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Taxibedrijf
C. van Heijst
*
*
*
*
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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

Pagina 6

Week van zaterdag 30 oktober t/m vrijdag 5 november
Zaterdag 30 oktober
18.30 uur Kerk – Eucharistieviering – Dameskoor - kindernevendienst
Toos Houët
(verj./par.)
Zondag 31 oktober – 31ste zondag door het jaar.
10.00 uur Kerk – Eucharistieviering – Heren (Gregoriaans)
Jo Oude Wolbers
(par.)
Harrie en Lies Sloots – Migchels
(par./verj.moeder)
Sjef Heesakkers
(buurt)
Martien van Eindhoven en Piet Coolen
Familie Coolen – Martens
Martien Daniëls
Maandag 1 november – Hoogfeest van ALLERHEILIGEN
19.00 uur Mariëngaarde – Eucharistieviering - Samenzang
Dinsdag 2 november- ALLERZIELEN
19.00 uur Kerk –- Eucharistieviering – Allerzielenviering - Dames- en Herenkoor
Martina Aarts van der Leemputten
Hanneke van Berlo
(m.g.)
Hans Martens
Woensdag 3 november
19.00 uur Kapel – Rozenkransgebed

Week van zaterdag 6 november t/m vrijdag 12 november
Zaterdag 6 november
18.30 uur Kerk – Eucharistieviering – kindernevendienst – Dameskoor
Nel van Lierop
(par.)
Zondag 7 november – 32e Zondag door het jaar – St. Willibrordzondag
10.00 uur Kerk – Eucharistieviering – Cantorij (Gregoriaans + samenzang)
Sien Nooijen
(fund.)
Joseph van Ommeren
(fund)
Frans Bekx
(fund.)
Johanna Bekx – Raaijmakers
(fund.)
Toon van Boxtel
(par.)
Jo en Andries Smulders - Sengers
Martina Aarts – van der Leemputten
(par.)
Jan en Lea van Roij – van Gerwen
(buurt)
Bertha van Dijk – Swinkels
Johan Donkers
(par.)
Elly Engels – Jeurgens
(par.)
Hein Vogels
Frans en Marieke Raijmakers-Donkers
Tot welzijn van de parochie
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Woensdag 10 november
19.00 uur Kapel – Rozenkransgebed
OVERLEDEN
Henk van Bommel, De Vinken 16 , 71 jaar.
ALLERHEILIGEN en ALLERZIELEN
Maandag 1 november vieren wij het hoogfeest van ALLERHEILIGEN. U bent dan
van harte welkom bij de Eucharistieviering in Mariëngaarde om 19.00 uur.
Dinsdag 2 november is ’s avonds in onze kerk om 19.00 uur de SPECIALE
EUCHARISTIEVIERING i.v.m. ALLERZIELEN.
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!
Doopvieringen.
De datum voor de 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.
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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Bericht van:
OPROEP
Van medio 1942 tot medio 1944 heeft het
voormalige parochiehuis aan de Dorpsstraat in Aarle-Rixtel gefunctioneerd als
‘noodseminarie’ van de Priesters van het
H. Hart. In die tijd verbleven twee klassen
- zo’n veertigtal jongens tussen twaalf en
vijftien jaar - met een tiental paters en
broeders in dat gebouw. Een zaaltje aan
de overkant, achter de huizen gelegen,
diende als klaslokaal en studiezaal, waar
’s avonds ook het ‘huiswerk’ werd gemaakt. De hele groep ging uiteraard
dagelijks naar de Mis in de parochiekerk.
Ook werd er tweemaal per week klassikaal gewandeld in de omgeving en ’s
zomers gezwommen in het plaatselijke
zwembad. Het verblijf van zo’n groot
aantal ‘bijzondere gasten’ in het toen nog
zo kleine dorp moet dus voor de inwoners
bepaald niet onopgemerkt zijn gebleven!
Denk maar eens aan al die verenigingen
die twee jaar lang hun onderkomen kwijt
waren en dus elders hun heil moesten
zoeken. Toch is er noch in het parochieel, noch in het gemeentelijk archief
iets te vinden over die tijdelijke dorpsbewoners. Zelfs in het boek dat de
gebeurtenissen in Aarle-Rixtel tijdens de
oorlogsjaren beschrijft: geen woord over
dat ‘noodseminarie’! Ongetwijfeld zijn er
nog een aantal dorps- en streekgenoten
die daaraan herinneringen hebben.
Wellicht heeft iemand ook nog een of
meerdere foto’s waar het parochiehuis op
staat of de seminaristen. Ieder die iets
over dit onderwerp weet of heeft, wil ik
hiermede vragen contact met mij op te
nemen, zodat het ‘gat in de geschiedenis’ van Aarle-Rixtel én van de
congregatie van de Priesters van het H.
Hart kan worden gedicht! Het resultaat
van deze zoektocht zal t.z.t. worden
gepubliceerd.
Bij voorbaat dank!
Theo Pollemans
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Cornelius Valeriusstraat 20
3421 HN Oudewater. Tel.: 0348-562045
info@theoriapollemans.nl

Collecte
Brandwonden
Stichting groot succes
In de week van 10 tot en met 16 oktober
collecteerden in heel Nederland meer
dan 50.000 vrijwilligers voor de Nederlandse Brandwonden Stichting. Ook in
Aarle-Rixtel gingen de collectanten langs
de deuren. En met succes! Gezamenlijk
werd een bedrag van € 1149.26 opgehaald. De opbrengsten van de collecte
stellen de Brandwonden Stichting in staat
om haar werk voor mensen met brandwonden voort te zetten
Ernstige brandwonden kunnen je hele
leven op zijn kop zetten. Het medische
traject, met tientallen operaties, duurt
soms jaren. Daarnaast zijn er de
verwerkingsproblemen van het vaak
traumatische ongeluk. En tot slot zijn het
vooral de ontsierende littekens die het
leven van brandwondenslachtoffers moeilijk maken. Mensen met brandwonden
worden vaak nagestaard, gemeden en
soms niet voor vol aangezien. Daar moeten zij mee leren leven. De Brandwonden
Stichting helpt hen daarbij.
Al meer dan 35 jaar voert de Nederlandse
Brandwonden Stichting haar strijd tegen
deze littekens. Dit doet zij op drie fronten: Het voorkomen van brandwonden,
het verbeteren van de behandeling (door
onderzoek) en het bevorderen van de
psychosociale nazorg en begeleiding.
Dankzij de collecte kan de Nederlandse
Brandwonden Stichting haar activiteiten
voortzetten. Namens de plaatselijke
collecteorganisator dankt de Brandwonden Stichting alle collectanten en gulle
gevers in Aarle-Rixtel voor hun bijdrage
aan ‘de strijd tegen de littekens’.

www.autoschadeverbakel.nl

www.twanvanhout.nl
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Bericht van:
Loes ontmoet Loes
De jubileumexpositie ,,Loes ontmoet
Loes,, loopt nog tot en met 31 december
van dit jubileumjaar bij Smeulders
Sfeermeubelen aan de Mierloseweg 136
in Helmond. De trekking van het te
verloten schilderij heeft inmiddels plaats
gevonden en de dolgelukkige winnares is
Mevr. Petri Sterken uit Beek en Donk. Als
jubileumaktie zal de collectie van zo’n 80
schilderijen tijdens de laatste maanden
van dit jubileumjaar t/m 31 december
2010 met 50% korting worden aangeboden. U kunt tijdens de openingstijden
van de winkel terecht om de expositie te
bezoeken. De winkel is op maandag
gesloten. Kijk ook op
www.smeulderssfeermeubelen.nl voor
informatie.

Mededelingen van de
huisartsenpraktijk
De griepspuiten zijn er weer, de jaarlijkse
vaccinatie van mensen met een verhoogd
risico gaat weer plaats vinden.
De griepspuit helpt NIET tegen verkoudheden of “griepjes” zoals ze vaak genoemd worden en waar je ook best wel
ziek van kunt zijn; koorts, spierpijn,
hoesten en hoofdpijn komt het meeste
voor.
De griepspuit helpt wel als de ECHTE
griep komt: hoge koorts, flink ziek, dagen
in bed met het gevaar dat de griep voor
mensen met een verhoogd risico tot
ernstige complicatie’s leidt zoals longontsteking, hartfalen en nierlijden.
Het kan best dat de echte griep helemaal
niet komt, des te beter!
Tot de risicogroepen horen:
*mensen die lijden aan hart- long- nieren suikerziekten
*mensen met een verminderde weerstand
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bv.bij een behandeling voor kanker
*mensen van 60 jaar en ouder
We roepen iedereen op, die in aanmerking komt voor een prik; denkt U in
aanmerking te komen, maar krijgt U geen
brief: neem gerust contact op.
De vaccinaties zullen worden gegeven in
de huisartsenpraktijk op woensdag 17
november en donderdag 18 november 2010 van 2 tot 5 uur
met vriendelijke groeten,
F.Titulaer,A.Engels en assistentes.
Lieshoutseweg 50, Aarle-Rixtel
T 381253

INSCHRIJVEN
EHBO-CURSUS
KAN NOG
Enige weken geleden gaven wij aan weer
te gaan starten met een nieuwe EHBOcursus. Naast eerste hulp bij ongelukken
wordt er ook lesgegeven in verbandleer,
reanimatie en het gebruik van de AED.
Deze Automatische Externe Defibrillator
kan bij iemand met een circulatiestilstand op een geautomatiseerde
manier een elektrische schok worden
toegediend met het doel het hart weer in
een normaal ritme te brengen.
Er hebben zich inmiddels voldoende
mensen aangemeld zodat de cursus van
start kan gaan. Er zijn nog enkele
plaatsen over, dus wanneer u de cursus
wilt gaan volgen dan kunt u zich alsnog
aanmelden.
De cursus start, in tegenstelling tot wat
eerder was gemeld, op dinsdag 23
NOVEMBER in De Dreef aan de
Duivenakker. De lessen zijn van 20.00 –
22.00 uur en het EHBO-examen is eind
maart 2011.
Aanmelden kan via post@ehbo-aarlerixtel of telefonisch 0492 – 381845 of
381596.

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:
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Harmonie De Goede Hoop

Gratis boek voor
bibliotheekleden in het kader
van Nederland leest
Van 22 oktober t/m 19 november 2010
vindt de campagne Nederland Leest
plaats. Tijdens deze landelijke campagne
wordt iedereen uitgenodigd met elkaar in
discussie te gaan over één bepaald boek.
Dit jaar staat het boek ‘De grote zaal’ van
Jacoba van Velde centraal.
De grote zaal (1953) van Jacoba van
Velde gaat over de laatste dagen van een
oude vrouw in een verpleegtehuis en is,
net als de auteur, bij het grote publiek in
de vergetelheid geraakt. Bij verschijnen
werd het boek nationaal en internationaal
als meesterwerk bestempeld door gerenommeerde recensenten. De grote zaal
verscheen in 13 vertalingen. Nederland
Leest, de grootste leescampagne die
ons land kent, plaatst het boek opnieuw
in de belangstelling.
Vanaf 22 oktober kunnen volwassen
bibliotheekleden een gratis exemplaar
van ‘De grote zaal’ ophalen in alle
vestigingen van bibliotheek De Lage
Beemden, zolang de voorraad strekt.
Op 4 november organiseert Bibliotheek
De Lage Beemden in het kader van
Nederland Leest de lezing ‘Weten van
vergeten’. Hilde Jacobs komt vertellen
over de onderwerpen dementie en alzheimer. De lezing vindt plaats in Bibliotheek
Gemert en begint om 20.00 uur. Kaartjes
kosten 5 euro en zijn verkrijgbaar in
Bibliotheek Gemert of telefonisch te
reserveren via telefoonnummer 0492361675.
Meer informatie is te vinden op
www.nederlandleest.nl
en
www.bibliotheeklagebeemden.nl.

Beginnende muzikanten
gezocht.
La Banda, één van de orkesten van
harmonie De Goede Hoop, bestaat nu
bijna twee jaar. Het is een enthousiaste
groep mensen in de leeftijd van 40 tot 80
jaar. Om tot een nog betere bezetting te
komen zijn we op zoek naar beginnende
muzikanten die samen met ons op
dinsdagavond muziek willen maken.
Er is vooral behoefte aan een slagwerker
voor de grote trom, een basblazer, fluitspelers en trombonisten. Iedereen met
enige basiskennis van het instrument is
welkom!
Ook liefhebbers die een ander harmonieinstrument (klarinet, trompet) bespelen
zijn van harte welkom. Overigens zijn
instrumenten in bruikleen verkrijgbaar bij
de harmonie!
Mocht u belangstelling hebben, dan kunt
u op dinsdagavond om kwart over acht in
De Couwenbergh, Dorpsstraat 1, AarleRixtel eens komen luisteren.
Voor meer informatie kunt u ook terecht
bij pietgijsbers@live.nl tel. 0492-382170

“Mijn vrouw
heeft al 10 jaar
Multiple Sclerose”
@e_XXijki`a[mf\c`b
d`adXZ_k\cffj%%%
D\c[a\XXeXcjZfcc\ZkXek\ejki`a[
d\\k\^\eDlck`gc\JZc\ifj\
9\c'(',0(0/*0f]dX`c
eXXi`e]f7eXk`feXXcdj]fe[j%ec

GIRO
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MAASSLUIS

www.nationaalmsfonds.nl
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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:

Wijkrestaurant Laarbeek gaat 3
november open
3 november 2010 gaat het Wijkrestaurant
Laarbeek van start in de keuken van het
Commanderij College.
Het wijkrestaurant is 2 keer per week
geopend (woensdag en donderdag) van
17.00 tot 20.00 uur. Het restaurant is
gevestigd in de keuken van het Commanderij College aan de Wijnkelderweg in
Beek en Donk. De maaltijden worden
rond 18.30 uur uitgeserveerd.
Tijdens deze openingstijden worden de
maaltijden klaargemaakt en aansluitend
vindt het diner plaats. Dit alles gebeurt
onder de professionele begeleiding van
een kok.
Doel
Het wijkrestaurant heeft een maatschappelijke doelstelling en werkt zonder
winstoogmerk.
Het wijkrestaurant heeft 3 doelstellingen:
1. Ontmoeten: iedereen kan er eten en/of
actief deelnemen (koken, uitserveren).
2. Samen actief zijn: er is voor ongeveer
12 deelnemers de mogelijkheid om met
anderen te koken. De deelnemers kunnen ook actief zijn in de bediening en
tafelschikking.
3. Educatie: leren koken onder begeleiding van een professionele kok en, als je
zelf al kunt koken, anderen dit leren.
Centraal staat: koken, bedienen of
serveren van de maaltijd, de tafelschikking, presenteren van de bereide maaltijd,
het opruimen en schoonmaken. Je kunt
het ook beschouwen als een workshop
koken. Er zal zo veel mogelijk worden
gewerkt met verse ingrediënten.
Er is iedere dag in het totaal plaats voor
25 deelnemers. Er wordt gewerkt met
vrijwilligers, stagiaires en deelnemers
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(inwoners Laarbeek).
Tegen een gereduceerd tarief kan door
een gezelschap aan de maaltijd worden
deelgenomen. Voor degenen die mee
koken is er een sterk gereduceerd tarief.
De tarieven worden binnenkort bekend
gemaakt. Reserveren kan telefonisch of
per email.
Voor wie?
Iedereen uit Laarbeek kan deelnemen:
jong of oud, het maakt niet. Bijvoorbeeld:
- mensen die het vervelend vinden om
elke dag voor zichzelf te koken
- mensen die graag koken en dit samen
met anderen willen doen
- mensen die het leuk vinden anderen te
leren koken
- wanneer je graag met anderen dineert
- wanneer je goed en verantwoord wilt
koken en eten tegen een schappelijke
prijs
- wanneer je altijd op jezelf bent
aangewezen en in contact wilt komen
met anderen
- maar ook: een vereniging die met haar
vrijwilligers een gezellige middag/avond
wil eten en koken als verenigingsactiviteit.
Heeft u interesse meldt u zich nu al aan!
Het wijkrestaurant wordt mede mogelijk
gemaakt door een bijdrage van het Oranje
Fonds.
Meer informatie? Neem dan contact op
met Frank Mulkens, Stichting Welzijn
Laarbeek, telefonisch 0492-328800 of per
mail: fmulkens@welzijnlaarbeek.nl

K lokje
Dovens Meubelen:
3000 m2 woon ideeën op het gebied van
wonen-slapen-stofferen-vloeren. Eiken
kwaliteits meubelen op maat gemaakt uit
eigen meubelmakerij. Kwaliteit-KennisAdvies-Service onder 1 dak. Dovens
Milheeze 0492-341553 www.dovens.nl
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Bericht van:
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MUZIKALE EN
CANTIQUE SAMEN
IN CONCERT
Muziekvereniging Muzikale en kamerkoor
Cantique, beide uit Aarle-Rixtel, zullen
op zondagmiddag 7 november samen een
optreden verzorgen in Café/Zaal Het
Heuveltje in Aarle-Rixtel, aanvang om
14.30 uur. Cantique zal het concert
openen en in het gedeelte tot aan de
pauze een aantal liederen ten gehore
brengen. Daarna zal Muzikale met verschillende nummers uit haar nieuw en
gevarieerd repertoire de tweede helft van
het concert “vol” blazen.
Het kamerkoor Cantique is in 1992
opgericht. Met de naam Cantique wil het
koor haar bezieling accentueren. Bij de
leden draait het dan ook om het plezier
van zingen: een lofzang op de zang. Het
repertoire bestaat vooral uit originele voor
a capella geschreven muziek uit de
renaissance en de vroege barok. Soms
wordt een uitstapje gemaakt naar het
classicisme en de romantiek. Sinds 1995
staat Cantique onder leiding van
Jacqueline Wezenberg die ook als
violiste in verschillende orkesten speelt
o.a. het Zeeuws orkest.
Muzikale bestaat ruim 6 jaar en wordt
sinds 1 april 2009 gedirigeerd door Gert
van Kraaij die in de regio bekend is
omdat hij een aantal jaren Harmonie
Phileutonia uit Helmond gedirigeerd heeft
en op dit moment ook nog dirigent is van
Harmonie Amicitia in Brouwhuis.
Het repertoire van Muzikale is zeer
gevarieerd en biedt voor elk wat wils: Licht
klassiek, harmonie- en fanfaremuziek,
dans- en musicalmuziek en swingende
muziek met dixieland- en big banduitstraling.
Voor meer informatie: www.muzikale.nl

Reünie Zeilkamp Laarbeek en
Gemert-Bakel op zondag 07
november 2010
Ook dit jaar organiseren wij weer een
reünie voor alle jongens uit Laarbeek en
Gemert-Bakel die de afgelopen drie jaar
met ons mee naar Loosdrecht zijn geweest. Vrienden, broers en neven zijn
ook van harte welkom.
Ken jij iemand in jouw omgeving die
graag meegaat? vraag hem mee!
Op de reünie zijn er foto’s te bekijken van
het afgelopen jaar en ook is er een
fotojaarboek. Het is een leuke dag om,
onder het genot van een hapje en een
drankje, met elkaar herinneringen op te
halen aan het zeilkamp.
Waar:
Scheepstal 3 te Aarle-Rixtel
Wanneer: Zondag 7 november
Hoe laat: van 15 uur tot 18 uur
Fotojaarboek
We hebben afgelopen jaar heel veel
positieve reacties gekregen op het
fotojaarboek dat is gemaakt van het
kamp in 2008. Dit jaar kan je daarom het
boek van 2008 en/of 2009 bestellen.
Informatie op de reünie bij Martijn Prick of
via ons e-mail adres.
Voor meer informatie over deze reünie of
het zeilkamp: info@zeilkamplaarbeek.nl
Tot zondag 7 november!
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Bericht van:

Pagina 19

Beste Dames

Deze middag wordt gehouden in “De
Dreef” en begint om 13.30 uur en is
GRATIS.
We rekenen op een grote opkomst ;
iedereen is welkom, ook niet K.B.O.
leden. U dient zich wel aan te melden:
Bij Nelleke Biemans tel. 383822.

Lezing “Gevaren van internet en Loverboys”. Donderdag 28 oktober aanvang
20.00 uur Dorpshuis Lieshout
Deze avond wordt verzorgd door Mariëlle
Nollen en Lei Seuren. Mariëlle gaat in op
het thema Loverboys. Wat is een loverboy, hoe gaan ze te werk.
Lei Seuren geeft in zijn lezing aan wat
internet allemaal kan doen en wat er voor
gevaren aan schuilen.
Lezing “Als zorg aan ouderen ontspoort”
Donderdag 4 november 20.00 uur zaal ’t
Heuveltje. De heer C. Kinders van het
GGD Brabant-Zuidoost zal deze lezing
verzorgen. Waneer we ouder worden,
verandert er veel in ons leven.
Op het gebied van gezondheid ontstaan
veel vragen. Met elkaar wordt besproken
hoe de opgedane kennis kan worden
toegepastin het dagelijkse leven.
Het bestuur
SENIORENVERENIGING/KBOAARLERIXTEL

Op dinsdag 16 november 2010 wordt
door de Werkgroep Educatie van de
K.B.O. en de SWOL een voorlichtingsmiddag georganiseerd over knie- en
heupoperaties.
Orthopeed Dr.Lacroix zal deze middag
uitgebreid informeren over deze
operaties:
- Wat is een prothese en waaruit bestaat
deze ?
- Wanneer komt iemand hiervoor in
aanmerking ?
- Wat zijn de klachten ?
- Hoe lang gaat een prothese mee ?
- Wat zijn de risico’s ? enz. enz.

Nieuwe
docente KiKo
Bij de start van dit nieuwe seizoen bleek
helaas dat we al direct op zoek moesten
naar een nieuwe docent. Gelukkig slaagden we daarin zeer snel, dus we zijn blij
u te kunnen melden dat Neeltje van
Doore bereid is gevonden ons kinderkoor
les te geven. Jammer genoeg konden we
onze vaste avond niet houden, vandaar
dat de lessen nu gepland staan op
dinsdagavond in een lokaal van basisschool de Driehoek. Voor de komende
maanden staan er al weer mooie optredens gepland. Vind je zingen leuk, kom
dan eens kijken bij Kiko. Kijk ook eens
maar eens op onze website http://
www.kikolaarbeek.nl Natuurlijk hebben
we ook in stijl afscheid genomen van
onze vorige docent, Adriaan van de
Heuvel. Met een zelfgemaakt vriendenboek, een lekkere fles kinderchampagne
en een echte show van de kinderen van
de 2e groep zorgden we dansend en
zingend voor een mooi afscheid. Meneer
Adriaan, nogmaals Bedankt!

LIVE MUZIEK
31 OKT. ZONDAGMIDDAG
VANAF 16.00
SOLD POP ROCKCOVERS
JAREN 60-70

CAFE-ZAAL ‘T HEUVELTJE
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Bericht van:
ENQUÊTE
JEUGD3DAAGSE
Ieder jaar zijn we op zoek naar ideeën en
verbeteringen voor de volgende editie van
de Jeugd3daagse. Dit jaar hebben we
jullie hulp nodig, want we vinden het
belangrijk en fijn om te horen wat jij van
de Jeugd3daagse vindt. Iedereen die dit
jaar heeft meegedaan, kinderen,
(hulp)leiding en dagjeshulp, heeft
inmiddels een brief ontvangen met de
uitnodiging om onze enquête in te vullen.
Dat duurt helemaal niet lang en kan via
internet worden ingevuld, net zo
makkelijk. Heb je onze site al eens
bezocht: www.jeugd3daagse.nl? Naast de
enquête staan er ook hele leuke foto’s.
Als je de enquête nog niet hebt ingevuld,
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doe dat dan snel. Onder alle deelnemers
die dit jaar hebben meegedaan of
geholpen en de enquête hebben ingevuld,
wordt een leuke kadobon verloot. Mocht
je geen brief hebben ontvangen of heb je
het over het hoofd gezien, kun je een
mailtje sturen naar info@jeugd3daagse.nl
Bedankt.

K lokje
Bijles nodig?
Heb je moeite met een vak op school en
zou je hier graag wat extra les in willen
hebben?
Mail
dan
naar:
wietske.bouwman@wur.nl
: 2e jaars
biologiestudente Wageningen. Ik geef
bijles in de vakken: Biologie (alle jaren),
wiskunde, scheikunde en natuurkunde (t/
m 4e klas). Niveau: mavo/havo/vwo)

Oosthoek
FINANCIEEL

ADVIES

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

%F5FNQFMJFSr+("BSMF3JYUFM
        r     
info@oosthoekfinancieeladvies.nl
www.oosthoekfinancieeladvies.nl
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Vanaf 1 november 2010 levert
MELL Services Kanaaldijk 4 - 5735 SL Aarle Rixtel
Uitleenmiddelen

&

Verkoop & Verhuur

Hoog ± laag bedden

Rollators al vanaf ¼

Papegaai bedhulp

Rolstoelen al YDQDI¼

Bed verhogers

Elektrische rolstoelen

Bed leestafels

Scootmobielen YDQDI¼

Bed tafel

Driewiel fietsen

Bed rug en been ondersteuners

Elektrische scooters YDQDI¼

Nachtkastjes

Loophulpmiddelen

Douche stoelen

Ouderen telefoon ± grote toetsen

Toilet stoelen

Tafel benodigdheden (mes, vork, lepel)

Beaudeoir ( steek po )

Regenkleding

Loop krukken

Schootskleden

Trippel stoelen

Scootmobiel verhuur ¼- per maand

Til liften

De BESTE producten
voor de laagste prijs!

Sta op stoelen

Winkel en Showroom zijn gevestigd aan:

Kanaaldijk 4 5735 SL te Aarle Rixtel
Telefoon : 0492-599930
Wij zijn geopend elke werkdag van 09.00 uur tot 17.00 uur

Website: www.mell.nl

www.scootmobiels.info
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In gesprek met:
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Het Klompenschuurtje.
Ditmaal is Reportad op bezoek bij Nicole
van Aarle op de Helmondseweg. Nicole is
de eerste en enige vrouwelijke klompenmaakster van Nederland. Zij is de dochter
van Harrie van Aarle, de bekende
klompenmaker van de Bosscheweg.
Nicole verteld dat het klompen maken
aan het uitsterven is. Machinaal klompen
maken wordt nog op diverse plaatsen
gedaan, maar steeds minder. Reportad
werd door Nicole verrast op een Klompenklets. U vraagt zich natuurlijk af wat
is een Klompenklets? Dat is een speciaal zoet likeurtje, als je die op hebt,
klets je veel gemakkelijker. Dat heeft
Reportad inderdaad ervaren. Nicole
vertelt dat zij bijna tien jaar in het leger
heeft gediend. Zij daar vrachtwagen
chauffeur was. Dat zij de vijfde generatie
klompenmakers is in de familie van Aarle.
Dat opa Hein van Aarle vanuit St.
Oedenrode kwam. Ze is thans de foto’s
aan het verzamelen van de familie van
vroegere tijden. Zij wil deze dingen

vastleggen, dat ze voor het nageslacht
bewaard blijven. Het oude ambacht mag
gewoon niet verloren gaan. Ze is als
klompenmaker als hobby vijf jaar geleden
begonnen. Steeds vaker werd op haar
een beroep gedaan om op locatie
klompen te komen maken. Op dit moment dien ik mijn weekenden te plannen
dat ik vrij wil zijn. Ook sta ik jaarlijks op
de Keukenhof, op de Zaanse Schans ben
ik regelmatig. De grote klompen die daar
staan zijn gemaakt door mijn vader
Harrie. Ja, zegt Nicole, dat is best moeilijk om zo’n grote klomp te maken. Je
moet echt weten dat je daarvoor het
juiste stuk hout hebt. En dan is de kans
van mislukken nog aanwezig. Nicole
verteld dat zij in de loods achter het huis
in gedeelte heeft ingericht als werkplaats. Zij maakt daar de klompen, zit er
te verven, decoraties aanbrengen, ideeën
uit te werken. Zij gaat hier ook haar
workshops geven aan kleine groepen. Zijn
de groepen groter, dan maakt zij gebruik
van de grote ruimte van de loods. Op
zaterdag 13 november 2010 opent zij
officieel haar Klompenschuurtje. Van
14.00 tot 17.00 uur is iedereen van harte
welkom. U kunt dan kennis maken met
de eerste vrouwelijke klompenmaakster
van Nederland en wat de mogelijkheden
zijn die zij te bieden heeft. Maar zij heeft
naast haar klompen ook relatie geschenken. O.a. Sleutelhangers, USB-klomp,
flessenopeners, teveel om op te noemen.
Reportad zag rolschaatsklompen staan.
Naaldhakklomp, pennenbakklomp, klompen met een waxinelichtje erin. Kransen
met kleine klompjes, een telraampje met
klompjes, vogelhuisjes voor meesjes.
Zij geeft ook verschillende workshops. Je
eigen klompen schilderen en / of pimpen.
Wat dacht je van een paar Hollandse
klompen in je eigen maat die je helemaal
naar je eigen smaak schildert en / of
pimpt met behulp van verf, kantjes,
lintjes, applicaties, bandjes. Of een
vogelhuisklomp, spaarpotklomp of een
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autoklomp? De workshop is geschikt
voor volwassenen en kinderen.
De workshop: Exclusief. Na een 2 uur
durende workshop bruis je van creatieve
energie en ga je naar huis met jezelf
ontworpen klompen of klomptas. Er is
keuze uit bijzonder textiel en materiaal
van leer tot vintage, sieraden, kantjes,
bandjes, stofjes, riemen en nepbontjes.
Je kunt werken met spijkers en nagels,
draad en garen, met verf, lak en lijm.
Maar ook een leuk idee om je vrijgezellenavond bij Nicole te vieren. In onderling
overleg kan zij uw avond fantastisch
invullen. Reportad is nieuwsgierig geworden. Nicole legt uit dat je zo’n avond heel
creatief kunt invullen. Een vrijgezellenavond hoeft echt geen zuipavond te zijn.
Zij heeft voor iedereen wel een idee om
de avond of dag te vullen. Wel dien je

1 en 2 november
Inzameling grof groen afval
LAARBEEK – Jaarlijks is er voor uw
gemak in het voor- en najaar een aparte
inzameling van grof groen (snoei)afval. Dit
najaar wordt er ingezameld op maandag
1 en dinsdag 2 november. De inzameling
is kosteloos.
Op maandag 1 november wordt het grof
groen opgehaald in de kern en het
buitengebied van Aarle-Rixtel, de kern
Lieshout en het buitengebied van Beek
en Donk ten oosten van de ZuidWillemsvaart. Dit deel wordt aangegeven
als het gearceerde deel op het kaartje.
Op dinsdag 2 november in de rest van
Laarbeek (Beek en Donk en Mariahout)
aan de beurt, dit is het niet gearceerde
deel op de kaart.
Hoe aanleveren
De inzameling begint vroeg, dus zorgt u

tijdig af te spreken, want haar agenda is
best gevuld. Ook voor een kinderfeestje
is bij Nicole plaats. Ze kunnen op een
bijzondere wijze hun verjaardag creatief
vieren. Ook familie bijeenkomsten kunnen
bij haar plaats vinden.
In de Klompenschuur is van alles te zien
en te koop. U kunt op de website
www.klompenschuurtje.nl zien wat er
allemaal is. Wil je meer informatie bel
dan met Nicole 06.22.99.48.80. Nicole
bedankt voor de Klompenklets en de
koffie. Succes met je Klompenschuurtje.
Mij valt op dat verschillende jonge
mensen de uitdaging aan gaan om
zelfstandig als ondernemer verder te
gaan. Dus Aarle-Rixtel heeft met deze
jonge mensen toekomst.
Reportad.

er voor dat het grof groen afval op tijd, dat
wil zeggen vóór 7.30 uur, buiten ligt. Het
is noodzakelijk dat het grof groen afval
goed hanteerbaar wordt aangeboden.
Daarom gelden de volgende voorwaarden.
De maximale hoeveelheid is 2m³.
Een pakket mag niet langer en
breder zijn dan 0,50 bij 0,50 bij 1,50
meter.
Een pakket mag maximaal 20 kilo
wegen.
Het afval moet gebundeld zijn met
minimaal twee stukken touw of band er
omheen.
Losse takken en dergelijke worden
niet meegenomen.
Er mag niets worden ingepakt in of
met plastic.
Voldoet het grof groen afval niet aan deze
voorwaarden dan wordt het niet
meegenomen.
Grof groen afval kunt u ook altijd
aanbieden bij de milieustraat aan De
Stater 2 in Lieshout.
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Bericht van:
Harmonie De Goede Hoop

Halloweenconcert
harmonie De Goede Hoop.
Op zondag 31 oktober wordt in landen
zoals de Verenigde Staten, Engeland en
Canada het feest van Halloween gevierd.
Harmonie De Goede Hoop o.l.v. Gerrit de
Weerd zal op deze avond een concert
verzorgen in multifunctioneel centrum De
Dreef. De sporthal zal dan geheel in
Halloweenstijl zijn aangekleed. Vóór
aanvang van het concert zal er om 18.00
uur een lampionnenoptocht plaatsvinden,
waar kinderen in Halloween-outfit de
straten van Aarle-Rixtel ‘onveilig’ gaan
maken. Muzikanten en griezelige figuren
begeleiden de kinderen naar De Dreef,
waar het concert om 19.00 u. zal aanvangen. Wie kent niet de nummers als
Thriller van Michael Jackson en Dans
Macabre van Camille Saint-Saëns, of het
door John Williams gecomponeerde
Theme from Schindlers List. Tevens kunnen de luisteraars een kleine 15 minuten
genieten van Andrew Lloyd Webbers The
Phantom of the Opera. Dit is slechts een
greep uit het repertoire dat harmonie De
Goede Hoop ten gehore zal brengen in
een anderhalf uur durend concert.
Presentatrice Ellen van de Berk zal als
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‘lady-witch-speaker’ het publiek door het
hele concert begeleiden. Ook zullen de
Aarlese dansgroep Velvet Rouge en
violiste Lisanne Soeterbroek bij een
aantal nummers van harmonie De Goede
Hoop prominent van zich doen spreken.
Velvet Rouge is bekend geworden door
haar optredens tijdens de kletsavonden.
Lisanne Soeterbroek is in 2008 cum
laude afgestudeerd voor haar masterexamen.
Diegene die denkt rustig achterover
leunend naar de muziek te kunnen
luisteren komt bedrogen uit. Wees op uw
hoede want wie weet ligt ‘Chuckie’ of
‘Freddie Krueger’ wel op de loer!
U bent van harte welkom om dit unieke
concert bij te wonen. De entree bedraagt
€ 10,=; een hapje en drankje is hierbij
inbegrepen. Kinderen t/m 12 jaar hebben
gratis toegang. Kaarten zijn verkrijgbaar
bij de Boerenbond en drogisterij Raymakers of voor aanvang van het concert
bij de kassa in De Dreef.
Voor informatie over dit concert en de
lampionnenoptocht van de kinderen kunt
u terecht bij Heleen van Asten, tel. 0492383147 of Marieke Bouwman, tel. 0492383292. Het belooft een groots spektakel
te worden.

K lokje
Gevonden:
Mevrouw Toorop heeft vorige week in de
tuin een mooie gymschoen gevonden, in
de omgeving aan iedereen gevraagd of ze
een schoen kwijt waren. De schoen maat
33 soccer-center staat erop. Kleur zwart
lak met grijs. Mag bij mij afgehaald
worden. Mevrouw Toorop, Van Roijstraat
1, Aarle-Rixtel.
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Cafetaria ’t Smikkelhuukske
Kerkstraat 13
5735 BW Aarle-Rixtel
Tel. 0492-382779

Friet voor 2 á 3 personen met
Friet voor 4 á 5 personen met
2 frikandellen, 1 kroket en 1 kaassoufflé 3 frikandellen, 1 kroket 1 goulashkroket
en 1 Kwekkeboomkroket
Voor € 5,Voor € 9,50

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

Kroket (1+1 gratis)
Frikandel (1+1 gratis)
Bamiblok (1+1 gratis)
Sito stick (1+1 gratis)
Saterol (1+1 gratis)
Braatworst (1+1 gratis)
Wings (1+1 gratis)

Hamburger of wings schotel
met friet of aardappelschijfjes,
rauwkost of warme groenten
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 € 6,90 voor € 4,95

Deze actie geldt vanaf 1 november tot en met 30 november
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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"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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Bericht van:
WIE WORDT
PRINS VAN GANZEGAT?
Ganzegatters en Ganzegatterinnekes,
In de Laarbeeker hebben wij, als
Organisatie Carnaval Ganzegat, de eerst
2 hints bekendgemaakt over wie er Prins
van Ganzegat wordt op 13 november
aanstaande. De hints waren:
1. Bijzonder die vogel in dat gat.
2. Een voorname vreemde ster..
We moeten bekennen dat het nog niet
erg makkelijk is, maar als je goed je best
doet dan zouden deze hints al aardig
kunnen leiden naar een bepaald persoon.
Vandaag zullen we, om het jullie nog wat
te helpen weer 1 hint bekend maken:
3. Het liefst met één slag raak.
Nou dit maakt het toch een stuk
gemakkelijker of niet soms?
Op 13 november aanstaande starten wij
ons carnavalsseizoen en zullen we ´s
avonds om 19:30 uur op het bordes van
de Couwenberg de nieuwe Prins van
Ganzegat bekendmaken. We zullen
allereerst afscheid nemen van Zijne
Doorluchtige Hoogheid Prins Frans d´n
Twidde en zijn Prinses Petra. Zij hebben
afgelopen seizoen de carnavalskar op
fantastische wijze getrokken.
Aansluitend aan de onthulling zal het
Prinsenbal worden gehouden in Dorpscafé de Vrienden. Onze Hofdisjockey Aad
zal de avond muzikaal opluisteren en er
een waar feest van maken.
Op zondag 14 november zullen de Gele
Kielen tijdens het Jeugdprinsenbal,de
Jeugdprins en Jeugdprinses bekendmaken. Zij zullen het fantastische Jeugdpaar Jelle en Maud opvolgen.
Wij hopen u allen tijdens beide onthullingen van ganzerharte te kunnen
begroeten.
Voor het aankomende seizoen hebben
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we weer een mooi programma weten te
plannen. De navolgende data zijn
vastgelegd: 27 november 2010 de
Prinsenreceptie zowel voor de nieuwe
Prins als voor het nieuwe Jeugdprinsenpaar, 4 februari 2011 de
Seniorenavond, 5 februari 2011de 1e
Ganzekwekavond en 19 februari 2011 de
2e Ganzekwekavond. De carnaval valt op
5 t/m 8 maart. Noteer deze data maar
vast in uw agenda.
Met carnavalistische groeten,
Namens de Organisatie Carnaval
Ganzegat:
Riny van den Bogaard
secretaris

OPROEP:
INZAMELING
ROMMELMARKT
Zorgcentrum Mariëngaarde, Bosscheweg
20, te Aarle-Rixtel organiseert op zondag
21 november a.s. van 11.00u-16.00 uur
een hobbymarkt.
Een rommelmarkt maakt hier onderdeel
vanuit. Hiervoor kunnen we nog altijd
artikelen gebruiken. Heeft U nog bruikbare spullen voor deze markt, m.u.v.
witgoed,
computer beeldschermen,
meubels, matrassen en chemisch afval,
dan kunnen deze op donderdag 18 ,
vrijdag 19 en zaterdag 20 november
worden ingeleverd bij de receptie van
Mariëngaarde.
De opbrengst van de hobbymarkt komt
ten goede voor extra ontspanningsactiviteiten t.b.v. de bewoners van het
zorgcentrum.
Femke van de Kimmenade
Activiteitenbegeleidster

www.gemeenschapsblad.nl

Musthave oktober!!!
lantaarn in 3 verschillende kleuren
van € 19,95 voor € 14,95
Dorpsstraat 23
Aarle Rixtel
www.laromanza.nl
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06 – 52 330 331
info@laromanza.nl

Bericht van:
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kan de muren achter hen. Het wordt
wederom een levendig spektakel. Het
bestuur verwacht dan hier ook weer een
gezellig evenement van te maken, omlijst
met enkele winterse hapjes. Noteert u 9
januari 2011 alvast in uw agenda, nadere
informatie volgt.
www.nttb.nl/attc77

K lokje
Computer problemen?
Heeft u problemen met de computer of
laptop? Bel Rico op 06.22.12.99.38 of
bgg 0492-529938.
De Aarle Rixtelse Tafeltennisvereniging
ATTC77 is volop bezig met de voorbereidingen van de jaarlijkse Luikse
Markt die zal worden gehouden op
zondag 9 januari 2011. Zo worden reeds
nu de leden benaderd om zodoende als
club een inventarisatie te kunnen maken
over het aantal meters dat zij nodig
hebben om hun tweedehands waar te
verkopen. Zoals gebruikelijk zullen zij niet
alleen de ruimte op de tafels gebruiken
maar ook de grond eronder en als dat

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: 0492525451.
TE HUUR
Mooie multifunctionele bedrijfsruimte te
huur in Beek en Donk Info: 06-39645784

-
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Pagina 35

Scouting Aarle-Rixtel
‘‘Internationale spionnen’ bij
Scouting Aarle-Rixtel’

De verbouwing
van de Gemeentewerf tot nieuwe
blokhut gaat goed
vooruit!
Met alle leiding
hebben we op
zaterdag 9 oktober vast een kijkje kunnen nemen in de nieuwe blokhut.
Binnen zijn alle ruimtes intussen uitgezet
en de bovenverdieping is al afgetimmerd.
Alle natte ruimtes zijn betegeld.
Buiten wordt er druk gewerkt aan de
veranda en je krijgt nu al een heel
duidelijk beeld van hoe mooi het gaat
worden! Iedereen die de verbouwing wil
volgen kan een kijkje nemen op onze
website: www.scoutingaarlerixtel.nl
Hierop worden regelmatig foto’s geplaatst van de laatste vorderingen. We
gaan de blokhut na oplevering uiteraard
feestelijk in gebruik nemen, waarbij alle
inwoners van Aarle-Rixtel van harte
welkom zijn om te komen kijken.
Verder zijn wij voor onze Bever speltak
dringend op zoek naar nieuwe leiding.
Maria van Aarle heeft na 27(!) Jaar leiding
geven, aangegeven dat ze wil stoppen.
Ze gaat in december afscheid nemen van
de Bevers. We hebben intussen twee
nieuwe, enthousiaste leidsters, maar om
een Bevergroep te kunnen draaien is dat
wat weinig. We zijn dus nog op zoek
naar minstens 1 maar liever 2 mensen
die zin hebben om op woensdag van
13.30 uur to 15.00 uur leiding te geven
aan de Bevers, jongens en meisjes van 5
tot 7 jaar. Als je hier zin in hebt, of je wilt
nadere informatie, kun je contact
opnemen met bestuurslid: Marie-José van
Bakel 382498 of Hans Walk 382381

Scouts uit Aarle-Rixtel maakten afgelopen weekend tijdens de Jota/ Joti
contact met scouts over de hele wereld.
Cuba, Rusland, Oekraïne, New York en
zelfs Australië werden bereikt met een
voor scoutingbegrippen relatief lage
zendmast. Dit was echter niet de enige
taak van de wel 10 meter brede kopie
van de ‘Arc de Triomphe’. Het was
namelijk zo dat onze scouts van deze
toren konden abseilen, waarna elke
scout met een voldane blik weer met
beide benen op de grond belandde.
De Jota speelde zich dit jaar bij Scouting
Aarle-Rixtel af rond het thema ‘spionnen’. In de ochtend werden de scouts
door middel van allerlei trainingen opgeleid tot internationale spion. Elke scout
kreeg hiervoor een moderne barcode
mee, die gescand kon worden als ze een
bepaalde training hadden afgerond.
Enkele futuristische opdrachten waren
uit te voeren op de computers, zo was
er een groot scherm wat bediend kon
worden met een infrarood pen. Ook werd
er door de kinderen een stukje aan de
werkelijkheid toegevoegd via de webcam
op de computer, leerde men om een
geheime code te kraken en onopgemerkt
tussen lasers door te kruipen. In de
middag werden de kinderen op pad
gestuurd door Aarle-Rixtel om hun eerste
geheime missie te doen.
Het bleek dat de inwoners en kinderen
van Laarbeek dit zeer interessant vonden,
met een flinke toeloop over de hele dag
was het druk te noemen bij de ‘oude’
blokhut van Scouting Aarle-Rixtel.
Volgend jaar is dit weekend in de nieuwe
blokhut, waar meer ruimte is voor nog
meer leuke activiteiten die er in dit
weekend plaats kunnen gaan vinden.

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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Bericht van:
Beste mensen
Op 12 nov aanstaande houden we
gezamenlijk met de andere kernen van
ons laarbeek weer een bostocht welke
gelopen zal worden in Mariahout dit jaar
geen Halloween maar helemaal in het
teken van wild west er wordt gezorgd voor
muziek en een drankje na afloop ook
onderweg is er voorzien in een versnapering men kan deelnemen vanaf
groep 6, men zal lopen in groepjes en in
elke groep is het de bedoeling dat er
twee ouders of begeleiders bij zijn dus bij
deze is dit ook een oproep aan de ouders
om samen een gezellige speurtocht mee
te maken want yammas (Mariahout)
kennende zullen ze alles goed voor
elkaar hebben
Op de basis scholen zullen de flyers en
deelnameformulieren worden uitgedeeld
er is ook de mogenlijkheid om zich op te
geven bij cendra of op onze email welke
is cendra.info@gmail.com

DISCO
Op 13 november hebben we weer een
spectaculaire disco zoals vanouds wordt
dit weer een geweldig feest voor onze
jeugd, zie onze website cendra-teens.nl
Op de basis scholen zullen de flyers en
deelnameformulieren worden uitgedeeld
er is ook de mogenlijkheid om zich op te
geven bij cendra of op onze email welke
is cendra.info@gmail.com

Nieuw ben je tussen 12 en 15 jaar
Bij Cendra krijg je de kans
Op de avond van 5 november is er voor
de jeugd vanaf twaalf tot 15 jaar een foto
sessie gepland
Dit houdt in dat er foto‘s gemaakt worden
van jongens en meisjes in hun favoriete of
mooiste kleding die ze zelf mogen
meebrengen
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Er zullen twee achtergronden ingericht
worden er is mogelijkheid voor omkleden
en zich op te maken
Dus jongens en meisjes willen jullie met
je beste vriend of vriendin mee doen aan
deze foto wedstrijd geef jezelf op ook je
hobby of je vader en moeder mogen op
de foto
De mooiste foto‘s zullen door ons worden
gepubliceerd in de regio bladen zie onze
website of geef je direct op
Cendra.info@gmail.com

TONEELCLUB THEATRALE
DOET DRINGENDE OPROEP
Enkele weken geleden is Theatrale
begonnen met het instuderen van een
nieuw toneelstuk, een blijspel voor 5
dames en 3 heren. Maar er is een probleem, want er zijn momenteel maar 2
mannen die een rol op zich kunnen
nemen. Er moet dus minstens één man
bij komen om het stuk te kunnen opvoeren begin april 2011. Welke man(nen)
wil(len) er mee toneelspelen in AarleRixtel ? Als er vrouwen zijn die graag
willen toneelspelen, mogen ze zich
natuurlijk ook aanmelden, want ook
vrouwen zijn van harte welkom.
Bovendien als er zich geen mannen
melden maar wel vrouwen, kunnen we
kijken of de rol herschreven kan worden
voor een vrouw.
We komen tot nu toe steeds bij elkaar
voor de repetities op dinsdagmiddag van
14.00 tot 16.30 in de toneelzaal van De
Dreef. Wij doen dit onder leiding van een
ervaren, deskundige regisseuse die een
opleiding “regie voor amateurtoneel” heeft
gevolgd. Heb je interesse, bel dan naar
Ad van Dooren (0492) 381696, mobiel
0616217227 of stuur een e-mailbericht
naar: adgonvandooren@onsmail.nl
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Jazz Crimes
bij Wim Beeren Jazz Society op
woensdag 27 oktober
De band Jazz Crimes verzorgt een
optreden op woensdag 27 oktober bij
Wim Beeren Jazz Society in café Van
Bracht te Aarle-Rixtel.
Het orkest is geformeerd rond de jonge
Gemertse trompettist Bob van Rutte. Hij
brengt jonge enthousiaste collega’s mee
die allen studeren aan diverse conservatoria in Nederland.
Jazz Crimes vindt het een uitdaging om
jazz standards op verrassende en
avontuurlijke wijze te vertolken, en heeft
de volgende line-up:
Willem van der Krabben - drums
Lennart van Dijk - bas
Sander de Bie - piano
David Romanello - sax
Bob van Rutte - trompet
Rond 22.00 uur vindt weer de jamsession
plaats met als vaste backline Toon
Dikspiano, Peter Krynen bas, Marcel van
Vught drums en Herboe Guldenaar
gitaar. Aanvang 20.30 uur, entree zoals
altijd gratis.
www.wimbeerenjazzsociety.nl

K lokje
Dovens Meubelen: Meubelen +
Slaapkamers voor jong en oud. Moderne
en klassieke meubelen op maat gemaakt
in alle kleuren. Vloerbedekking –
Laminaat – Vinyl – Gordijnen –
Raamdecoratie. Verkoop gebruikte
meubelen en inruil van uw oude
meubelen op nieuwe. Tel: 0492-341553
www.dovens.nl
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Aanbieding WMO servicepunt
Aarle-Rixtel:
Jarkey pot-opener
Op het WMO servicepunt Aarle-Rixtel is
de volgende aanbieding geldig tot 1
december 2010: de jarkey pot opener
van 5 euro voor 3,75 euro.
Met de jarkey pot opener laat u met een
kleine inspanning het vacuüm uit de pot
ontsnappen waardoor de deksel
gemakkelijk te openen is.
Ook andere 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!
Op de Gezondheidsmarkt heb ik ervaren,
dat ze er ook in ons dorp ook alles aan
doen,
om een goede gezondheid te bewaren.
In de Dreef stonden vele standjes
opgesteld,
het was er lekker druk,
bij sommigen kon je je laten testen,
bij anderen werd uitgebreid verteld.
Deze branche zorgt voor nogal wat
werkgelegenheid,
daar sta je niet zo bij stil,
maar het is wel een feit.
De gezondheidsteams uit Laarbeek,
traden met rolstoelbasketbal tegen
elkaar aan,
ik weet niet wie er heeft gewonnen,
maar daar was het ook niet om
begonnen.
Een leuk initiatief ook voor de jeugd,
je zag vooral bij de banen van de
handboog,
ja, zoiets doet ook hen deugd.
RD

Klompenschuurtje
Opent haar deuren

Zaterdag 13 November
Wij nodigen u uit om met ons een klompenklets te komen drinken
Tijdstip: 14.00 uur tot 17.00 uur
www.klompenschuurtje.nl
Helmondseweg 3a/b
5735 RA Aarle- Rixtel

Voor tegels en sanitair bezoek
onze vernieuwde showroom
of kijk op ons nieuwe website:
www.vanrooydasmooi.nl
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Torenakkerweg 3a
5735 BG Aarle-Rixtel
Tel 0492-381383
mobiel 06-51162419
Openingstijden showroom
wo-do-vrij :13.30-18.00 uur
za: 09.00-16.00 uur
Of volgens afspraak

Bericht van:

De eerste activiteiten van het winterseizoen 2010-2011 zijn achter de rug, bij
het kaarten won Ans Vogels bij de rikkers
en Serva Migchels bij de jokeraars.
Aangezien de eerste cross op de 24e
plaatsvond kunnen we daar nog geen
uitslagen van geven.
Op donderdag 28-10 geeft sportarts Irene
Hendriks van het sportmedisch adviescentrum Helmond een informatieavond
met als thema’s: voeding, training,
inspanningsfysiologie, het voorkomen van
blessures en sportkeuringen. Allen
betrekking hebbende op het fietsen. De
aanvang is 20.00 uur.
Op de laatste dag van oktober de 31e, bij
het ingaan van de wintertijd, organiseren
wij weer een gezinsfietstocht, dit keer is
de afstand 34 km. De organisatie hoopt
dat de fraaie herfstkleuren nog volop
aanwezig zijn. Start is om 09.30 uur bij ‘t
Heuveltje, Dorpsstraat 86. Er wordt
gereden is groepsverband met een
gemiddelde van ongeveer 16 km. per uur.
Deelname is gratis en informatie kan
ingewonnen worden bij Toon Vogels tel.
382608.
Op zondag 14 november staat onze
eerste officiële veldtoertocht op het
programma, er is keuze uit de afstanden
32 en 42 km.. Vertrek vanaf de kantine
van sportpark de Hut. Volgende keer
zullen wij u hierover uitvoerig berichten.
afd. publ.

GEZINSROUTE
op zondag 31 oktober a.s.
Zondag 31 oktober a.s. kunt U deel nemen aan een gezinsfietstocht. Een mooi
toetje voor we echt de winter ingaan. We
hopen dan gezellig met familie, vrienden
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en bekenden een prachtige route te
fietsen van ongeveer 34 km.
We zullen alles in het werk stellen om de
weergoden gunstig te stemmen. Een
mooie herfstdag is nooit weg.
Zoals gebruikelijk startten we om half
tien bij ons wielercafé ‘t Heuveltje aan de
Dorpsstraat. Vandaaruit fietsen we richting Bakel. Op het viaduct gaan we
linksaf en fietsen over rustige wegen naar
de Gemertseweg. Hier kunt U genieten
van het kanaal, voetbalvelden en weidse
blikken. Ook de ‘glazenstad’ zal U niet
ontgaan. We steken de Gemertseweg
over, gaan dan links- en vervolgens
rechtsaf. Hier volgen we ‘eigen weg’,
langs de Aa richting ’t kasteeltje naar de
Zuid Willemsvaart.
Vergeet niet het mooie wat U te bieden
staat op te nemen. De Donkse brug gaan
we over en fietsen richting de Hei. Via de
Grensweg naar onze rustplaats het café
tegen-over de kerk in Mariahout.
Na de rust vertrekken we naar ’t Broek.
Via de verbindingsweg Lieshout - Breugel en de Olen naar De Stad van Gerwen.
Binnendoor naar de weg Nuenen –
Breugel, daar linksaf het fietspad op
richting Nuenen. Ter hoogte van het
Lankveld slaan we linksaf. Aan deze weg
treffen we een prachtige accommodatie
aan van het schut. We vervolgen onze
weg dwars door Gerwen naar Stiphout.
Ook hier zult U versteld staan van de
mooie natuur, de bossen en rust. Vanuit
Stiphout gaan we binnendoor naar de
Croylaan – Laag Strijp, om voldaan te
arriveren bij café ‘t Heuveltje.
Wij hopen weer velen van U te mogen
ontmoeten. Voor eventuele vragen kan U
bellen met Toon Vogels, tel. 0492382608.
(Voor de vroege vogels: denk aan het
terug zetten van de tijd!!!!!)
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Bericht van:
De Meikever
Je kunt wel een beetje lacherig doen over
giftige paddestoelen, maar vorige week
werd het toch bittere ernst in het
Limburgse land. Weer een dodelijk
slachtoffer als gevolg van het smullen van
paddestoelen, volgens de berichten zou
het gaan om de groene knolamaniet, die
in een lichte vorm makkelijk te verwarren
is met de weidechampignon. Deze paddestoel bevat het zeer sterke gif amatine,
dat absoluut en zonder pardon dodelijk
is. Dat U het maar weet. Met argusogen
heb ik de afgelopen tijd de aktiviteiten bij
onze brug gevolgd. Was er sprake van
annexatie of voorbereidende handelingen
tot het regelmatig openen der brug. Ik
weet het nog niet zeker, in ieder geval
waren er onschuldige werklieden aan de
slag, ik heb geen onvertogen Helmonds
woord gehoord. Het brugdek ligt er weer
prachtig bij, voorlopig lijkt er geen vuiltje
aan de lucht. De Wilhelminavariant is
volop in het nieuws. Ik heb inmiddels een
plechtig verzoek aan Camiel gedaan om
het geld voor de nieuwe weg elders nuttig
te gaan besteden. Tot mijn verbazing
poetste hij inmiddels de plaat, ik denk
dat de grond hem te heet onder de
voeten werd. Half Laarbeek schijnt
inmiddels over hem heengevallen te zijn
want de noordelijke variant van de ruit is
aan die kant ook niet te pruimen.
Niemand wil die weg. En ikke maar
zoeken naar de nieuwe minister van
Verkeer want ik moet mijn grieven toch
ergens kwijt kunnen. Mooi niet, geen
Minister van Verkeer meer, nee , ze
noemen het tegenwoordig de Minister
van Infrastructuur en Milieu. Ik weet nog
niet wat ik daar mee aan moet. En wie is
dat geworden, juist ja, ga er maar voor
zitten. Melanie Schultz van Haegen-Maas
Geesteranus. Dan gaat je de zin wel
over, voordat je die naam in de juiste
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volgorde op papier hebt staan is de dag
al voorbij. Ik ben benieuwd of zij verstand
heeft van nieuwe wegen en vooral waar
die beter niet neergelegd kunnen worden.
Melanie weet volgens mij nog niet waar
Laarbeek ligt, laat staan de Ruweeuwsels
of het broekbos van de Opstal. Zij hoort
nog van ons. Ik ga dezer dagen nog even
kijken bij de Zonnetij ofdat die joekel van
een bouwkraan wel goed verankerd is De
herfststormen komen er aan, ik moet er
niet aan denken dat het ding begint te
wankelen en dat ze de machinist ergens
in de Bimd uit een preiveld moeten
graven. Veiligheid voor alles. Ik was het al
bijna weer vergeten, het jaar van de
biodiversiteit, U ook. Ik hoop wel dat U de
afgelopen tijd heeft rondgekeken in het
Aarlese buitengebied, voor zover de blik
niet werd vertroebeld door mais en nog
eens mais. Wat een mono-cultuur. Op de
Laarweg waande ik me bijna in zuid-europese regionen met al die zonnebloemen.
Ik weet wel dat ze hier kunnen groeien,
maar zou dat niks zijn in plaats van mais.
Er zal wel niks aan verdiend zijn anders
was er al lang iemand mee begonnen.
Toch zou het leuk zijn zo’n veldjes met
alleen maar zonnebloemen. Of een veld
met alleen maar grote klaprozen, van de
donkerrode met een prachtig zwart hart.
Ik zag ze afgelopen voorjaar aan het meer
van Geneve, geweldig gezicht. Op
verschillende plaatsen in osn dorp staan
de akkerranden er nog steeds bloemrijk
bij, nog volop bloemen en vooral zaden.
Leuk voor de komende hongerwinter, dan
hebben onze gevederde vrienden tenminste nog wat in de voorraadschuur
zitten. Goed voorbeeld doet goed volgen.
Volgend jaar nog een paar stukjes er bij.
Ik zie de spreuk al voor me. Bloemen
houden van Ale.

De meikever.

Bericht van:
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Druk bezochte gezondheidsmarkt
Op zondag 17 oktober was het een drukte van jewelste in De Dreef.
Blijkbaar was het toch een goede keuze om de Gezondheidsmarkt niet
op zaterdag te doen, maar op zondag. Dan hebben de mensen toch
meer tijd om er eens tussenuit te gaan. Heel leuk was ook de zeskamp
tussen een aantal teams van de groepen 7 en 8 van de basisscholen.

Competitie
De Gezondheidsrace is ook een competitie tussen de vier kernen van Laarbeek.
Alhoewel bijna iedereen handelt indachtig de uitspraak van Pierre de Coubertin
‘meedoen is belangrijker dan winnen’, zijn we toch elke keer nieuwsgierig naar de
uitslagen. Team Aarle-Rixtel staat op dit moment gedeeld tweede met Lieshout.
Mariahout wordt de gedoodverfde winnaar.

Scholenproject
Het project om kinderen te laten ervaren wat het betekent om gehandicapt te zijn is
afgesloten. Alle basisscholen hebben meegedaan en de kinderen hebben het een
belevenis gevonden. Het is dan wel mooi om hun opstellen te zien. ‘Ik vond het wel
leuk om gehandicapt te zijn’, zo begint er een. Dan denk je: ‘Zijn we ons doel niet
voorbij geschoten?’ Verderop in het opstel komt gelukkig toch de nuance.

Workshop ‘stressreductie’ op 11 november
We leven in Nederland in het meest haastige land van de wereld. Alles moet
voortdurend sneller. We proberen steeds meer zaken in dezelfde tijd te proppen. Ook
al heb je een grote spankracht, een keer breekt het lijntje. ‘De boog kan niet altijd
gespannen staan.’ Die oude spreekwoorden zijn zo gek nog niet. Het is echter niet de
omgeving die ons opjaagt. Dat doen we zelf. Die omgeving is een gegeven. Hoe wij
daarop reageren is een keuze. Dat is in één zin samengevat het thema van de
workshop die we op 11 november om 20.00 uur in De Couwenbergh gaan verzorgen.
Deelname is gratis. Wel graag even opgeven via info@willemverhoeven.nl.

Liederentafels
Op vrijdag 29 oktober en vrijdag 26 november vindt er een Liederentafel plaats in De
Couwenbergh. Zingen en muziek maken zijn uitstekende vormen van ontspanning.
Twee avonden zingen heeft misschien nog wel meer effect op het reduceren van je
stress dan het volgen van de hiervoor vermelde cursusavond. Op dit moment zijn we
voor beide avonden een paar leuke zangbundels aan het samenstellen. Smeer de keel
en kom op 29 oktober en 26 november naar De Couwenbergh. Aanvang 20.00 uur.
Toegang gratis. De bundels zijn daar dan voor een schappelijk bedrag te koop.

Veertig dagen zonder alcohol
Op de Gezondheidsmarkt zijn een dikke twintig mannen en vrouwen, waaronder
diverse jonge mensen, begonnen aan de onderneming om hun lichaam 40 dagen te
vrijwaren van alcohol. Hulde aan deze sterke geesten. Ik had het lef niet om eraan te
beginnen. We duimen voor ze en hopen dat ze de discipline op kunnen brengen om
het vol te houden.

Bericht van:
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Geroerbakte witlof (2 personen)
600 gram witlof
1 eetlepel pinda’s
Stukje prei of 2 bosuitjes
1 eetlepel olie
Peper
2 eetlepels sojasaus of ketjap
·
Hak de pinda’s grof. Maak het witlof schoon en snijd het in repen.
·
Snijd het stukje prei of de bosuitjes in smalle ringen.
·
Verhit de olie in een wok en fruit hierin de prei zacht.
·
Voeg het witlof toe en roerbak het in enkele minuten tot de groente enigszins is
geslonken.
·
Maak de groente op smaak met peper en de sojasaus of ketjap.
·
Strooi de gehakte pinda’s erover.
Lekker met een (ongepaneerde) schnitzel en aardappelen
Energie 160 kcal, eiwit 6 gr, koolhydraten 12 gr, vet 11gr waarvan 2 gr verzadigd
Wandelen
De wekelijkse wandeltochten op zondag om 10.00 uur gaan nog tot het einde van het
jaar door. De wandeltocht op donderdagavond is beëindigd. Daarvoor in de plaats kun
je nu op dinsdagavond wandelen met Aan de Wielen.
AGENDA
26 okt
26 okt
29 okt
31 okt
02 nov
02 nov
07 nov
09 nov
09 nov
11 nov
26 nov
18 dec

13.30
19.00
20.00
10.00
13.30
19.00
10.00
13.30
19.00
20.00
20.00
19.00

Fietstocht 30 km
15 km/uur
Wandeling
1 uur
Liederentafel
Wandeling
2 uur
Fietstocht 30 km
15 km/uur
Wandeling
1 uur
Wandeling
2 uur
Fietstocht 30 km
15 km/uur
Wandeling
1 uur
Cursusavond Stressreductie
Liederentafel
Slotmanifestatie

Kapel
Couwenbergh
Couwenbergh
Couwenbergh
Kapel
Couwenbergh
Couwenbergh
Kapel
Couwenbergh
Couwenbergh
Couwenbergh
Het Anker

Gezondheidsteam Aarle-Rixtel,
Willem Verhoeven

K lokje

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.

Open dag:
Maandag 1 november 2010 opendag bij
Ellence Thee & Meer, Janssensstraat
37A. ’s Middags van 14.00 tot 16.00 uur.
’s Avonds van 19.00 tot 21.30 uur. Kom
vrijblijvend eens een kijkje nemen.

Bericht van: 50 jaar geleden
23 oktober Jaarvergadering K.A.V.
De Katholieke Arbeiders Vrouwenvereniging hield haar jaarvergadering min het
patronaat, waarvoor grote belangstelling
bestond. Na de gebruikelijke verslagen
van respectievelijk de secretaresse,
mevrouw Verbakel-Fleskens en de penningmeesteresse mevrouw MartensMeulendijks, was het woord aan de
geestelijke adviseur kapelaan van de
Ven, die sprak over Bijbel en Gods
woord. Hierna werd het woord verleend
aan mej. Puyenbroek van het hoofdbestuur, die een propagandistisch woord
sprak. Opgemerkt werd onder meer dat
het weer beter gaat met de Aarle-Rixtelse
K.A.V. De dames Gijsbers, Keulers en
van de Graef- van der Aa werden
benoemd tot leden van de kascommissie.
Het in oktober 1959 samengestelde voorlopige bestuur bestaande uit de dames
Schepers, Verbakel en Martens werden
definitief benoemd. Als bestuursleden
werden nog toegevoegd de dames Walk
en Sanders. De aanwezige dames
werden tot slot hartelijk onthaald door
mevrouw Pennings in verband met haar
koperen huwelijksfeest, onlangs gevierd.
25 oktober Kaart concours
Door de onlangs in café “De Brug” opgerichte kruisjas vereniging (thans reeds 35
leden) werd dit weekend een kaart
concours gehouden, waarvoor grote
belangstelling bestond, dit mede als
gevolg van de talloze prijzen, welke te
verdienen waren, zoals wild en grote
taarten. Bij het kruisjassen was het koppel van de gebroeders Jan en Mary van
Rosmalen de sterkste, gevolgd door het
koppel Janus Bouw en Gijs van de
Water. Derde werden Piet Gijsbers en
Cor Driessen en nummer 4 was het
koppel Theo van den Boogaard en Jan
van de Kerkhof. Bij het toepen was de
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uitslag: 1 Gijs van de Water, 2 Antoon
van der Linden, 3 Gerry Melis en 4 A. van
Beek. Bij het flesraden won Johan Vogels
de eerste prijs.
28 oktober Wonen. Dat binnenkort een
tiental tot heden slecht gehuisveste
gezinnen een riante eigen woning zullen
kunnen betrekken, is ter plaatse voldoende bekend. De bouw werkzaamheden van
deze tien woningen, gelegen in de
nabijheid van het Wit-Gele kruis, vorderen
uitstekend. Er bestaan plannen wederom
te trachten voor enkele slecht gehuisveste gezinnen op dezelfde wijze een
bescheiden aantal woningen te bouwen.
Ten gemeentehuize vernamen wij dat
men eventuele gegadigde gedurende de
eerste helft van november, uiteraard
geheel vrijblijvend, alle gewenste
inlichtingen verstrekt.
29 oktober Bibliotheek De uitleenbibliotheek is zondags geopend van half elf tot
half één in de kleine zaal van het
patronaat. Tegen een geringe vergoeding
kan men in deze bibliotheek een keuze
maken van allerlei boeken, welke in grote
aantallen voorradig zijn. Deen catalogus
wordt, uiteraard tegen betaling, verstrekt.
21 oktober Bekroning. Op de paarden
fokdag te Nuenen, georganiseerd door
paardenfokvereniging “Het Zuiden”,
behaalde de ster merrie Wilma (Gelders
type) eigenaar Jac. Smits, Aarle-Rixtel
een eerste prijs en kampioenschap. In de
rubriek fokmerries onder het zadel
behaalde Wilma een derde prijs. Dit
waren niet de enige successen van de
Aarle-Rixtelse paarden eigenaren. In de
rubriek merrie veulens, geboren in 1960,
namelijk Birma (Gronings type) eigenaar
J. Verbakel, eerste prijswinnaar. Van
dezelfde eigenaar was er nog een eerste
prijs winnaar, namelijk de ster merrie
Virna (Gronings type)
HELMONDSE COURANT oktober 1960
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