers (verj. vader)
Overleden ouders Driek en Annie Swinkels - van den Heuvel
Overleden ouders v. d. Heijden - v. Melis en Jo
Frans van Leuken
Jan de Visscher (sterfd.)
Tot welzijn van de parochie

Zondag 24 oktober – 30e  Zondag door het jaar
10.00 uur Kerk – Eucharistieviering – Cantorij (Gregoriaans en samenzang)

Joseph van Ommeren (fund.)
Frans Bekx (fund.)
Johanna Bekx – Raaijmakers (fund.)
Overleden familie Vergroessen - Ravensloot (fund.)
Overleden ouders v. Boheemen - van Grieken

12.00 uur Kapel – Doopviering
Coen Peels, Carolushof 14.
Anna Migchels, Piushof 17.

Week van zaterdag  16 oktober t/m vrijdag  22 oktober
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13.00 uur Kapel – Doopviering
Liene Weekamp, Blauwe Schutplein 3.

Woensdag 27 oktober
19.00 uur  Kapel - Rozenkransgebed

OVERLEDEN
Elly Engels - Jeurgens, 83 jaar, Klokkengietersstraat 2.

Doopvieringen
De datum voor de eerstvolgende doopvoorbereidingsavond en doop  in  november zijn
nog niet bekend.
De nieuwe data zullen in het volgende gemeenschapsblad gepubliceerd
worden.
Voor de doop van uw kindje  kunt u zich toch alvast inschrijven
tijdens de spreekuren op de pastorie: tel. 381215.

ALLERZIELEN november 2010
Dit jaar valt  Allerzielen op dinsdag 2 november. De speciale Allerzielenviering zoals u
gewend bent zal plaatsvinden op DINSDAG 2 november om 19.00 uur in de Kerk.
Wij zullen tijdens deze viering alle overleden parochianen gedenken en vooral
diegenen die het afgelopen jaar van ons zijn heengegaan. Iemand van de werkgroep
Avondwake zal bij iedere naam die voorgelezen wordt, een kaars aansteken.
Na de dienst gaan we bij goed weer, gezamenlijk voor een kort gebed naar het kerkhof
en kunnen de bovengenoemde kaarsen op de graven geplaatst worden. Op alle andere
graven zullen ook brandende kaarsjes staan. U bent van harte welkom!
Op maandag 1 November is de viering van Allerheiligen om 19.00 uur in Mariëngaarde.

Woordje van de Pastoor
Pastoor Deli is geopereerd aan zijn knie en is nu daarvan aan het herstellen bij de
zusters in België. Hij heeft gevraagd om door te geven dat hij aan iedereen denkt,
maar dat hij jammer genoeg niet in de gelegenheid is om een persoonlijk woordje in
het gemeenschapsblad te plaatsen. Hij wil via deze weg de hartelijke groeten doen
aan alle mensen in Aarle, speciaal aan zijn parochianen. Zijn gedachten blijven bij
ons.

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.
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1e COMMUNIE 2011

De werkgroep Eerste Communie is al weer bezig om te zorgen voor een goede
voorbereiding voor de Eerste Communie-viering. Deze viering zal in 2011 plaatsvinden
op

ZONDAG 29 MEI

Voor alle ouders/verzorgers van kinderen van groep 4 is er een informatie avond op
DINSDAG 19 OKTOBER om 20.30 UUR
in de aula van basisschool  DE HEINDERT
Op deze avond willen wij u graag informeren over de Eerste Communie, de
voorbereidingen, data en diverse praktische zaken.
Ouders/verzorgers van kinderen van groep 4 die in Aarle-Rixtel op school zitten, krijgen
via hun kind een uitnodiging voor deze avond met een informatie- en inschrijfformulier.
Ouders/verzorgers van kinderen die buiten Aarle-Rixtel naar school gaan, willen wij
langs deze weg graag uitnodigen. Informatie en /of inschrijf-formulier kunt u op die
avond krijgen of afhalen bij Wendi Kampen, De Elshorst 19  (Tel: 383537,
wendi@famkampen.nl )
Werkgroep Eerste Communie

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.
In onze vorige bericht stond vermeld, dat
het gemengd koor Una sone uit Liessel
op zou treden, maar door een bestuurs
wisseling kan dit koor niet komen.
Daarom zijn wij op zoek gegaan nar een
ander koor,en hebben nu voor u het
gemengd koor de Veengalm uit de
Neerkant. Zij zullen een Grieks program-
ma voor u presenteren. De koren die dit
jaar mee zullen doen zijn in volgorde van
optreden.
1]  Het Aarle-Rixtels gemengd koor
Euphonia.

Onder begeleideing van Aie Ketelaars, en
pianist Jolanda Demirel
2]  Het NCB koor uit Veghel
Onder leiding van Jan Heesakkers, en
pianist Ton Harterink
3] De Veengalm uit de Neerkant
Onder leiding van Marion van Eijk-Gähler
en pianist Lodewijk Holzhen
Zij zullen allen 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 club-
huis De Couwenbergh aan de dorpstraat
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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Collecteweek
Brandwonden Stichting:
10 t/m 16 oktober
Steun de strijd tegen de
littekens!
Het belangrijkste moment van het jaar
voor de Brandwonden Stichting is onge-
twijfeld in oktober. Van 10 tot en met 16
oktober is de collecteweek. Bij voor-
deuren van Groningen tot Limburg klinkt
die week de vraag: ‘Hebt u nog wat over
voor de Brandwonden Stichting?’ En dan
komt het eropaan. Want de Brand-
wonden Stichting ontvangt geen
overheidssubsidie en is grotendeels
afhankelijk van de inkomsten uit de
collecte.
Over de Brandwonden Stichting
Jaarlijks worden duizenden mensen in
het ziekenhuis opgenomen met tweede-
en derdegraads brandwonden. Ze
bezorgen hen talloze operaties, pijnlijke
verbandwisselingen en littekens. En
eenmaal weer thuis, moeten ze zich
driedubbel in de maatschappij bewijzen.
De Brandwonden Stichting helpt mensen

met brandwonden. Kort na het ongeval,
maar ook later in de dagelijkse strijd
tegen de littekens. We financieren
wetenschappelijk onderzoek, ondersteu-
nen artsen en verplegend personeel,
zetten campagnes in om brandwonden te
voorkomen en helpen slachtoffers sterker
en weerbaarder te worden. Meer
informatie over projecten van de organi-
satie, het voorkomen van brandwonden
en voorlichtingen, vindt u op
www.brandwondenstichting.nl.
Giftverzoek plus preventietip!
Bijzonder aan de collecteweek van de
Brandwonden Stichting is dat alle collec-
tanten ook iets teruggeven: de
boodschap dat brand iedereen kan
overkomen. Ook u! Dat is niet om u te
laten schrikken… Integendeel: op deze
manier maak je mensen bewust van het
feit dat de kans op een nare afloop veel
kleiner is, wanneer je de juiste voorzorgs-
maatregelen treft. Door een rookmelder
op te hangen, neemt de kans op het
overleven van een huisbrand bijvoorbeeld
al met 100% toe! Daarom overhandigen
alle collectanten een kaartje waarmee
iedereen met een flinke korting een
rookmelder kan aanschaffen. Een
preventietip als dank voor uw gift dus.

D a n k b e t u i g i n g

Onze oprechte dank aan familie, buren, vrienden en
kennissen voor het medeleven en belangstelling bij het
overlijden van onze lieve mam

Elly Engels – Jeurgens

Speciaal een woord van dank aan de pastores en het verplegende en
verzorgende personeel van het Elkerliek-ziekenhuis.
Uw was een grote steun voor ons.

Toon Engels
Maikel Engels
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De Meikever

Ik moet eerst even mijn fanmail van de
vorige aflevering beantwoorden want
toverkollen schrijven mij niet elke dag en
dus ben ik wel een beetje vereerd met
zoveel “gezwam”. Ik dacht eerst dat haar
een grote parasolzwam in het verkeerde
keelgat geschoten was, in ieder geval is
haar waarneming door het gebruik van al
die soorten paddo’s ernstig vertroebeld
geraakt,   want in mijn beschouwing heb
ik nergens vermeld dat er gele parasol-
zwammen in het buitengebied van Aarle
zouden staan. Integendeel, lees maar
na, ik heb mij slechts beperkt tot de
grote parasolzwam en de verschijning
daarvan in grote aantallen in dat prachtige
populierenbos. De toevoeging dat de gele
exemplaren giftig zijn was bestemd voor
de lezers die ver over onze landsgrenzen
mogelijk in contact zouden komen met
deze soort. Tot zover deze kol-derieke
discussie. Het lijkt erop dat de zomer van
2010 bezig is de herfst te verdringen, ik
zeg nadrukkelijk lijkt,   want oude land-
rotten zoals ik weten dat de zogenaamde
erpelzomer in vroeger tijden heel normaal
en ook zeer gewenst was, alleen om het
volksvoedsel nummer één, droog te
kunnen oogsten. En erpel eten, dat kun-
nen we in Nederland nog steeds als de
beste, want we hebben de beste erpel
van de hele wereld, zeker als ze
gebakken rusten onder een flinke kwak
mayo. We maken ons daar verder niet
dik over, want een groot gedeelte van ons
is dat al. Dat brengt mij automatisch bij
het volgende onderwerp. Ik stond dezer
dagen te dagdromen bij Zonnetij, U weet
wel naast het Klavier. Dat mocht je in
vroeger tijden bijna stiltegebieden
noemen, een stukje wildernis midden in
het centrum en het bejaardencentrum,
ook  niet direct een dagelijkse bron van
geluidsoverlast. Over luttele maanden is
alle groen omgetoverd in steen en beton,

daartussen is altijd wel plek voor een
bescheiden struikje of bloemperkje, maar
ik vind dat te magertjes.Veel en veel te
magertjes. In mijn visioen zag ik een
wandelpromenade van natuursteen,
lopend van de kerkhofmuur, via de bosjes
en  wallen van de Opstal en de Bimd
naar de oever  van het kanaal, omzoomd
door machtige eiken-  en kastanjebomen,
ingesloten door hagen van hazelnoot,
vlinderstruik, rozenbottel en kamperfoelie
en voorzien van ontelbare zit- en rust-
bankjes rond groene grasveldjes met
vijvertjes, poelen en waterplassen. Daar
zou ik op mijn oude dag willen flaneren
en ronddolen. Grote wereldsteden hebben
dergelijke parken, de mensen daar heb-
ben dat ook hard nodig, een beetje groen
en frisse lucht. Maar waarom zouden wij
daar niet van mogen genieten. En dan is
het dinsdag 5 oktober. Omroep Brabant.
Het nieuws van drie uur in de middag. De
Provincie spreekt haar voorkeur uit voor
een nieuwe weg langs het Wilhelmina-
kanaal met een aansluiting op de N-279.
Dat doet even pijn, dwars door mijn
nieuwe wandelpark. HOE DURVEN ZE.
Niet op een bankje aan de oever naar de
schipper zwaaien maar naar colonnes
vrachtauto’s die  hun fijnstof precies
midden in mijn wandelpark achter lijken
te laten. Mijn Klavier begint plotseling
valse noten  te spelen en Zonnetij lijkt in
mijn hoofd lichtelijk te verduisteren. Daar
is het laatste woord nog niet over
gezegd. Gelukkig dat voorkeur uitspreken
nog niet wil zeggen dat de beslissing is
gevallen, maar het is wel al weer een
stapje verder in de procedures. Ik moet
langzamerhand toch een brief gaan
schrijven naar Camiel Eurlings. Staat die
trouwens nog aan het roer. Vorige week
dacht ik dat hij legersergeant was gewor-
den omdat hij wel zo hard stond te
schreeuwen in de microfoon en daarna
salueerde terwijl er helemaal niemand het
volkslied zong. Het kan vreemd gaan in
de politiek.                        De meikever.
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Praktijk voor Natuurgeneeswijze
Peter van de Wetering

Natuurgeneeswijze bestaat uit vele verschillende therapievormen.
In mijn praktijk maak ik gebruik van Iriscopie, Klassieke Homeopathie,

Kruidentherapie etc.
Klassieke Homeopathie en Natuurgeneeskundige therapieën worden door

vele ziektekostenverzekeraars vergoed kijk voor vergoedingen op
www.nwp-natuurgeneeskunde.nl

Lid van de NWP
(Nederlandse werkgroep van praktizijns in de natuurlijke geneeskunst)

Peter van de Wetering
Rode Schutplein 27,   0492-384820
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24 Uur per dag opvoedinformatie
Vanaf september kunnen ouders die
vragen hebben over de opvoeding van
hun kinderen gebruik maken van een
nieuw aanbod van de Jeugdgezondheids-
zorg in Zuidoost-Brabant. “Ik” is een
communicatieprogramma voor ouders
over opvoeden en opgroeien van kinderen
in de leeftijd van 0 tot 19 jaar. Zorg-
organisaties ZuidZorg, de Zorgboog en de
GGD Brabant-Zuidoost hebben het
programma samen ontwikkeld.
Opvoeden
Elke ouder of opvoeder heeft wel eens
vragen over het opvoeden en opgroeien
van zijn kind. Goede informatie is dan
belangrijk, maar ook informatie die
voldoet aan de eisen van deze tijd. Dus
digitaal, interactief, visueel, op maat en
vooral beschikbaar op elk gewenst
moment.
Daarom hebben de zorgorganisaties De
Zorgboog, ZuidZorg en de GGD Brabant-
Zuidoost “Ik” ontwikkeld.
Informatie en tips
Ik! bestaat uit 2 informatieklappers; Ik
word groter! over kinderen van 0 tot 4 jaar
en Ik!Opgroeien over kinderen van 4 tot
19 jaar. Daarnaast is er een interactieve
website. Klappers en website staan
boordevol informatie over de ontwikkeling
van het kind, aangevuld met praktische
tips. Ouders hebben  de mogelijkheid om
individuele gegevens van het kind bij te
houden. De website biedt vooral (extra)
verdiepende, interactieve en lokale
informatie, zoals de mogelijkheid tot het
stellen van vragen, chatten en informatie
over activiteiten in de regio.
Ouders hebben dus zo altijd toegang tot
actuele en betrouwbare informatie over
hun kind.
Gebruik
Klanten van ZuidZorg en De Zorgboog

ontvangen het deel Ik word groter bij het
eerste bezoek aan het consultatie-
bureau. De GGD gaat in september
starten met het uitreiken van het deel Ik!
Opgroeien aan alle kinderen die 4 jaar
worden. Zij krijgen de ringband uitgereikt
tijdens het laatste bezoek aan het
consultatiebureau. De websites
www.ikwordgroter.nl en
 www.ikopgroeien.nl
zijn voor iedereen toegankelijk.

Op zondag 31 oktober organiseren wij,
Heemkundekring Barthold van Heessel,
een kleine excursie naar Biest-Houtakker
en Hilvarenbeek. Vertrek is gepland om
10.00 uur vanaf het Kerkplein.
In Biest-Houtakker, gemeente Hilvaren-
beek, zullen we een bezoek brengen aan
een bijzondere winkel, genaamd Vielle
France (oud Frankrijk), waar u van alles
kunt vinden zoals: oude meubelen,
serviesgoed, glaswerk, oude gebruiks-
voorwerpen en allerlei andere curiosa. De
moeite van het bekijken waard. Hier
wordt u ook een kop koffie met koek € 3,-
aangeboden bij de open haard.
Hierna zullen we verder gaan naar
Hilvarenbeek, waar u de lunch kunt
gebruiken.
Om ± 14.00 uur zullen we een bezoek
brengen aan het doktersmuseum van de
dorpsdokter. Een gids zal ons rondleiden
in het museum, waar veel medisch
instrumentarium van vroeger te zien is.
Deze rondgang zal ± 2 uur in beslag
nemen. De entree voor het museum
bedraagt € 4,-. We gaan met eigen auto,
dat wil dus zeggen dat degene die niet
graag zelf wil rijden met iemand anders
kan meerijden. Benzinekosten kan men
gezamenlijk verdelen. Opgave kan bij
Fridy van Duppen (0492-381540).
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Geweldig literair
feest in De Eendracht

Zelden waren er zoveel bekende namen
uit de schrijverswereld bij elkaar als
zondag in De Eendracht in Gemert.
Alleman Literair bestond tien jaar, en het
was te merken dat schrijvers een zwak
hebben voor het Gemertse, het onge-
dwongen ‘Gimmert’, zoals Ronald
Giphart in gesprek met Wim Daniëls zei.
Er waren toen al vele interviews geweest.
Met Hans Renders en Judith Koelemeijer,
Jaap Robben en Tjitske Jansen, Rosita
Steenbeek en Fik Meijer, Eva Maria Staal
en Sana Valiulina bijvoorbeeld. Goed
geregisseerd en mooi vormgegeven.
Bovenal wisten de interviewers van
wanten. Alsof je naar de opnames van
een televisieprogramma zat te kijken.
In de foyer was mooie muziek te
beluisteren van Rockband Aerdewerk en
Aniek en Anouk van het Kunstlokaal.
Er is genoten van ’s morgens vroeg tot ‘s
avonds laat.
Reacties van bezoekers en schrijvers
“ Wat was het weer een warm badje! Ik
vind het heerlijk om in Gemert te zijn. En
wat een ongelooflijk leuke dag was het,
zo bijzonder. Je had bijzondere gasten
en ze werden goed ondervraagd”
Echt mijn complimenten...ook aan de
andere medewerkers en organisatoren.”

“Mijn grote en welgemeende complimen-
ten voor dit geweldige festival. Het liep
voortreffelijk. Jullie hebben Gemert-
Boekel-Laarbeek een culturele kroon
gegeven.”

“Enorm leuke dag gisteren. Dank voor
alles. Geweldig goed georganiseerd,
complimenten aan jullie.”

Kinderboekenweek 2010: de
Grote TekenTentoonstelling

Van 6 t/m 16 oktober is het weer
Kinderboekenweek. Het thema van dit
jaar is De Grote TekenTentoonstelling –
beeldtaal in kinderboeken.
Rijmreis: op zoek naar gedichten
De bibliotheek organiseert tijdens de
Kinderboekenweek voor de kinderen van
groep 5 t/m 8 van de basisscholen het
project Rijmreis. Voor dit project worden
in het hele werkgebied van Bibliotheek
De Lage Beemden (Gemert/Bakel,
Boekel, Laarbeek en alle bijbehorende
Kleine Kernen) in totaal 60 gedichten
verstopt.
Kinderen kunnen via de website
www.rijmreis.nl aanwijzingen vinden over
de plekken waar de gedichten verstopt
liggen. Als een gedicht gevonden wordt,
mogen ze het zelf weer verstoppen en
een nieuwe aanwijzing op de site
plaatsen. Maar let op: er zijn ook gouden
gedichten. Kinderen die een gouden
gedicht vinden, krijgen bij de plaatselijke
bibliotheek een leuke prijs.
Bekroningen
Vanaf dinsdag 5 oktober is bekend welk
boek de Gouden Griffel heeft gewonnen.
In alle vestigingen van Bibliotheek De
Lage Beemden zijn alle bekroningen
waaronder de Gouden Griffel op een
feestelijke manier tentoongesteld.
Meer informatie over de Kinderboeken-
week is te vinden op
www.kinderboekenweek.nl en op
www.bibliotheeklagebeemden.nl.

KKKKKlokje

Te Huur:
Appartement op 1e etage. Grote woon-
kamer. Badkamer met bad, douche en
toilet. Grote slaapkamer. Tel: 0492-
383273.



Oosthoek
F I N A N C I E E L  A D V I E S

 hypotheken

 pensioenen

 verzekeringen

 sparen

bekend terre in . . .

info@oosthoekfi nancieeladvies.nl

www.oosthoekfi nancieeladvies.nl
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Harmonie De Goede Hoop

Kinderen openen
Halloweenconcert
harmonie De Goede Hoop.
Op zondag 31 oktober wordt in landen
zoals de Verenigde Staten het feest van
Halloween gevierd. Harmonie De Goede
Hoop o.l.v. Gerrit de Weerd zal op deze
avond een concert geven in multifunc-
tioneel centrum De Dreef. De sporthal zal
dan geheel in Halloweenstijl zijn aange-
kleed.  Vóór aanvang van het concert zal
er een lampionnenoptocht plaatsvinden,
waarin kinderen verkleed als heks,
weerwolf of misschien wel als Dracula,
de straten van Aarle-Rixtel  ‘onveilig’ gaan
maken.
Muzikanten en duistere figuren zullen de
kinderen begeleiden naar De Dreef alwaar
zij gratis het concert mogen bijwonen dat
om 19.00 uur plaatsvindt.
Voor de kinderen: Vind je het leuk om
mee te lopen in deze optocht  en ben je
tussen de 6 en 12 jaar oud, dan ben je
van harte welkom ! Meld je aan bij
Heleen van Asten, telefoon 0492-383147
of Marieke Bouwman 0492-383292.
Mailen mag ook:
heleenvanasten@onsbrabantnet.nl of
marieke.bouwman@hotmail.com Ook
kun je  er terecht voor vragen of infor-
matie over deze optocht. Ter onder-
steuning van met name kleine kinderen
mogen ook de ouders met deze optocht
meelopen.
Ben je zelf heel handig, dan mag je thuis
een lampion in elkaar knutselen. Heb je
daarbij hulp nodig of heb je geen idee wat
je in elkaar wilt zetten, kom dan naar de
knutselmiddag op woensdag 20 oktober.
Dit moet  je dan ook doorgeven aan
Heleen of Marieke.
Het belooft een groots spektakel te
worden. Meer nieuws over het Halloween-
concert van harmonie De Goede Hoop
volgt binnenkort.

Ivn Laarbeek:

Zoals U gewend bent, heeft I.V.N. Laar-
beek op de derde donderdag van de
maand een lezing c.q. presentatie, over
een bepaald onderwerp uit de natuur:
Dit keer hebben wij Dhr. R Kersten uit
Erp gevraagd. Hij gaat ons iets uitleggen
en vertellen over kleine dingen waar je
zomaar aan voorbij loopt, ze vallen
gewoon niet op. Zoals een gaatje in een
schelp, of in een hazelnoot. Hoe komt het
er? en wie maakt het? Of wat schuim
aan een grasspriet, een bolleke zand,
gedroogd gras op een blaadje!
Hoe komt dat? Iets of iemand heeft dit
gedaan.
Over deze dingen en wezentjes gaat
Rinie een verhaal vertellen en beelden
vertonen. Als je ooit verhalen van hem
gehoord hebt, weet je dat Rinie veel weet
en dit ook nog op eens boeiend kan
vertellen.
Ben je geïnteresseerd? Kom dan op
donderdag 21 oktober naar I.V.N.
Gebouw “De Bimd”. Beekse weg Aarle
Rixtel.
De avond begint om 20.00 uur. en zoals
Je gewend bent kost het niets.

Beste Dames

Donderdag 21 oktober Moederdagviering
We beginnen deze avond om 19.30 uur
met een Eucharistieviering in de Maria-
kapel aan de Bosscheweg. Vervolgens
gaan we naar zaal ’t Heuveltje waar Mevr.
Mia Dekkers de avond zal verzorgen.
Zij zingt liedjes en vertelt allerlei gezellige
verhalen.

Het bestuur



Voor heel dit prachtig mooi geheel.
Ik plant er nog wat bloemetjes aan
Ik zet wat hertjes in een perk
Ik strooi wat lucht en licht in’t rond
Dat is de kroon dan op mijn werk.
Hij was er dik tevreden mee
En toen het zaakje klaar bleek,
Wist hij opeens ook al een naam
En noemde het dus Laarbeek.

De mensen die daar woonden
Waardeerden wat God had gemaakt
Omdat al wat daar was gedaan
Uitstekend paste bij hun smaak.
En wie daar oud en rustig werd
Wilde niet weg van deze plek
Dus had God nog een goed idee
En hij plantte op deze stek
(Omdat wat men in Laarbeek vraagt
Door hem altijd wel wordt verhoord)
Een soortement overgangshuis
En noemde dat De Witte Poort.
En daar ging vaak en da’s geen wonder
Voor heel velen de zon dus onder.

Maar ja, de Witte Poort verviel
Dus deed de Heer een goeie deal
Kwam nog maar eens naar onze aarde
En zag in Laarbeek Mariëngaarde.
Bestemde dat voor de bejaarden
Vooral vanwege de randvoorwaarden.

Maar ja, toen stond daar dat gebouw
En niemand wist nog, wie wat wou,
Maar God dacht in de goeie richting
En belde met de woningstichting
En die sprak toen: Dat is vlug rond
Wij willen het wel, dat lapje grond

En toen ging ’t snel: men begon meteen.
De ouwe scheiwei die verdween,
De stichting sprak: Voor weinig centen
Bouwen wij hier appartementen
Ja, dat wordt werkelijk je van het
’t Wordt Aarles eerste torenflat.
En weet u nog: dat is bijzonder
Vroeger ging hier de zon dus onder
Maar dat verschijnsel staat nu stop:

IIIIIn gesprek met: Pagina 20

Het is al heel erg lang geleen
Dat onze Heer de aarde schiep
En na al dat gedane werk
Heel trots het Paradijs in liep.
En zo in’t rond kijkend bedacht:
Ik heb nog geen naam voor dit juweel
En dat wil ik toch eigenlijk wel

Onthulling
van het bouwbord plan Zonnetij.

Wethouder van Zeeland verrichtte op
donderdag 6 oktober 2010 de officiële
onthulling van het bord. Hangende in een
bouw kooi daalde hij neder om de
Laarbeekvlag te verwijderen. Er kwam
een prachtig bord tevoorschijn met alle
namen van de participerende partijen.
Maar ook een mooie creatie van de
toekomstige flatgebouwen. Er worden
namelijk 95 appartementen gebouwd. Dit
zijn op 9 na, allemaal huurappartemen-
ten. Op de hoek Molenstraat / Heindert-
weg komen 9 koopappartementen. In het
centrale gebouw komen appartementen
met zorg en een ruimte waar de
bewoners en anderen gelegenheid
hebben om elkaar te ontmoeten. Met de
vijvers en het groen erom heen zal het
een mooie aanwinst voor Aarle-Rixtel
worden. De kinderen van de Heindert-
school hadden van de gelegenheid
gebruik gemaakt om onder leiding van
Bert Kuipers gedichten te maken. Een
achttal gedichten werden door de
kinderen voorgedragen. Nadien nam Bert
Kuipers zelf de microfoon om zijn gedicht
voor te dragen. De aanwezigen waren
onder de indruk van zijn gedicht en
applaudisseerden langdurig. Hier volgt
zijn gedicht:
Reportad was onder de indruk van zijn
gedicht en verzocht Bert om zijn creatie
beschikbaar te stellen aan het
Gemeenschapsblad. Bert bedankt voor je
medewerking en je gedicht mag er zijn.
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Huisartsenpraktijk  Aarle-Rixtel

Graag wil ik me aan u voorstellen als
nieuwe medewerker binnen de huis-
artsenpraktijk.
Mijn naam is Birgitte de Vocht. Sinds 1
september ben ik als praktijkondersteu-
ner in dienst van de huisartsenpraktijk.
September 2009 ben ik gestart met de
opleiding voor praktijkondersteuning die
ik in september 2010 afgerond heb met
het behalen van mijn diploma. Vanaf  het
begin van mijn opleiding heb ik stage
gelopen in de huisartsenpraktijk. Ik heb
hier veel geleerd en het ervaren als een
zeer prettige stageplaats. Ik vind het erg
fijn dat ik hier nu mag komen werken.
Mijn aandachtsgebied zal zijn: patiënten
met COPD (een chronische longaan-
doening).
In 1989 ben ik als verpleegkundige gaan
werken nadat ik de HBO-V in Nijmegen

Al weer een groot artikel over ‘DE WEG’,
het wordt onderhand vervelend zeg.
Dan komt ie er wel,
dan weer komt ie er niet,
nu weer een mededeling van G.S.,
waarvan je weer van kleur verschiet.
De Laarbeeker en het E.D.,
vullen daar regelmatig hun kolommen
mee.
Veel papier is er al aan gespendeerd,
maar een ding heb ik al geleerd.
Niet teveel opwinding op voorhand,
dat hebben we al genoeg in dit land.
Zijn de plannen definitief,
dan nemen we dat NIET voor lief
en verzetten ons dan met hand en tand!!!
RD

KKKKKlokje

had afgerond.. Eerst in het  St.
Annaziekenhuis in Geldrop op de
afdeling algeheel chirurgie. De afgelopen
10 jaar in het Elkerliek ziekenhuis op de
polikliniek anaesthesie.
Ik ben getrouwd, moeder van 2 kinderen .
In mijn vrije tijd wandel ik graag met de
hond en hockey ik.
Ik heb tijdens mijn stage ervaren dat de
Aarlese mensen heel prettige mensen
zijn om mee te werken. Ik vind het dan
ook leuk om u, indien nodig, op mijn
spreekuur te ontmoeten.
Birgitte de Vocht

Voortaan komt hier de zon weer op.
Opkomst en ondergang, dat noemen wij,
Zoals het hoort, dus: Zonnetij.

Da’s goed, zei God, bij zoveel brains
Ben ik het daarmee roerend eens.
Het wordt heel mooi, da’s zonneklaar
En ik beloof u: Binnen ’t jaar
Woont hier een heel tevreden schaar
Van mensen, die gelukkig zijn.
Hier wonen wordt straks superfijn.
En iedereen van hoog tot laag,
Die hier aanwezig is vandaag,
Van wethouder tot kraanmachinist
Van timmerman tot ramptoerist
Heft op de bouw met vreugd het glas,
Denkt niet meer, hoe ’t hier vroeger was
Maar kijkt alleen heel blij van zin
Een zonnetijdige toekomst in.

Aanschouwt als ’t klaar is een paleis
Hier midden in ons Paradijs.

bert kuijpers
7 oktober 2010

Cursus tekenen en schilderen:
Lerares tekenen geeft cursus tekenen en
schilderen met acrylverf of aquarelverf op
zaterdag. De lessen zijn om de 14
dagen. Tevens is er een cursus tekenen /
schilderen voor de jeugd van 7 – 13 jaar.
Atelier Overhorst Helmond. Tel: 0492-
525451.

Gezocht:
Zoekt tijdelijke opslagruimte / garage
voor huishoudelijke spullen. Tel: 382147



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. 

Zorg voor alle generaties!

Vragen over zorg? Bel de zorgcentrale 
0900 - 899 8636 (  0,01 per minuut)

 of kijk op www.zorgboog.nl
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Drukkerij Aarle-Rixtel
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Fietsers en voetgangers kunnen wel
oversteken
Tijdelijke afsluiting brug
Aarle-Rixtel

Vanwege onderhoudswerkzaamheden zal
komende maandag 11 oktober vanaf 7.00
uur ‘s ochtends de brug in Aarle-Rixtel
naar de Albers Pistoriusstraat worden
afgesloten voor al het gemotoriseerd
verkeer. De afsluiting duurt tot donderdag
14 oktober 18.00 uur. Fietsers en
voetgangers kunnen de brug tijdens de
onderhoudswerkzaamheden wel blijven
gebruiken.
De werkzaamheden op deze brug
bestaan uit het verwijderen van een
houten dek (de looppaden) en het
verwijderen en aanbrengen van slijtlagen.
De aannemer zal voorwaarschuwingen
plaatsen waarop vermeld staat dat de
brug afgesloten is, maar dat fietsers wel
over mogen steken.

Gedeputeerde Staten kiezen voor
‘Wilhelmina-alternatief’
Instemming voorkeursalternatief
Noordoostcorridor

DEN BOSCH - De toekomstige oost-
westverbinding van de ‘Ruit om
Eindhoven-Helmond’ komt, als het aan
Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant
ligt, in de buurt van het Wilhelminakanaal
te liggen. Op dinsdag 5 oktober 2010
stemden zij in met het voorkeursalter-
natief voor de Noordoostcorridor: de oost-
westverbinding als laatste stukje van de
Ruit, gekoppeld aan een nog op te
waarderen N279.
Het voorkeursalternatief, zoals unaniem
door de stuurgroep Brainport oost geadvi-

seerd, betreft de nieuwe oost-westver-
binding tussen A50/A58 en de N279 in de
buurt van het Wilhelminakanaal, gekop-
peld aan een nog op te waarderen N279
tussen Veghel en de A67. Het besluit is
verankerd door het op te nemen in het
ontwerp Structuurvisie Ruimtelijke
Ordening, deel D ‘Brainport oost’.

Brainportregio
De Noordoostcorridor staat niet op
zichzelf, maar is een onderdeel van de
gebiedsontwikkeling van Brainport. De
Brainportregio is één van de motoren van
de Nederlandse economie. De sterke
economische positie van de regio is
mede te danken aan de unieke, uitzon-
derlijke combinatie van wonen, werken en
landschap. De Noordoostcorridor biedt
naast een oplossing voor het bereik-
baarheidsvraagstuk aan de oostzijde van
de regio Eindhoven-Helmond ook kansen
voor ruimtelijke ontwikkelingen in het
hele gebied: het gaat om de samenhang
tussen een goede bereikbaarheid, de
kwaliteit van leven en wonen, de robuust-
heid van het wegennetwerk en ruimtelijk-
economische kansen en de ontwikkeling
van natuur en water. Die samenhang is
een voorwaarde om de Brainportregio te
versterken. Het gaat bij de Noordoost-
corridor om meer dan alleen de aanleg
van een weg. De ontwikkeling zal een mix
van positieve en (binnen grenzen) nega-
tieve effecten hebben, die uiteindelijk een
positief resultaat voor het totale gebied
opleveren. Er is oog voor die negatieve
effecten en de aanvullende maatregelen
die daarbij nodig zijn. Naast verbetering
van de bereikbaarheid wordt tegelijkertijd
fors geïnvesteerd in groene ontwikke-
lingen in het middengebied (het Rijk van
Dommel en Aa) tussen Eindhoven en
Helmond.
Tussenstap
De keuze van GS voor het voorkeurs-
alternatief is een tussenstap. De
Statencommissie Ruimte en milieu moet
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de stukken eind oktober nog vrijgeven
voor inspraak. Na de inspraak nemen
Provinciale Staten het finale besluit over
het voorkeursalternatief. Daarna volgt nog
een fase van nader onderzoek die
inzoomt op de keuze van het exacte
tracé binnen de globale bundel van het
voorkeursalternatief (zie afbeelding).
Opnieuw worden dan, meer in detail, de
belangen tussen bereikbaarheid en milieu
afgewogen. Deze fase start medio 2011.

‘‘Arc  de Scouting’ in Aarle-Rixtel’

Scouting Aarle-Rixtel pakt dit jaar weer
groot uit voor het grootste evenement van
Scouting wereldwijd: Jamboree on the Air
(JOTA) en Jamboree on the Internet
(JOTI). In het weekend van 15, 16 en 17
oktober kruipen duizenden scouts over de
hele wereld achter de computer, achter
zendapparatuur of gaan er zelf op uit om
contact te maken met scouts uit andere
landen. Ook Scouting Aarle-Rixtel doet
dit jaar weer mee.
Dit jaar heeft de Scouting weer een
groots bouwwerk van alleen hout en touw
neergezet op het Scoutingterrein. Dit jaar
is het een kopie geworden van de ‘Arc de
Triomph’ die ook in Parijs te bezichtigen
is. Deze gigantische poort is de laatste

 

Scouting Aarle-Rixtel

jotatoren op het terrein aan de Jan van
Rixtelstraat, want de scouting gaat ver-
huizen naar een splinternieuwe blokhut.
Deze poort wordt dus onze symbolische
uitgang naar ons nieuwe onderkomen.
Iedereen die benieuwd is naar dit JOTA/I
weekend, is welkom om langs te komen
op zaterdag 16 oktober. Het thema van
het weekend is spionage. Speciaal voor
de Laarbeekse kinderen hebben we een
(dagvullend) programma in elkaar gezet,
wat volledig draait om het werk van een
spion.
Het zaterdagprogramma begint om 10:30
uur en duurt tot 14:30 uur, in dit
tijdsbestek worden de kinderen opgeleid
tot internationale spion. Voor elke leeftijd
is er iets op deze dag te doen en ook
voor volwassenen is het interessant om
een kijkje te komen nemen. Wanneer je
niet de hele dag de tijd hebt kun je altijd
even langskomen om van de sfeer te
genieten in deze nostalgische blokhut.
Natuurlijk wordt er ook voor een hapje en
een drankje gezorgd.
Scouting nodigt iedereen uit om een
kijkje te nemen in onze blokhut, dan kun
je met eigen ogen zien hoe leuk de JOTA
en JOTI is. Je bent welkom op zaterdag
16 oktober tussen  10:00 uur en 17:00
uur. Scouting Aarle Rixtel is te vinden aan
de Jan van Rixtelstraat 32a te Aarle-
Rixtel.
Voor meer informatie kun je kijken op
www.scoutingaarlerixtel.nl

KKKKKlokje

Gezocht:
Ik ben op zoek naar een garagebox (bij
voorkeur met elektra) ergens in de
gemeente Laarbeek. Mijn voorkeur gaat
uit naar een box die ik kan kopen, maar
huren kan eventueel ook. Heb je een box
beschikbaar dan hoor ik dat graag via
telefoonnummer 06-20 52 57 55 of via een
mail naar DAF4422@versatel.nl.
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10 jaar kindercentrum
Klimop in Aarle-Rixtel.

Donderdag 23 september was het feest
op Klimop. 10 jaar geleden startte Klim-
op in de Torenstraat met 1 dagopvang-
groep, inmiddels is Klimop uitgegroeid tot
een kindercentrum met 3 dagopvang-
groepen voor kinderen van 0 tot 4 jaar en
3 buitenschoolse opvanggroepen voor
kinderen van 4 tot en met 12 jaar.
Dit was een goede reden om een gezellig
feestje te geven voor alle kinderen,
ouders en het team van Klimop. De hele
week was Klimop versierd in de sfeer van
het thema circus. Iedere dag waren er
activiteiten rondom dit thema zoals
stoelendans op circusmuziek, hoelahoe-
pen, clownsactiviteiten en het knutselen
van versieringen.
Donderdagochtend was het goed te zien
dat er feest was, vanaf 8.00 uur stond er
een groot springkussen voor in de tuin
van Klimop, waar vooral de dag-
opvangkinderen ’s morgens in alle rust
van konden genieten. Vanaf 15.00 uur
barstte het feest los en konden alle
kinderen zich laten schminken en werden
de fietsen, steps, bolderkarren, skelters
en de fietskar versierd voor de circus-
optocht door de buurt. Onder begeleiding
van een huifkar en een heuse ballon-
nenclown trok de vrolijke optocht rond en
trok veel belangstelling van ouders,
opa’s, oma’s en buurtgenoten.

Na deze optocht was er gelegenheid om
onder het genot van een hapje en een
drankje gezellig te praten met de
leidsters en ouders, terwijl de kinderen
vermaakt werden door de clown, met de
huifkar rondreden, sprongen op het
springkussen en andere activiteiten
konden kiezen. Ouders en pedagogisch
medewerkers werden hierbij goed
geholpen door de oudste kinderen ven de
BSO!
Al met al een zeer zonnige en geslaagde
dag, op naar 12 ½ jaar Klimop!!
Voor meer informatie over kindercentrum
Klimop kijk op  www.fideskinderopvang.nl
of bel 0492-382932.

Ixie Dixie Jazz Band
bij Wim Beeren Jazz
Society op 13 oktober

De Ixie Dixie Jazz Band is op woensdag
13 oktober te gast bij Wim Beeren Jazz
Society in café Van Bracht te Aarle-
Rixtel.
Deze Eindhovense formatie heeft in de
loop der jaren een repertoire opgebouwd
dat bestaat uit een mix van spontane
dixieland, swing, mainstream en blues.
De Ixie Dixie Jazz Band bestaat uit Henk
van Mil trompet (een leuk weerzien met
deze voormalige Jazz Expresser!), Jaap
van Arkel klarinet en sax, Carolus
Swinkels trombone, Rob van de Grift
banjo, gitaar en contrabas, Piet Engel
contrabas en sax, Hans van de Berg
piano en Frank de Louw drums en vocal.
Rond 22.00 uur vindt weer de jamsession
plaats, waarbij de backline wordt
gevormd door Toon Diks piano, Peter
Krynen bas, Herbie Guldenaar gitaar en
Marcel van Vught drums.
Aanvang 20.30 uur, entree zoals altijd
gratis.
www.wimbeerenjazzsociety.nl
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openingstijden:
ma 13:00-17:00

di-wo-do 9.00-18.00
vrij 8.00-18.00
za 8.00-15.30

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

openingstijden:
ma 13.00-17.00

di-wo-do 9.00-18.00
vrij 8.00-19.00
za 8.00-15.30

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

www.kapsalonastrid.nl

BIJ AANKOOP MONTUUR + GLAZEN
15 % KORTING

OP HET TOTALE BEDRAG
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Koffietijd

Iedere morgen, om zo te zeggen
Zo rond een uur of tien
Moet je maar eens komen kijken
Dat is aardig om te zien

Het koffie-uurtje gaat beginnen
En daar komen ze naar toe
Met ’n rollator of ’n ligstoel
Je moet aan mij niet vragen hoe

Ze zoeken allemaal een plaatsje
Ieder in z’n eigen hoek
Ik zit aan ’t hoofd der tafel
En verder – Bertha van den Broek

De koffie wordt dan ingeschonken
Een lekker koekje ook voor mij
Vandaag is er weer iemand jarig
En iets aparts, dat hoor daarbij

Het gesprek dat gaat beginnen
Wat is er nu toch weer gebeurd
De arme stakker is gestorven
Daar wordt nu heel erg om getreurd

Een ongelukje bij de voordeur
De scooter van Mevrouw van Roij
De hele ruit in duizend stukken
Maar geen gewonde, dat is mooi

En dan komen er verhalen
Van wat er vroeger is geweest
Of men alles moet geloven?
Sommigen zijn wat zwak van geest

Verderop daar zit weer iemand
Vijf en negentig jaren oud
Die vond hier weer nieuwe liefde
Ik weet niet of dat heel lang houd

Twee vrouwen zitten daar te samen
Zijn beide doof, ja dat is waar
Maar ze praten en ze lachen
Kijk- die twee verstaan elkaar

Ginds zijn ze bezig met een puzzel
Cryptogram of Weekend quiz
Andere zijn steeds aan ’t klagen
Dat ’t eten hier niet lekker is

Zeg Bet gij lust nog wel ’n bekske
Een kop koffie is niet veel
Gij zult er werkelijk van bekommen
Beter als ’t water uit de Peel

Zo is er vlug een uurtje verlopen
Ik zie er al weer enkele gaan
Ze zoeken nog naar den rollator
Waar zal die nu weer ergens staan

Maar toch het was hier weer gezellig
’t Koffie uur is weer voorbij
We hebben samen weer genoten
En – morgen zijn we er weer bij
Willy

KKKKKlokje

Dovens Meubelen Milheeze. Uw
meest complete meubelwinkel en
meubelfabriek voor al uw
Meubelen – Slaapkamers – Tiener-
kamers 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.

Gevraagd:
Huishoudelijke hulp gezocht voor 1
dagdeel in de week.  info via tel. 0492 537
361 (met voice mail)
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Musthave oktober!!!

 lantaarn in 3 verschillende kleuren
van € 19,95 voor € 14,95

              Dorpsstraat 23              Aarle Rixtel               06 – 52 330 331
                        www.laromanza.nl                         info@laromanza.nl
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De Weg:
Schijnvertoning zet zich voort.
 
Zoals verwacht heeft GS gekozen voor de
Wilhelminavariant, al dan niet ondertun-
neld (!).
Dit besluit is in geen enkel opzicht een
verrassing: het lag lang al vast voordat er
ook maar één formele procedure werd
gestart.
En dat maakt de hele Mer- en plan-
procedure tot een schijnvertoning.
Zo maakte de Wilhelminavariant ook al
onderdeel uit van de Bose-procedure
,maar werd vanwege de onhaalbaarheid
en onwenselijkheid afgewezen. Daarvoor
in de plaats werd gekozen voor de kleine
ruit via Nuenen, Mierlo en Geldrop.
De inkt was echter nog niet droog of het
hele Boseproject werd in de prullenbak
gedumpt.
Hiervoor in de plaats kwam het “bereik-
baarheidsakkoord”  of te wel de Wilhel-
minavariant “ met ondertunneling”. Dit
laatste werd er aan toegevoegd om
Laarbeek over de streep te trekken. Dat
ook de noordelijke varianten meegeno-
men zouden worden was slechts een
dooddoener en “voor de Bühne”. Dat
onderzoek kon je niet serieus nemen.
GS besluiten nu voor de Wilhelmina-
variant “ met of zonder” tunnel. Alles duidt
erop dat ook de tunnels kunnen worden
vergeten.
Wie echter meent dat de strijd is
gestreden komt bedrogen uit: die
begint nu pas.
Zo heeft onze stichting inzage verzocht in
het zgn “Technisch document” waarin
o.a. de uitgangspunten en criteria voor de
Plan-Mer zijn vastgelegd. Ondanks dat
het hier formeel om een openbaar
document gaat, weigert men tot nu toe
het Technisch document te verstrekken.
Dat wordt dus de eerste stap naar de
rechter. De volgende stap is bezwaar en

beroep tegen de partiële herziening van
de Structuurvisie waarin “de Wilhelmina-
variant” moet worden opgenomen. En zo
zijn er nog talloze stappen te nemen.
We gaan ervan uit dat we uiteindelijk bij
de Raad van State en wellicht bij het
Europese Hof terecht komen. Maar de
kans is groot dat de Wilhelminavariant
veel eerder wordt afgeblazen om
technische en financiële redenen. De
politieke geloofwaardigheid hebben we
ondertussen al ten grave gedragen.
Stichting Klankbord,
www.degroteklok.punt.nl
 
 
Unieke Aarlese film in het
Kouwenbergs kerkje.

Op zaterdag 30 oktober wordt er in het
Kouwenbergs kerkje een unieke film
vertoond over Aarle-Rixtel. De film werd
destijds in opdracht van Gemengd koor
De Klokkengieters opgenomen.
Het is een documentaire over het Aarle-
Rixtel in de jaren 1950 en 1960.
De film geeft een prachtig beeld te zien
van  het dorpsleven in die jaren : vereni-
gingen, scholen, optochten, brandweer,
de mensen uit het dorp,het boerenleven
enz.
De film is niet alleen heel boeiend voor de
oudere Aarlesen maar ook voor jongeren
en “nieuwkomers”.
De oorspronkelijke 16 mm film  is op een
dvd geplaatst en dusdanig technisch
bewerkt dat de kwaliteit aanzienlijk is
verbeterd.
Met de vertoning van deze film maakt het
Kouwenbergs kerkje een eerste start met
“een reeks van Aarlese avonden”.
De entree bedraagt 3 euro, inclusief een
consumptie. De opbrengst gaat naar het
restauratiefonds van het kerkje. Kaartjes
kunnen worden gereserveerd via 0492
382943.
De filmavond start om 20.00 uur.
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De competitie is weer gestart
voor De Ganzeveer

De jeugd van de badmintonclub uit Aarle-
Rixtel is als eerste gestart met de
competitie. Ganzeveer 1 en 3 hebben
hun eerste wedstrijden weer gespeeld in
de competitie van de regionale
Helmondse Badminton Bond. De eerste
tranen zijn al vergoten en de eerste
overwinningen zijn binnengehaald. Een
overzicht van de prille resultaten.
Jeugd
Ganzeveer 3 - Dommelen 2 0 - 8
Con Brio 5 - Ganzeveer 3 7 - 1
Bakel 1 - Ganzeveer 1 2 - 6
Ganzeveer 1 - BCV 2 6 - 2
Inmiddels is ook voor de senioren de
competitie gestart en kunnen alle
badmintonners weer volop aan de bak,
donderdags op de training in Sporthal De
Dreef en de competitiespelers woens-
dags (senioren) of zondags (jeugd) in de
City Sporthal in Helmond.
Bij Badmintonclub de Ganzeveer kun je
als competitiespeler terecht, maar de
club biedt ook voldoende gelegenheid
aan recreanten die wel van een onge-
dwongen potje badminton houden op de
donderdagavond en daarna gezellig
bijkletsen aan de bar.
Heb je interesse, kom dan eens langs op
de donderdagavond. De jeugd speelt
vanaf 19:00 uur tot 20:00 uur (jeugd tot
12 jaar) en van 20:00 tot 21:00 uur (jeugd
tot 18 jaar). De senioren gaan daarna
door tot 23:00 uur (of eerder als je een
plekje aan de bar wilt bemachtigen).
Het bestuur

Handboogschieten bij “De
Eendracht” tijdens Laarbeek
Gezond
Tijdens de manifestatie “Laarbeek Ge-
zond” op 17 oktober  a.s.  biedt hand-
boogschutterij De Eendracht  de moge-
lijkheid aan alle deelnemers om kennis
te maken met de edele handboogsport.
De nieuwe doel van de Eendracht is
tussen  11.00-16.00 uur open  en er zijn
deskundige instructeurs aanwezig  om
iedereen zelf te laten ervaren dat
handboogschieten voor alle leeftijden een
zeer aangename manier is om gezond te
sporten. Tijdens  de kennismaking krijgen
de deelnemers een korte veiligheids-
instructie, waarna er zo snel mogelijk
een aantal pijlen geschoten wordt.
Daarbij zal blijken dat handboogschieten
vooral een kwestie van techniek is
waarbij  zeker geen overdreven kracht-
toeren van de schutter verwacht worden.
Voor elke leeftijd heeft De Eendracht
passende materialen zodat  zowel
jeugdschutters als grote sterke kerels,
en frêle dametjes optimaal kunnen
uitproberen of handboogschieten bij hen
past. De ervaring leert dat leeftijd en
conditie  in eerste instantie bijna  geen rol
spelen. De een zal  plezier beleven aan
de concentratie die vereist is om een
goed schot te lossen, de ander zal
genieten van de competitiestrijd binnen
de club en tussen De Eendracht en de
clubs uit de omgeving. Tenslotte is er
natuurlijk een groep die vooral de
gezelligheid binnen de vereniging  zoekt.
Het grootste deel van de activiteiten vindt
plaats in De Dreef.  Om veiligheids-
redenen heeft De Eendracht er echter
voor gekozen het schieten te laten plaats
vinden in de eigen doel.  Voor de

deelnemers betekent dit dat ze vanuit De
Dreef  de straat even oversteken naar de
doel van De Eendracht,  gelegen aan de
Bosscheweg 92.



Dorpsstraat 1, 5735 EA Aarle-Rixtel, 0492-386051, 

www.couwenbergh.info, info@couwenbergh.info

Conferentiecentrum de Couwenbergh

Een plek waar inspanning en ontspanning 

samengaan

Conferenties 

Vergaderingen

Trouwplechtigheden

Feesten en recepties

Diners

Catering

Condoleances
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Openingstijden showroom
wo-do-vrij  :13.30-18.00 uur

za: 09.00-16.00 uur
Of volgens afspraak

Torenakkerweg 3a
5735 BG  Aarle-Rixtel
Tel 0492-381383
mobiel 06-51162419Voor tegels en sanitair bezoek

onze vernieuwde showroom
of kijk op ons nieuwe website:

www.vanrooydasmooi.nl

Gevonden
voorwerpen
Jeugd3daagse

We hebben nog steeds een groot aantal
gevonden voorwerpen in ons bezit. De
eigenaar kan deze op komen halen bij
Hans Schepers, De Duivenakker 62, tel.
383758
De spullen worden tot 15 oktober
bewaard en zullen daarna worden
meegegeven aan de kledinginzameling.

KKKKKlokje

Taxatierapport:
U wilt een taxatierapport van uw woning
en daar echt niet te veel voor betalen?
Bel Gerard Roefs Taxaties tel: 383566,
ook buiten kantoortijden.

Computer problemen?
Heeft u problemen met de computer of
laptop? Bel Rico op 06.22.12.99.38 of
bgg 0492-529938.
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6 oktober Middenstandsvereniging
De Middenstandsvergadering, die in Café
van den Elzen werd gehouden, was zeer
matig bezocht. En wellicht zullen er
leden zijn die het, achteraf beschouwd,
zeer jammer zullen vinden dat zij deze
vergadering niet hebben bijgewoond. De
landelijke adviseur van de Kleermakers-
patroonsbond, rector Swinkels, had de
middenstand in het algemeen iets te
zeggen. Vroeger, aldus rector Swinkels,
moesten alle middenstanders een felle
strijd leveren om het dagelijks bestaan,
maar zoals het nu is, zal het niet blijven.
Door machtige concerns hier in
Nederland wordt een strijd gevoerd tot
aantrekking van alle mogelijke verkoop
organisaties. Minder kapitaalkrachtige
bedrijven, die ter wille van de bestaans-
mogelijkheden en het niet bezitten van
wetenschappelijke diensten en ook
daarom op willen gaan in deze machtige
concerns, geven de middenstanders van
vandaag te denken: wat moeten wij daar
tegen doen?  Ook de kleermakers heb-
ben deze strijd gekend tegen de
confectiebedrijven. Toen hun de hand
werd geboden om gezamenlijk op te
trekken, werd deze geweigerd. En toen
besloot de confectie industrie zelf de
strijd te voeren. Het resultaat is dat deze
branche de strijd gewonnen heeft. Thans,
aldus de geestelijke adviseur, zijn de
meelfabrieken in een machtig kartel
vereend, zij gaan over tot het stichten van
broodfabrieken en zullen via de kruide-
niers hun verpakt (beter verzorgd) brood
aan de man brengen. Ook de slagers
kunnen rekenen op een verbeten strijd,
thans zijn het al de supermarkten en de
zelfbedieningswinkels welke hun al
stroppen bezorgen, maar wie zal het als
kleine middenstander beletten als de
grote vleesfabrieken ook andere verkoop

organisaties gaan opbouwen? Midden-
standers bouwt gezamenlijk aan de
toekomst van uw bedrijven. Laat uw
kinderen niet alleen de ambachtelijke
middenstander worden, maar maak van
hen zakenmensen, die de toekomst aan
kunnen en die op tijd weten dat het roer
om moet. Na dit betoog kwam uit de
vergadering de vraag: is het dan niet beter
dan maar gelijk te stoppen? Het ant-
woord hierop van rector Swinkels was:
nee, probeer met alle middelen uw zaak
te drijven en hij herhaalde dat de
middenstanders hun kinderen een
zakelijke opvoeding moesten geven.

7 oktober Inbraak
Onlangs is of zijn zekere perso(o)n(en)
de kleedkamers op sportterrein “de Hut”
binnengedrongen. Er is echter niets
vermist.

E.H.B.O.
Bij de heren F. Vlamings,Lieshoutseweg
7; A. van Berne, Bosscheweg 67 en H.
de Jong, Klokkengietersstraat, bestaat
tot zondag de gelegenheid tot aan-
melding voor het volgen van een
E.H.B.O.-cursus in de a.s. wintermaan-
den.

8 oktober Geslaagd
De heer C.H.M. Verhoeven, Lieshout-
seweg, slaagde voor het diploma van de
vakcursus voor de melkdetailhandel, welk
diploma werd uitgereikt door de Stichting
vakopleiding melkdetail- en zuiveldetail-
handel.
De heer Theo Verbakel, De Wolfsputten
5, slaagde te Eindhoven voor het examen
hoofdakte.

Opbrengst
De speldjesverkoop voor de Nationale
Reclasseringsdag heeft f 54,80
opgebracht.

HELMONDSE COURANT oktober 1960






