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Taxibedrijf
C. van Heijst
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* ziekenvervoer
* pakketdiensten
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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 13 november
18.30 uur Kerk – Eucharistieviering – Koor Lighthouse  -kindernevendienst

Openingsviering Vormselvoorbereiding
Cor en Mies van Bakel – de Jong (par.)
Riet van der Aa (par.)
Jan van Griensven (KBO)
Overleden ouders van Bommel, van Lierop en Ben
Gerard en Maria Ermens – Schepers (verj.)
Tot welzijn van de parochie

Zondag 14 november – 33e Zondag door het jaar
10.00 uur Kerk – Eucharistieviering – Herenkoor (Gregoriaans)

Riek Sneijers en ouders (fund.)
Overleden begunstigers van het O.L.Vrouwe Gilde
Overleden ouders van der Most – de Groot
Overleden familie Heesakkers – Ceelen (verj. vader)
Overleden ouders Verhoeven – Vlemmix (j.get.)
Sjaak van Falier  en overleden kinderen

Woensdag 17 november
19.00 uur Kapel – Rozenkransgebed
Vrijdag 19 november
19.00 uur Kapel

O.L.Vrouwe Gilde (Patroonsdag)

Week van zaterdag  20 november t/m vrijdag  26 november

Zaterdag  20 november
18.30 uur Kerk – Eucharistieviering – Dames- en Herenkoor (Ceciliafeest)

kindernevendienst
Voor alle overleden leden van het  Dames- en Herenkoor
Ben Loomans
Overleden ouders Martens – van Deursen
Overleden ouders Driek en Annie Swinkels – van den Heuvel
Adriaan Loomans (sterfdag.)
Jan van Dommelen (ZLTO)
Voor het welzijn van alle leden van het Dames- en Herenkoor en de
Cantorij

Zondag 21 november –  CHRISTUS, KONING VAN HET HEELAL.
34e Zondag door het jaar

10.00 uur Kerk – Eucharistieviering - Cantorij (Gregoriaans en Samenzang)
Geert Huisman en Louis Huisman
Jo Oude Wolbers (par.)

Week van zaterdag 13 november t/m 19 november
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Frans Martens (par.)
Overleden ouders van Asten – van Breugel
Tot welzijn van de parochie

Woensdag 24 november
19.00 uur Kapel – Rozenkransgebed

Gedoopt
Coen Peels, Anna Migchels en Liene Weekamp.

Doopvieringen
De eerstvolgende doopvoorbereidingsavond is op donderdag 25 november a.s. van
20.00 tot 21.30 uur in de sacristie van onze kerk.
Deze avond is bedoeld als voorbereiding op de gemeenschappelijke doopviering
van
zondag 12 december a.s.
Voor deze avond en voor de doop van uw kindje  kunt u zich opgeven
tijdens de spreekuren op de pastorie: tel. 381215.

Spreekuren Pastorie
Op MAANDAG is de pastorie altijd gesloten.
Wilt u op Maandag alleen in dringende gevallen naar de pastorie bellen?
Pastoor Deli kunt u persoonlijk spreken op: donderdag- en vrijdagochtend van
10.30 tot 11.30 uur. Wilt U op een ander tijdstip een persoonlijk gesprek met de
pastoor, dan kunt u daar tijdens de spreekuren voor bellen.
De administratie is op dinsdagochtend, donderdagochtend   en vrijdagochtend
van 9 tot 12 uur geopend. Er is dan altijd een medewerkster aanwezig. U kunt dan
terecht met vragen over: dopen, huwelijken, jubilea en misintenties enz.
Voor dringende gevallen zoals uitvaart of ziekenzalving,  kunt u de pastoor bereiken op
de pastorie tel.:381215.

Net gevormd of op het punt aan de voorbereiding te beginnen. Graag
vieren we dit samen.

We nodigen vormelingen, oud-vormelingen, ouders, broertjes en zusjes en alle andere
jongeren van Aarle-Rixtel graag uit op zaterdag 13 november om 18.30 u voor een
jongerenviering in onze parochiekerk. Deze speciale viering wordt opgeluisterd door
het koor Lighthouse.
We hopen ook jou te mogen begroeten. Tot dan!

Hartelijke groeten, mede namens Pastoor Deli,
de vormselwerkgroep
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D a n k b e t u i g i n g

Voor de vele blijken van belangstelling bij mijn verblijf in het Elkerliek Ziekenhuis
zeg ik u allen hartelijk dank.

Toon en Nellie van Berne

DORPSPLATFORM AARLE-RIXTEL
BERICHT OVER “DE WEG”

Voor het geval dat u het niet in de krant
heeft gelezen wil Dorpsplatform Aarle-
Rixtel u erop wijzen dat er in november
een paar belangrijke bijeenkomsten zijn
die de toekomst sterk negatief kunnen
beïnvloeden. Wij nodigen u uit om deze
bijeenkomsten bij te wonen voor de
leefbaarheid in Aarle-Rixtel.
Op maandag 15 november is er een
informatiebijeenkomst van 19.30 tot
21.00 uur in Conferentiecentrum De
Couwenbergh. Op deze avond zullen
afgevaardigden van de Provincie Noord
Brabant informatie geven over het
Ontwerp Structuurvisie RO deel D ‘Brain-
port Oost. Een onderdeel van dit ontwerp
is de zogenaamde Noordoostcorridor, de
weg  langs Laarbeek die onderdeel uit
moet gaan maken van de ruit om
Eindhoven-Helmond.  Gedeputeerde
Staten kiezen voor de Wilhelmina-variant,
een nieuwe oost-west verbinding langs
het Wilhelminakanaal.
Iedereen is welkom op deze informatie-
bijeenkomst maar het is geen inspraak-
avond. Voor de inspraakprocedure
verwijzen wij u naar de Laarbeeker van 29
oktober, pagina 10 en naar
www.brabant.nl/brainportoost. Hier kunt u
lezen hoe u tot 13 december 2010 uw

reactie, zienswijze en bezwaren schrifte-
lijk kenbaar kunt maken.
Op 16 november wordt de Laarbeekse
gemeenteraad geïnformeerd over de
keuze van GS en over de opstelling van
een van de wethouders van Laarbeek die
in de stuurgroep Brainport Oost positief
heeft ingestemd met het advies aan GS
( het advies was unaniem!).
Het Dorpsplatform heeft al eerder haar
zienswijze en bezwaren kenbaar ge-
maakt aan de Provincie maar zal zeker
ook nu gebruik maken van de inspraak-
mogelijkheid waarbij wij uw mening graag
willen weten. Hiervoor wordt u beslist nog
uitgenodigd maar daar hoort u binnenkort
nog meer van.
Op 29 november houdt Dorpsplatform
Aarle-Rixtel weer een openbare verga-
dering in De Couwenbergh waar belang-
rijke zaken die spelen in Aarle-Rixtel
zullen worden toegelicht en waar vragen
over gesteld kunnen worden. De agenda
voor deze vergadering staat nog niet
definitief vast maar wij zullen u hierover
nog berichten.
www.dorpsplatform.nl

KKKKKlokje

Dovens Meubelen:
Vloerbedekking-Laminaat-Vinyl-Gor-
dijnen-Raamdecoratie. Meubelen-Slaap-
kamers- Meubelen op maat. Mooie
gebruikte meubelen, inruil oude meu-
belen op nieuwe. Kwaliteits meubelen uit
eigen meubelmakerij. Tel: 0492-341553.
Alle dagen geopend. www.dovens.nl
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PELGRIMAGE MONTSERRAT EN
LOURDES

Ik zal nog lang nagenieten van deze
geweldige pelgrimage. Alles was goed en
alles zat mee. Het weer was perfect , De
hotels ,het ene was beter dan het
andere, maar ze waren allemaal goed. De
chauffeurs vooral onze chauffeur Willem
reden veilig en goed en waren gezellig en
gaven heel veel uitleg over alles wat we te
zien kregen en waar we door kwamen.
We waren een heel gezellige groep.
Woensdag 22 september vertrokken we
eerst naar Echternach. Daar hadden we
onze eerste gildenviering. We zetten de
reis voort naar  Avignon . Daar bezochten
we het museum, het paleis van de paus
en de beroemde brug . Na Avignon gingen
we  naar Barcelona .Met zeer slecht
weer kwamen we aan in Barcelona. Een
verkeerschaos want de wegen en via-
ducten waren ondergelopen. We logeer-
den in Santa Susanna in een heel goed
hotel aan de zee, met heel gezellige
boulevard en heel goede voorzieningen .
We bekeken de stad Barcelona per bus
met een gids en te voet.  Barcelona is
een heel mooie stad en vooral vergaapten
we ons o.a. op boulevaar de Ramblas ,
de prachtige kerk Sagrada de Familia
met de opzienbare vormen. Olympisch
stadion,  park van Güell en Gaudi, We
genoten van de 4 dagen feest in Barce-
lona met als afsluiting een mooi
vuurwerk. Op de vrije dag reden we langs
de vakantieplaatsen Malgrad de Mar en
Blanes. We brachten een bezoek aan  de
zwarte madonna in Montserrat. Na een
mooie mis en vendelzwaaien gingen we
terug in de overvolle kerk waar we het
beroemde kinderkoor bewonderden. Ook
bezochten we de champagnekelders
(Freixenet). Dit was een heel mooie
excursie met film en een gids en
rondtocht in en treintje.

De volgende dag gingen we een prachtige
weg door de Pyreneën naar Lourdes. In
Lourdes bezochten we de lichtprocessie.
De dag daarop liepen we zelf mee. De
presentatie in het nederlands deed ons
gilde. Het was heel indrukwekkend.
Vooral indrukwekkend was de viering in
de kelder met wel 10 duizend mensen
zo’n tweehonderd priesters. De mis werd
gedaan door de bisschop. De lezingen in
het nederlands werden ver-zorgd door
ons gilde. Het deed toch wel wat. De
buitenlandse lezers in hun gewone klofje
en het gilde in hun mooie tenue. ’s
Middags was er een hele lange processie
met rolstoelen en bedden. Lourdes het
bedevaartstadje met de diepe sfeer van
saamhorigheid met heel veel gelovigen.
We verlieten Lourdes en reisden naar
Orleans. Onderweg maakten we een
tussenstop naar het bedevaartsplaatsje
op de rots Rocamadour. Deze tussen-
stop was de moeite waard. Er waren veel
mooie dingen te zien. Zo reisden we
verder naar Parijs. “s avonds maakten we
een boottocht op de Seine. We maakten
met de bus een rondrit door Parijs en
verkenden de stad een paar uur te voet .
Zondagmorgen hadden we een mis in de
Sacre Coeur waarna we daarna in die
kerk een kop koffie dronken. We
bezochten het pleintje van de
kunstenaars Mont-Martre. Het was de
laatste dag dus we gingen voldaan
huiswaarts na een heerlijk diner genuttigd
te hebben in “den Engel’  in landgoed
Schaluinen bij Baarle-Nassau.
Vooral een woord van dank voor Jos van
de Ven bijgestaan door MarieJosé . Jos
heeft bergen werk verzet. Het ontbrak
ons aan niets. Jos regelde alles perfect.
Ik heb genoten. Deze pelgrimage is
iedereen aan te bevelen. Over twee jaar
is er weer een pelgrimage. Ik wil zeker
weer mee.
Marijke Leenders-Migchels



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

Pagina 12



BBBBBericht van: Pagina 13

GGD Brabant-Zuidoost besteedt in
samenwerking met de lokale gezond-
heidswijzers in de maand november
aandacht aan

HUIDKANKER

In Nederland is huidkanker de meest
voorkomende soort kanker. Twee vormen
van kanker die ontstaan uit de cellen van
de opperhuid zelf zijn het basaalcel-
carcinoom en het plaveiselcelcarcinoom.
Het melanoom ontstaat uit de pigment-
cellen in de opperhuid. Andere vormen
van huidkanker komen minder vaak voor.
Groeiwijze
Basaalcelcarcinoom
Het groeit langzaam en zaait bijna nooit
uit. Het is de minst kwaadaardige vorm
van huidkanker. Het kan overal ontstaan
maar komt het meest voor in het gezicht
en op het (kale) hoofd.
 Het begint meestal met een glad, glazig
knobbeltje. Toch is het belangrijk om het
te laten behandelen omdat het uiteindelijk
het kraakbeen en het bot kan aantasten.
Plaveiselcelcarcinoom
Het groeit sneller als het basaalcelcar-
cinoom en als het niet behandeld wordt
zaait het uit, meestal via de lymfeklieren.
Het kan overal voorkomen maar meestal
op plaatsen die vaak en veel bloot-
gestaan hebben aan zonlicht, zoals het
gezicht, de nek en handruggen.
Het plaveiselcelcarcinoom kan beginnen
als een bleekroze, ruw knobbeltje, soms
met een schilferig wit centraal gedeelte.
Bij vroegtijdige behandeling zijn de
vooruitzichten gunstig.
Melanoom
Het melanoom is betrekkelijk zeldzaam.
Soms zat er op die plaats een moeder-
vlek, die groter wordt en van kleur en
vorm gaat veranderen. Een melanoom
groeit door in de diepere lagen van de
huid. Kankercellen kunnen via de
lymfeklieren en het bloed uitzaaien naar

andere plaatsen in het lichaam. Er zijn
verschillende behandelingen mogelijk
maar dit hangt af van de diagnose die
een arts stelt.
Oorzaken
Bij veel patiënten met huidkanker is de
ziekte mede ontstaan door overmatige
blootstelling aan ultraviolette straling. Dit
komt voor in zonlicht maar wordt ook
kunstmatig toegepast in zonne-appara-
tuur, zoals zonnebanken en solaria.
Ook kan er erfelijke aanleg zijn voor deze
vorm van kanker.
Meer informatie
Bij uw huisarts kunt u informatie vragen
over een dermatologische polikliniek in
de ziekenhuizen.
Voor inlichting belt u 040-2397270. Op
werkdagen van 8.30-17.00 uur.
Meer informatie over dit onderwerp vindt u
op www.ggdbzo.nl of tel.0880031244.
Gratis folders vindt u bij: Bibliotheek in
Beek en Donk.
WMO service punten in: Aarle-Rixtel,
Lieshout en Mariahout.

Huidkanker

GGD Brabant-Zuidoost besteedt  in
samenwerking met de lokale gezond-
heidswijzers in de maand november
aandacht  aan ‘Huidkanker’.
In Nederland is huidkanker de meest
voorkomende soort kanker. Oorzaken
kunnen o.a. zijn overmatige blootstelling
aan ultraviolette straling en erfelijke
aanleg.
Meer informatie over huidkanker, de
groeiwijze hiervan en achtergronden is te
vinden in de bibliotheken Gemert en
Beek en Donk én op de website van
Bibliotheek De Lage Beemden
(www.bibliotheeklagebeemden.nl) en de
GGD (www.ggdbzo.nl).



administratie & advies

ADMINISTRATIE 
AL OP ORDE?

B e l  v o o r  h e t  m a k e n  v a n  e e n  a f s p r a a k :  0 6  12  8 4 0  311

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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Beste zangliefhebber,

Na een wat rommelige start heeft Ge-
mengd Koor De Klokkengieters Aarle-
Rixtel na de vakantieperiode weer
energiek gewerkt aan de voorbereiding en
uitvoering van een concert dat bij gele-
genheid van het jubileum van het Beek en
Donks Gemengd Koor op zaterdag 2
oktober 2010 in zaal Het Anker te Beek
en Donk is geboden. Men heeft zeker een
goede indruk achtergelaten, zoals ook
verwacht mocht worden.
De aandacht gaat sindsdien nagenoeg
helemaal uit naar de geplande kerst-
concerten op 12 december bij de zusters
in de Choorstraat te ’s Hertogenbosch en
in de parochiekerk van Aarle-Rixtel op
zondag 19 december.
Een belangrijk deel van de repetitietijd
wordt door het koor verder besteed aan
het instuderen van de Missa Benedica-
mus Domino van de Italiaanse componist
Lorenzo Perosi. Dit koorwerk, met een
zeer uitgebreide orgelpartij, staat al 25
jaar op het repertoire van het koor en zal
na vele jaren weer ten gehore worden
gebracht  tijdens de hoogmis op eerste
kerstdag.
Zoals bij veel koren krijgen bestuurders
en leden van Gemengd Koor De Klokken-
gieters Aarle-Rixtel een beetje kriebels in
de buik bij de vraag hoelang het koor nog
op een zo hoog niveau zal kunnen blijven
zingen. De wil is er zeker wel, maar de
gemiddelde leeftijd van de koorleden stijgt
onrustbarend.
Er zijn mensen die denken dat een
andere repertoirekeuze voor potentiële
koorzangers en zangers aantrekkelijker
zal zijn. Welk repertoire dan bedoeld
wordt is niet duidelijk. Wanneer men
terugkijkt naar de geweldige variëteit in

werken die Gemengd Koor De Klokken-
gieters Aarle-Rixtel door de jaren heen
heeft geprogrammeerd, zal elke recht-
geaarde koorzangeres en koorzanger
zich bij De Klokkengieters kunnen
uitleven.
Kom eens luisteren naar het ‘wat’ van
een repetitie en beleef dan zo’n
maandagavond mee.  U bent bij voorbaat
hartelijk welkom.
Nog vóór het koor weer naar buiten
treedt, zal het gezelschap op vrijdag 12
november het jaarfeest vieren. De
voorbereidingen zijn overal in Aarle-Rixtel
al aan de gang, want feestvieren kan men
bij Gemengd Koor De Klokkengieters
Aarle-Rixtel ook als de beste.

Beste Dames

Excursie Weverijmuseum Geldrop
Dinsdag 16 november vertrek 13.15 uur
vanaf zaal ’t Heuveltje.
“Het weverijmuseum Geldrop is een
“levend” museum. Op nog werkende
weefgetouwen en machines wordt door
vrijwilligers het gehele weefproces ge-
toond en uitgelegd én het proces vóór het
weven zoals het kaarden, spinnen,  spoe-
len, twijnen en scheren van garens.

Start koortje
Dinsdag 23 november 19.00 uur bij Tiny
van Zutphen
Het koortje zal de gebedsdienst van
onze kerstviering mede verzorgen onder
leiding van Arie Ketelaars.

Het bestuur

KKKKKlokje

TE HUUR
Mooie multifunctionele bedrijfsruimte te
huur in Beek en Donk Info: 06-39645784
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Beste meikever,

Het is geenzins mijn bedoeling geweest
om over paddestoelen lacherig te doen,
alhoewel er enkele zijn waar je behoorlijk
lacherig van kunt worden.
Ik zag het eerder als mijn heksentaak
om ervoor te waarschuwen dat er veel
meer parasolzwammen zijn,waar je echt
ziek van kunt worden, trouwens ook van
andere paddestoelen, en die komen echt
allemaal in Nederland voor.
En zoals je wel zult begrijpen Meikevertje
waaien die spoortjes ook heel ver over
onze landsgrenzen heen, want ze wegen
niks.
In deze tijd van het jaar, wanneer herfst-
stormen ons komen teisteren, zwerf ik
regelmatig met gelijkgestemde zielen
door Laarbeeks en Bakels heide en bos-
gebied om te genieten van het plooirokje,
mestzwammetje, honingzwam, gelobde
pruikzwam, oorlepelzwammetje en zo
nog honderd andere soorten zwammen
en schimmels. Waarbij ik mijn aandach-
tige toehoorders vooral op het hart druk,
nooit zelf paddestoelen te plukken, laat
staan te eten. Want je hart kan er
zomaar van stil blijven staan.
Ook neem ik regelmatig wat kleuters en
ander klein grut mee, achter op mijn
bezemsteel die ik de allermooiste “rood
met witte stippen” laat zien en die na
zo’n “tripje” allemaal met rode wangetjes
thuis komen. Ze hebben dan allemaal
echte kabouterjes gezien, want alleen
kinderen en heksen die hun kinderhart
niet verloren hebben, kunnen het kleine
volkje nog altijd bezig zien.
Bij deze, Meikevertje, nodig ik jou graag
een keer uit om met mij mee te vliegen,
wel zelf vliegen, niet achter op mijn
bezemsteel. Waarschijnlijk kunnen we
nog iets van elkaar leren over het wel of
niet giftig zijn van paddestoelen, want er
bestaan nog altijd heel veel “sprookjes”
echte en onjuiste over deze zwammen,

die in zoveel verschillende soorten en
vormen in deze tijd van het jaar, op
geheimzinnige wijze als paddestoelen uit
de grond schieten. Maar altijd is nog mijn
advies, ga nooit zelf plukken of eten want
ze zijn veel mooier en veiliger als je ze
laat staan, zo kan iedereen er veilig van
genieten.
Toch als rechtgeaarde heks gebiedt de
eerlijkheid mij te zeggen, dat ik achter in
mijn “hennenloop” ‘n oude vlierknar heb
liggen, waar ieder jaar een heerlijk maal-
tje oesterzwammen welig tiert.
Die mag ik graag tot mij nemen met een
heerlijk glaasje rode wijn, “En een
korreltje zout”.
Kol-deriek

Achterbanbijeenkomst huurders
Woningstichting Laarbeek

Voor huurders van de Woningstichting
Laarbeek organiseert de Bewonersraad
Laarbeek een achterbanbijeenkomst op
donderdag 25 november 2010.
Agendapunten zijn o.a. de verandering in
de top van de organisatie van de
Woningstichting, het verkoopbeleid en de
klachtenprocedure.
Huurders zijn van harte welkom vanaf
20:00 uur in de Dreef in Aarle-Rixtel.

De Meikever

Geachte kol-deriek,
Graag neem ik je uitnodiging aan om een
keer samen over onze “paddestoelen” te
zweven. Gezien de reacties van diverse
zijden waren onze beschouwingen over
dit onderwerp best interessant en
amusant. Het leeft bij de mensen en
maakte ons blaadje lezenswaardig.
Meikevertje.
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Intocht Sinterklaas

Lieve kinderen,

Bijna is het weer zover, het grote aftellen
is weer begonnen ! De Datum Piet heeft
21 November als datum gekozen voor de
intocht van Sinterklaas.
Het zou erg fijn zijn als alle kinderen uit
Aarle-Rixtel hem komen begroeten.
Omdat het 21 November waarschijnlijk al
heel erg koud is, hebben wij het program-
ma dit jaar iets anders ingedeeld.
WIJ VERZOEKEN ALLE KINDEREN OM
13.00 UUR BIJ DE AARLESE BRUG TE
STAAN !!
Wees op tijd want de pakjesboot arriveert
om 13.10 !
Natuurlijk hoopt Sinterklaas ook weer alle
ouders, verzorgers, opa’s en oma’s,
toeristen en verdere artiesten en belang-
stellenden te mogen begroeten. In het
kader van ieders veiligheid, vragen wij
jullie allemaal om jullie plaatsen in te
nemen aan de kant van de Havenweg.
Na de aankomst van Sinterklaas zal hij
onder begeleiding van zijn Pieten, de har-
monie en beide gildes, via onderstaande
route, Havenweg, Klokkengietersstraat,
Dorpsstraat, Kannelustweg, Lage Hoeve,
de Maltezer, de Duivenakker, tenslotte
aankomen bij MFC de Dreef.
Zoals elk jaar hebben wij weer een heel
gezellig middagprogramma voor jullie.
Na een korte rustpauze voor de Sint, die
al erg oud is natuurlijk, starten wij met
het middagprogramma om 14.30 uur.
Natuurlijk trotseren onze vrijwilligers met
de collectebussen van 14 tot 20 novem-
ber het koude gure weer hopende op een
warme ontvangst, zodat het weer
mogelijk is Sinterklaas een warm onthaal
te geven in Aarle-Rixtel,
Tot 21 NOVEMBER 13.00 UUR.
Met vriendelijke groeten,

het Sinterklaascomité
sinterklaascomiteaarlerixtel@gmail.com

Het I.V.N. Laarbeek heeft voor 18 -
November dhr. Edward Slewinski uitge-
nodigd om een lezing te verzorgen over
boomvalken in Brabant:
Op het gebied van boomvalken is Edward
een specialist Hij laat met behulp van
een beamer, de aanwezigen een kijkje
nemen in de mysterieuze wereld van
deze snelle en zeer wendbare roofvogel.
Nadat de boomvalk in de jaren tachtig
sterk in aantal is achteruitgegaan, heeft
de soort zich op sommige plaatsen weer
redelijk hersteld.
Er wordt ingegaan op de herkenning van
deze roofvogel en zijn leefwijze. Ook
verteld hij over zijn veldonderzoek.
Het bijzondere van deze voordracht is dat
Edward Sliwinski de ecologie van de
boomvalk in al zijn facetten beschrijft.
Met behulp van foto’s, voorzien van zijn
commentaar, wordt een tipje van de
sluier opgelicht.
Heb je interesse? kom dan 18 nov. naar
clubgebouw “De bimd” van het
I.V.N.gelegen aan de Beekseweg te Aarle
Rixtel. De lezing begint om 20.00 uur en
eindigt om 22.00 uur. De avond is, zoals
U gewend bent kosteloos.

Boomvalken
in Brabant

KKKKKlokje

Dovens Meubelen: Uw meest complete
woninginrichter. Meubelen op maat
gemaakt voor betaalbare prijzen.
Meubelen-Slaapkamers-Vloerbedekking-
Laminaat-Vinyl-Gordijnen-Raamdecora-
tie-Slaapcomfort. Inruil oude meubelen
en verkoop gebruikte meubelen. 3000 m2
woon ideeën. Kijk op de nieuwe website
2010 www.dovens.nl
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Fietstocht KBO
dinsdag 26 oktober 2010.
Ter afsluiting van het fietsseizoen 2010
hadden Thijs en Jan een verrassing in
petto voor ons. De deelname, 11 mannen
en 22 vrouwen, was zeer goed. Om
precies half twee fietsten we richting
Bakelsedijk, Kloosterdreef, Peeldijk
richting de Mortel – Gemert. Gebruik
makend van mooie binnenwegen fietsten
we via de Wijnboomlaan, Pandelaarse
Kampen, Erpseweg binnendoor naar
Boerdonk. We troffen het wel en genoten
volop van het rustige herfstweer, de
mooie herfstkleuren en de prachtige
natuur.
Na ruim 17 kilometer te hebben afgelegd
streken we neer in ’t Mirakel, de Herberg-
Hotel en café chantant, van de uitbaters
Jan en Ger Coppens-De Visscher. Voor
meerdere onder ons een bekend adres.
Een hartelijk verrassende ontvangst viel
ons ten deel. Ger Coppens, geassisteerd
door Johan Verschuuren, heette ons
hartelijk welkom. Het gezellige interieur
bracht meteen sfeer en uitgelatenheid
teweeg. De traktatie, koffie met gebak en
voor een enkeling een warm worsten-
broodje, viel in goed smaak. Ook de
vervolg drankjes deden ons goed. Het
verhoogde de uitgelaten stemming.  Al
gezellig keuvelend werden we extra
verwend door het optreden van Ger
Coppens. Op verzoek van Ria zong Ger
het prachtige lied “Mijn menneke”. Dat

was nog niet genoeg. Een van de deel-
neemsters gaf een extra tintje aan de
middag.
Zij, Dinette van Rosmalen, gaf een spet-
terende one man show. Rond vijf uur
verlieten we, na een heerlijke middag, het
mooie Boerdonk. Via de Bosscheweg,
Koppelstraat en Oranjelaan pedaleerden
we naar ons mooie Aarle.
Bedankt voor- en achterrijders voor deze
gezellige en mooie fietsmiddag.
Nobis

Harmonie De Goede Hoop

Enkele
klarinetten te koop.

Harmonie De Goede Hoop heeft voor
€ 75,00 per stuk enkele klarinetten in de
aanbieding.
De instrumenten zijn weliswaar op leef-
tijd, maar voor een dweilband nog prima.
Liefhebbers kunnen zich melden bij
secretaris Willem Verhoeven 06-
38900299, e-mail:
info@willemverhoeven.nl.

KKKKKlokje

Computer problemen?
Heeft u problemen met de computer of
laptop? Bel Rico op 06.22.12.99.38 of
bgg 0492-529938.



Laarbeeks Compliment

Vrijdagavond is de jaarlijkse Complimen-
tenavond georganiseerd door St. Welzijn
Laarbeek in samenwerking met de
Gemeente en de Rabobank. Diverse
vrijwilligersgroepen zijn genomineerd voor
een compliment. Alleen al om genomi-
neerd te zijn, is al een compliment. Deze
avond werd gepresenteerd door Henri
Bouwmans. Wethouder Joan Briels en
Ton Schepers deden om beurt de voor-
stelling van de genomineerden en reikte
daarna het Compliment uit. In de eerste
groep nominaties was Handboogvereni-
ging de Eendracht een van de genomi-
neerden. Maar de Runnersgroep uit
Lieshout ging met het Compliment naar
huis. Bij de tweede groep nominaties was
St. Jeugd driedaagse Aarle-Rixtel, Yam-
mas uit Mariahout &RG Teens uit
Lieshout genomineerd. De Jeugd
driedaagse en Yammas gingen beiden
met het Compliment naar huis. Bij de

derde groep was St. het Kouwenbergs
kerkje, St. Openluchttheater Mariahout
en toneelvereniging De Vriendenkring uit
Lieshout genomineerd. Deze laatste ging
met het Compliment naar huis. De vierde
groep Levensbeschouwelijk werk waren
drie Beek en Donkse groepen genomi-
neerd. Kerkhofgroep, de Kostergroep en
de Kerstwerkgroep van de Leonardus-
kerk. Ditmaal waren de kosters die het
compliment kregen. De vijfde groep Zorg
Hulp en dienstverlening kregen de
vrijwilligers van Hospice Aarle-Rixtel van
Mariëngaarde het Compliment. Bij groep
zes Welzijn zijn genomineerd: Buurtbe-
middeling Laarbeek, Scootmobielpark
Laarbeek en WMO servicepunt Aarle-
Rixtel. Het Compliment was ditmaal voor
Scootmobielpark Laarbeek. In groep
zeven over recreatie voor jong en oud
waren het Gemengd koor Beek en Donk,
Jeugdcarnaval De Heikneuters en de
Gele Kielen uit Aarle-Rixtel genomineerd.
De Heikneuters bestaan komend jaar 44
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Jan Bijlaart & Band
bij Wim Beeren
Jazz Society op
woensdag 27 oktober

De Bossche bassist Jan Bijlaart betreedt
met zijn band op woensdag 10 november
het podium van Wim Beeren Jazz
Society in café Van Bracht te Aarle-
Rixtel.
Jan Bijlaart belandde via de rock-, soul-,
funk- en pop muziek in de wereld van de
jazz. Hij is momenteel actief in allerlei
jazz- en big bands, als sessieleider en in
diverse muzikale projecten. Jan Bijlaart
wordt vergezeld door toetsenist Marc
Baghuis en drummer Erik Hanegraaf.
Van deze laatste 2 heren is informatie te
vinden op de websites
www.marcbaghuis.nl en
www.erikhanegraaf.nl
Dit trio vormt tevens de backline van de
jamsession die later op de avond
plaatsvindt.
Alle reden dus voor zowel muzikanten als
belangstellenden om aanwezig te zijn en
te genieten van wederom een fabuleuze
jazzavond.
Wim Beeren Jazz Society: een brui-
send en inspirerend jazzpodium, waarbij
je in een ongedwongen en gezellige sfeer
oude bekenden en nieuwe vrienden
ontmoet !
Aanvang 20.30 uur, entree zoals altijd
gratis.
www.wimbeerenjazzsociety.nl
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jaar en mochten met het Compliment naar
huis.
In groep acht Belangenbehartiging zijn
genomineerd: Het Gemeenschapsblad,
de Laarbeeks Veteranenvereniging en de
Wereldwinkel. Hier was Het Gemeen-
schapsblad de trotse winnaar van het
Compliment. Het Compliment bestaat
niet alleen uit een mooi certificaat, maar
ook uit een geldbedrag van 250 euro om
de vrijwilligers eens iets extra te geven.
Voor het Gemeenschapsblad komt dit
bijzonder goed van pas. Op 27 november
2010 gedenken zij het feit dat ze veertig
jaar bestaan. Eind dit jaar sluiten zij
jaargang veertig af. De culturele groep van
de KVO treedt dan op voor alle
vrijwilligers in café-zaal Het Heuveltje. Er
is geen receptie, we vieren het in alle
bescheidenheid, zoals het vrijwilligers
betaamt. Reportad was deze avond voor u
aanwezig en heeft daarbij enkele foto’s
gemaakt. Het was een zeer geslaagde
avond voor alle vrijwilligers. Met een leuke

muzikale omlijsting door zanggroep
Zingiz. Namens de Aarle-Rixtelse ge-
meenschap wenst Reportad het
Gemeenschapsblad, de Jeugd Driedaag-
se, de vrijwilligers van het Hospice van
Mariëngaarde, Scootmobielpark van
harte proficiat met het Compliment. Ook
de anderen genomineerden
hartelijk gefeliciteerd. Reportad.
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Workshop ‘stressreductie’ op 11 november
Er zijn nog een paar plaatsen beschikbaar voor mensen die willen
deelnemen aan de workshop ‘stressreductie’. De workshop is op 11
november om 20.00 uur in De Couwenbergh. Deelname is gratis. Wel

graag even opgeven via info@willemverhoeven.nl.

Liederentafel op 26 november
De eerste liederentafel op 29 oktober was heel gezellig. Degenen die er niet waren,
hebben toch een mooie gelegenheid gemist om zichzelf gezond te zingen. Op 26
november krijgen ze een herkansing. Dan liggen vanaf 20.00 uur weer nieuwe
liederenbundels klaar. Omdat dan het project ’40 Dagen zonder alcohol’ afloopt, zullen
we wel wat drinkliederen in de bundel opnemen. Smartlappenorkest De Wanhoop zal
ook weer enkele meezingers ten gehore brengen.

Veertig dagen zonder alcohol
De twintig deelnemers aan dit project hebben halfvasten net gepasseerd. Ze houden
het nog steeds vol. Op 26 november tijdens de liederentafel in de Couwenbergh sluiten
ze hun project af. Ze zullen in het zonnetje worden gezet vanwege de volharding
waarmee zij volhouden om geen alcohol te nuttigen.

Aardappelschotel met mosterdroom voor 2 personen
Ingrediënten
500 gram vastkokende aardappelen
1 bosuitje
zout
½ theelepel tijm
1 dl kookroom
1 dl (groente)bouillon
1½ eetlepel mosterd
Bereiding
Schil de aardappelen en kook ze net gaar.
Warm de oven voor op 200° C.
Maak het bosuitje schoon en snijd het in ringen.
Snijd de aardappelen in plakken en schik ze met de uienringetjes in een ovenvaste
schaal. Strooi er wat zout en de tijm over.
Meng de room met de bouillon en de mosterd en schenk dit over de aardappelen. Laat
het gerecht in het midden van de hete oven in ca. 25 minuten heet worden en
bruinkleuren.
Menusuggestie: Lekker met een hamlapje en groene kool.
Bevat per persoon: Energie 330 kcal, eiwit 9 gr, koolhydraten 47 gr, vet 12 gr waarvan
verzadigd 0 gr, vezels 0 gr.
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AGENDA
09 nov 13.30 Fietstocht 30 km 15 km/uur Kapel
09 nov 19.00 Wandeling 1 uur Couwenbergh
11 nov 20.00 Cursusavond Stressreductie Couwenbergh
14 nov 10.00 Wandeling 2 uur Couwenbergh
16 nov 13.30 Fietstocht 30 km 15 km/uur Kapel
16 nov 19.00 Wandeling 1 uur Couwenbergh
21 nov 10.00 Wandeling 2 uur Couwenbergh
23 nov 13.30 Fietstocht 30 km 15 km/uur Kapel
23 nov 19.00 Wandeling 1 uur Couwenbergh
26 nov 20.00 Liederentafel Couwenbergh
28 nov 10.00 Wandeling 2 uur Couwenbergh
18 dec 19.00 Slotmanifestatie Het Anker
Gezondheidsteam Aarle-Rixtel,
Willem Verhoeven

Harmonie De Goede Hoop scoort
met Halloweenconcert.

Harmonie De Goede Hoop heeft zondag
31 oktober, onder leiding van Gerrit de
Weerd, een sprankelend Halloween-
concert gegeven in  De Dreef. Vooraf-
gaand aan dit concert werd door
kinderen, verkleed als spook, heks of
andere enge figuren,  een lampionnen-
optocht gelopen. Het bleek een ware
spooktocht te zijn. Het wemelde in de
wijk De Duivenakker van de ongure types

en deze duistere figuren hadden zeker
niet de intentie om de deelnemers aan de
tocht een rustige avondwandeling te
gunnen. De tocht eindigde bij De Dreef
waar in de  grote zaal, die geheel in
Halloweenstijl was aangekleed, het
concert zou worden gegeven.
De bezoekers werden bij binnenkomst
getrakteerd op pompoenensoep. Op een
zeer leuke en sfeervolle wijze begeleidde
lady ‘witch’ speaker Ellen van de Berk
het publiek door het concert, dat mede
werd opgeluisterd door violiste Lisanne
Soeterbroek en de  dansgroep Velvet
Rouge. Lisanne wist met haar vertolking
van onder meer  Theme from Schindler’s
List bij het publiek de juiste snaar te
treffen.
Velvet Rouge trad enkele malen op en
danste  op Michael Jacksons ‘Thriller’
dat werd gespeeld door de  harmonie. De
vele bezoekers werden getrakteerd op
een afwisselend programma met beken-
de nummers zoals ‘Danse macabre’ en
‘Tanz der Vampire’. Het concert werd
afgesloten met muziek van ‘The Phantom
of the Opera’.
Iedereen was zeer lovend over dit
concert. Aarle-Rixtel heeft  kunnen
genieten van een  nieuw muzikaal
evenement!

Harmonie De Goede Hoop
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Wie worden de 24ste jeugdprins
en jeugdprinses van Ganzegat?

Een nieuw carnavalsjaar, een nieuwe
jeugdprins, een nieuwe jeugdprinses en
een nieuwe kleinvorst. Dat hoort zo’n
beetje bij de goede tradities van het
jeugdcarnaval in Ganzegat, in Aarle-
Rixtel dus. Ook dit jaar wordt het weer
heel bijzonder! Het is het vierentwintigste
jaar dat het jeugdcarnaval in Ganzegat
bestaat en…. natuurlijk is iedereen heel
benieuwd wie het gaan worden. De
spanning stijgt en net zoals bij de ‘grote’
carnaval wordt het prinselijk paar bekend
gemaakt op een echt prinsenbal.
Dit jeugdprinsenbal wordt gehouden op
ZONDAG 14 NOVEMBER 2010 in CAFÉ
ZAAL DE VRIENDEN aan de Dorpsstraat
in Aarle-Rixtel. Om 14.00 uur begint het
grote feest.
Er zijn spetterende optredens van de
Dansmariekes en……. dit jaar treden er

ook weer een groot aantal Ganze-
gatse kinderen op met een geweldige
playback-act. Een deskundige jury gaat
kijken wie het het beste gedaan heeft.
Voor alle playback-deelnemers is er een
herinnering en de winnaar krijgt een
prachtige wisselbeker.
Vlak voor de pauze treden onze oude
jeugdprins Jelle, onze jeugdprinses Maud
en onze kleinvorst Thijs af.
We bedanken Jelle, Maud en Thijs nu
alvast heel hartelijk voor de supergave
manier waarop ze in het afgelopen
carnavalsjaar voorop zijn gegaan bij het
jeugdcarnaval in de Ganzezaal. Ook hun
ouders bedanken we heel hartelijk voor
alle hulp en ondersteuning die we van
hen gehad hebben.
Meteen na de pauze stijgt de spanning
ten top want dan worden de nieuwe
jeugdprins en jeugdprinses van Ganzegat
onthuld.
De nieuwe kleinvorst is dan al bekend
want ex-jeugdprins Jelle blijft nog een
jaar meedraaien als kleinvorst.
Wie zouden het dit jaar gaan
worden????????????????????????
Het 24ste jeugdprinsenpaar! Wil je het
graag weten?
Zorg dan dat je erbij bent op ZONDAG 14
NOVEMBER 2010 in CAFÉ/ZAAL DE
VRIENDEN om 14.00 uur. De zaal is
open vanaf 13.30 uur.
Tot ziens!
De Gele Kielen,
Organisatie Jeugdcarnaval Aarle-Rixtel.
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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.
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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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WIE WORDT
PRINS VAN GANZEGAT?

Ganzegatters en Ganzegatterinnekes,

We naderen zo langzamerhand onze
Prinsbekendmaking op zaterdag 13
november.
Zowel in de Laarbeeker als in het vorige
Gemeenschapsblad hebben we hints
gegeven en wel:
1. Bijzonder die vogel in dat gat.
2. Een voorname vreemde ster.
3. Het liefst met één slag raak.
4. Boos worden kan lekker uitvallen.
5. Er enthousiast van worden.
6. Vreemde huurauto, voertuig en in
Frankrijk.
7. Voor die hobby heb je vijf gulden
nodig.
Vandaag gaan we nog eens 2 hints
bekendmaken:
8. Lachwekkend.
9. Hij kan wel wat met € 100.000,00.
Duidelijker kunnen we het bijna niet
maken.
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 Dorps-
café 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 bekend-

maken. Zij zullen het fantastische Jeugd-
paar Jelle en Maud opvolgen.
Wij hopen u allen tijdens beide
onthullingen van ganzerharte te kunnen
begroeten.
Met carnavalistische groeten,
Namens de Organisatie Carnaval
Ganzegat:
Riny van den Bogaard, secretaris

Elf-Elf-avond in Kouwenbergs
kerkje.

Aanstaande donderdag 11 november
wordt in het Kouwenbergs Kerkje een Elf-
Elf-avond gehouden.
Onder begeleiding van accordeonmuziek
van Bèr Jacobs worden er samen allerlei
(Carnavals-) liedjes gezongen.
Ook zijn er verschillende komische
voordrachten van o.a. Annie Jacobs en
Ria Nooijen.
Op 11 november (de elfde van de elfde),
begint immers het carnavalsseizoen.
Dat 11 november een bijzondere datum
is, hangt samen met het getal elf. In de
volksnumerologie wordt 11 als het gek-
kengetal beschouwd.
Het is echter ook de feestdag van Sint-
Maarten. Er bestaat namelijk verband
tussen Sint-Maarten en Kerstmis.
Sint-Maarten ( met de gans) markeert als
lichtfeest de donkere periode voor
Kerstmis. Veertig dagen na de elfde van
de elfde is het immers 21 december,
waarop vroeger het midwinterfeest of te
wel Kerstmis werd gevierd. Het is de
kortste dag van het jaar, waarna de dagen
weer langer worden. Om 11 over 11 opent
folkloregroep Dikkemik  de vastenaovund
en de slachttijd op de kiosk.
De elf-elfavond begint om 20.00 uur.
Kaartjes ad € 3,- ( incl. consumptie) zijn
verkrijgbaar aan de kassa maar kunnen
ook van te voren worden gereserveerd bij
Ad Verleg: telefoon 0492 - 382943.
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Mooie ervaring

Enige weken geleden heb ik een klein
tasje verloren. Het zat wel onder
snelbinders maar niet al te goed. Een
plastic tasje was blijven zitten en bij
thuiskomst had ik niets in de gaten.
Natuurlijk merkte ik het pas de volgende
dag toen ik iets moest betalen. Op die
bewuste dag had ik nog een bijeenkomst
gehad in Broek maar ook daar in de zaal
waar ik geweest was, niets gevonden. Tot
ik de dag erop een telefoontje kreeg. Een
jonge man had een tasje gevonden
zonder adres maar wel met een
deeltaxikaart. Via dat bedrijf is hij aan
mijn adres gekomen. En al mijn kaarten
b.v. taxi-tasje, KBO, Zonnebloem e.a.
zaten er nog in en ook de 20 euro. Wat
een fijn bericht voor ons allen.

Wintertuinfair:
Gezellige wintertuinfair, 28 november.
Van 14.00 uur tot 20.00 uur. Aarleseweg
3 Lieshout.
www.brocantefabriek.nl
www.madeliefste-creatief.nl

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.

HOBBY en ROMMELMARKT

In zorgcentrum Mariëngaarde
Op ZONDAG

21 NOVEMBER
In zorgcentrum: Mariëngaarde
Bosscheweg 20 Aarle-Rixtel

OPENINGSTIJD :
ZONDAG 21 NOVEMBER:

11.00 UUR-16.00 UUR
DE OPBRENGST KOMT TEN GOEDE

AAN DE ACTIVITEITEN VAN DE
BEWONERS.

GRATIS ENTREE

Tijd?
In korte tijd,
twee keer een zware operatie.
ben ik bij hem uit de gratie
of is het bijna mijn tijd?

Ook anderen vroegen zich ooit af,
waarom kregen we deze straf.
Een antwoord,
nee, dat komt er niet,
ook niet na lange tijd.

Tijd heelt de wonden,
dat spreekwoord is mooi gevonden.
Werkelijkheid moet echter nog blijken,
wellicht komt vadertje tijd eerder kijken.

Doktoren geven geen garantie,
wel een advies,
geniet is het devies.
In de natuur, om je heen of op vakantie.
Anders krijg je mettertijd
misschien nog eens spijt.
RD

KKKKKlokje
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Jeu de Boules-club
“Dû Ti Ut” uit Aarle-Rixtel
is ook dit jaar (2010),
weer erg actief geweest.

Er zijn het afgelopen jaar weer verschil-
lende wedstrijden gespeeld zowel in de
regio als daarbuiten.  Wat betreft 2010
heeft Jeu de Boules_club  “Dû Tie Ut” uit
Aarle-Rixtel het jaar weer gezellig
afgesloten.
Dat wil niet zeggen dat er niet meer
gespeeld wordt op het terrein aan de
Goossenstraat.
Als het redelijk weer is wordt er op
zaterdag en maandag middag en dinsdag
en donderdag avond gespeeld. Ook wordt
er aan het dorpentoernooi meegedaan in
Gemert.
Het afgelopen jaar is er ook weer flink
gestreden voor het clubkampioenschap.
Iedereen heeft zijn best gedaan, maar er
kan er maar een kampioen worden.
Om kampioen te worden moet u wel aan
zoveel mogelijke wedstrijden deelgeno-
men hebben. Maar ook de gewonnen
partijen spelen een rol.
De resultaten zijn voor de eerste tien zijn
als volgt.
Stand,Naam, Aantal wedstrijden,
Gewonnen partijen,Aantal punten
1 Wim Vossenberg 12 27 105
2 Willy Verbakel      12 24 152
3 Nelly Manders      11 21 87
4 Jan Nooyen      11 20 43
5 Hans van Roy      11 18 51
6 Nelly Verbruggen  12 18 16
7 The Manders      11 17 30
8 Wim Christiaens  12 17 2
9 Marina van Bokhoven 9  16 51
10 Erik Houts       8 15 57
Aan de stand is te zien dat Wim
Vossenberg clubkampioen 2010 is
geworden.
Het bestuur heeft Wim de beker voor

2010 overhandigd en mag deze een jaar
lang in bezit hebben.
Heeft u ook interesse om dit mooi spel te
spelen, kom eens vrijblijvend kijken op de
dagen dat wij daar bezig zijn, of neem
contact op met het secretariaat.
Als u dit leest kunt u eens kijken op de
website die onlangs het levenslicht zag.
www.jeu-de-boulesclub-aarle-rixtel.nl
Het bestuur.

De eerste cross van het seizoen had een
spannend verloop, in de sprint won Henk
van Riet van Leon Rooijakkers, de 3e 50-
minner was Harrie Scheepers. Bij de
50+ers was Jef van Dijk de sterkste, hij
had een ruime voorsprong op Frans
Kooijmans, een goede 3e was Peter
Raaijmakers.
Op dinsdag 9-11 wordt onze derde rik- en
jokeravond gehouden in de Couwenbergh.
Zondag 14-11 wordt onze eerste officiële
veldtoertocht van dit winterseizoen
gehouden. Er is keuze uit de afstanden
32 en 42 km.. Inschrijven en vertrekken
kan men tussen 09.00 en 10.00 uur vanaf
de kantine van A.S.V.’33 op sportpark de
Hut. Het inschrijfgeld bedraagt 3 euro
voor NTFU- en KNWU-leden, anderen
betalen € 4,00 en ter bevordering van het
jeugdfietsen kunnen jongeren tot 16 jaar
gratis meedoen. De prachtige routes
door de omgeving van Mortel, Bakel en
d’n Heikant worden geheel uitgepijld en
halverwege wordt gratis soep, drank en
koek verstrekt. Na afloop hebben de
beheerders van de kantine van ASV alles
in huis om de inwendige mens te
versterken.
Meer informatie is te krijgen bij Henk
Willems tel. 381270 of te vinden op
www.aandewielen.nl.
afd. publ.



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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Vanaf 1 november 2010 levert 

MELL Services  Kanaaldijk 4 - 5735 SL Aarle Rixtel 

Uitleenmiddelen      & Verkoop & Verhuur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

Hoog  laag bedden 

Papegaai bedhulp 

Bed verhogers 

Bed leestafels 

Bed tafel 

Bed rug en been ondersteuners 

Nachtkastjes 

Douche stoelen 

Toilet stoelen 

Beaudeoir  ( steek po ) 

Loop krukken 

Trippel stoelen 

Til liften 

Sta op stoelen 

   Rollators al vanaf  

Rolstoelen al  

Elektrische rolstoelen 

Scootmobielen  

Driewiel fietsen 

Elektrische scooters  

Loophulpmiddelen 

Ouderen telefoon  grote toetsen 

Tafel benodigdheden (mes, vork, lepel)  

Regenkleding 

Schootskleden  

Scootmobiel verhuur - per maand 

 

De BESTE producten 
voor de laagste prijs! 
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Drukkerij Aarle-Rixtel
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Toch niet weer over die weg langs het
kanaal. Nee, vandaag niet, ik zoek wel
een ander onderwerp, hoewel, het begint
langzamerhand echt het nieuws te
beheersen. Gelukkig kan ik elk
willekeurig onderwerp kiezen, zelfs
politiek.  Nou ja, dan hoor je eigenlijk ook
niets anders dan die blonde krullebol uit
Venlo, die nogal stigmatiserend uit de
hoek kan komen. Wat moet ik er mee.
Mijn interesses liggen anders, meer van
groei en bloei  en wat vliegt en mugt er
om ons heen. We missen al zoveel van
de natuur omdat de gemiddelde mens
meer bezig is met internetten,
telebankieren, twitteren en chatten,
skype, hypes en bloggen. Ik kan het nog
net allemaal een beetje volgen, ik haak
echter regelmatig af als de roep om frisse
boslucht sterker wordt dan de hete
dampen uit mijn laptop. Dat krijg je als je
geboren bent in de eerste helft van de
vorige eeuw, kort na W.O.II, niks aan te
doen, de harde schijf zit vol, er kan geen
informatie meer bij. Ik moet weer even de
benen strekken en de geur van de Biezen
of Croy opsnuiven. Toch fijn als je eigen
cardioloog dat precies voorschrijft,
heerlijk ontspannen langs velden en
paden en in bossen en weide. Het is
weer herfst. Heerlijk jaargetijde, storm en
vliegend blad, volop kleurende en
geurende bossen, rijke oogsten van het
land, gezellige kaartavonden aan de
snorrende kachel. Erwtensoep en
pannenkoek met spek. Ik kan nog wel
even doorgaan. Een vriend van mij
sombert echter  de tegenovergestelde
richting in. Nachtvorsten, glibberige
wegen , veel te lange avonden, niks te
doen, niks op televisie, ik verveel me
kapot. De winter komt er aan, nog
kouder.Het duurt  nog zo lang nog tot de

eerste lentebloesem. Zo kun je er ook
tegenaan kijken en dan duren de herfst
en winter zeker lang. We zitten in
Nederland nou eenmaal met de vier
seizoenen. Geniet van de tijd en maak er
iets moois van. Je hebt het zelf in de
hand. Ik denk weer even terug aan mijn
jeugd, niks televisie. November was
sowieso de slachtmaand en dan had de
gemiddelde burger wel wat anders te
doen. Er hing altijd wel ergens een
varken op de leer. De geur van de slacht,
verse worst, balkenbrij en kaantjes in de
pan. Het spek ging in de pekelbak in de
kelder en de hammen op zolder. Buiten
de lucht van verbrand aardappelloof of de
Peel die weer eens in de fik stond. Mist
over het land en de roep van veld- en
steenuiltjes in de vroege avond.  Hout en
rommel verzamelen voor het Sint
Maartensvuur op 11 november. Halloween
was toen nog een onbekend begrip voor
ons. De tijden veranderen en wij moeten
mee, denken veel mensen. Vallend blad
is een gruwelijke ergernis voor veel
mensen, ik begrijp dat niet echt. Het is
de natuur, verzamelplaats voor pieren,
torren en wormen. In een flinke hoop
achter de schutting overwintert zelfs  de
pinegel. Het is humus van de beste
soort, gewoon laten liggen. Bladblazers
moesten verboden  worden, ik ken
iemand die al bijna onder het NAP zit
omdat hij elke dag een halve kuub zand
met de bladeren  uit zijn tuin blaast.
Hetzelfde verhaal bij het winterklaar
maken van de tuin. Alles moet eruit, de
struiken worden kaalgeknipt, elke
uitgebloeide plan t rigoureus verwijderd.
Laat de restanten gewoon staan en je
krijgt een prachtig decor bij de eerste
nachtvorsten met rijp. Je moet de
schoonheid van het afgestorvene wel
zien. Geniet van de diepe en felle kleuren
van Japanse esdoorn, ginkho , beuk en
lariks. Die boom gaat zeker kapot omdat
alle naalden geel worden en er af vallen.

De Meikever
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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

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
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Werkelijk gehoord van iemand die niet
alles in de natuur volgt. Ja hoor, dat is
het lot van de lariks, elke herfst weer en
dan is hij in het voorjaar weer prachtig
felgroen. Nieuwe naalden, niks kapot. Elk
jaar weer komt er na een lange donkere
winter een fris groen voorjaar. Ik heb de
tulpen al weer geplant, tussen het
afgevallen blad, ik moet alleen nog de
kiwi plukken voor het echt gaat winteren.
Als ik de komende nachten weer de
ganzen naar het zuiden hoor vliegen, dan
krijg ik wel zin om mee te gaan. Maar ze
blijven zo lang weg, ik kan Ale al die tijd
niet missen. Ik moet weer eens nodig
langs de Goorloop slenteren en
misschien doe ik de kanaalzone er ook
nog wel bij. Koude neus en frisse oortjes.
Dat kan toch niet verkeerd zijn  voor een
beetje mens.
De meikever.

Grote vogelshow
in Aarle-Rixtel

Als afsluiting van de “Open Laarbeek
Kampioenschappen” organiseert Vogel-
vereniging Laarbeek  op 12-13 -14 novem-
ber een grote vogelshow waar een groot
assortiment vogels te bewonderen zal
zijn. De beoordeling van deze vogels is
gedaan door ervaren keurmeesters van de
Nederlandse Bond, zij hebben de kampi-
oenen aangewezen. Voor u een uitge-
lezen mogelijkheid om veel vogels te
bewonderen die u anders nooit ziet. De
vogelshow is in zaal ’t Heuveltje Dorps-
straat 86 te Aarle-Rixtel. Tijdens de
openingstijden is er ook een demonstra-
tie over het zelf maken van wenskaarten.
Openingstijden zijn: vrijdag 12 nov. van
20.30  tot 22.00 uur. Zaterdag 13 nov. van
13.00 tot 21.00 uur. Zondag 14 nov. van
10.00 tot 16.30 uur.  De toegang is gratis.

- vindt je het vervelend om altijd alleen voor jezelf te koken
- vindt je het superleuk te koken en wil je dit samen met anderen doen
- vindt je het leuk anderen te leren koken
- wil je graag met anderen samen eten
- wil je goed en verantwoord koken en eten
- ben je op jezelf aangewezen en wil je in contact wilt komen met anderen.

Kom dan naar wijkrestaurant De Laarbikker.  
Het wijkrestaurant is vanaf 3 november geopend
Iedereen uit Laarbeek kan deelnemen: jong of oud, het maakt niet uit in.
 De Laarbikker is te vinden in de keuken van het Commanderij College in Beek en
Donk, is woensdag en donderdag geopend van 17.00 tot 20.00 uur.
De bezoekers maken samen het eten klaar en aansluitend vindt het diner plaats.
Je kunt ook alleen komen eten. Dit alles gebeurt onder de professionele
begeleiding van een kok.
Tarief: wanneer je samen kookt én dineert € 4,75 en enkel het diner is een euro
duurder.
Meldt jezelf tevoren wel even aan.
Voor meer informatie over de menusamenstelling en wil je je aanmelden, bezoek
dan onze website www.welzijnlaarbeek.nl of bel 0492 328800.
Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door steun van het Oranje Fonds.
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HELMONDSE COURANT november 1960

7 november
Morgenmiddag organiseert de KAV een
excursie naar de wasserij Meulendijks te
Stiphout. Vertrek om half twee vanaf het
Patronaat.

10 november Opstel- en tekenwedstrijd
Door de KRO wordt, in samenwerking
met de jeugdbladen OKKI en TAPTOE,
alsmede met de KCVL en de bond van
R.K. Leeszalen en Boekerijen in
Nederland, een landelijke actie gehouden
ter bevordering van het lezen van de
jeugd. Een onderdeel van deze actie is
een grote opstel- en tekenwedstrijd,
waarvan op zaterdag 28 januari 1961, in
een feestelijke Wigwam uitzending, der
prijsuitreiking zal plaatsvinden, alsmede
ook de resultaten van een 12-tal radio
boekenjachten, bekend gemaakt zullen
worden. Hier ter plaatse zal de Parochië-
le bibliotheek zijn medewerking verlenen
en de Aarle-Rixtelse jeugd kan tot 18
november door hun opstellen en
tekeningen mededingen naar de twee
provinciale prijzen (zowel voor tekeningen
als voor opstellen). Zij gelieve deze vóór of
op deze dag in te leveren bij de heer P.
Schepers, Dorpsstraat 50.

11 november Rode Kruis toneel
Zondag 13 november komt “Pimmetje” in
het Parochiehuis alhier. In Helmond trok
deze komische thriller drie volle zalen.
Wil men enkele gezellige en spannende
uren beleven, dan zorge men er bij te
zijn.

12 november Kanarietentoonstelling
In de heden en morgen te houden
tentoonstelling van de kanarievereniging
E.A.K.V. zijn de uitslagen van de
keuringen als volgt: In de A-klasse werd
kampioen H. Sanders met een strogele

kanarie, waardering 90 punten; 2 W. van
Dooren, 89 punten met oranje-bruin; 3 M.
van Hoof, 89 punten met strogele kanarie;
4 K. van Hoof, 89 punten met zilveren-
isabel; 5 M. van Lierop 88 punten met
goud-groen; 6 K. van Hoof, 88 punten
met strogele kanarie; 7 H. Sanders, 88
punten; 8 C. Welten, 88 punten; 9 Th.
Verleijsdonck, 88 punten met oranje-
rood; 10 K. van Hoof, 88 punten met
bastaard; 11 M. van Hoof, 88 punten met
zilveren-isabel; 12 Th. Verleijsdonck, 88
punten met goud-isabel; 13 K. van Hoof,
88 punten met zilveren-isabel; 14 Th.
Verleijsdonck, 87 punten met isabel; 15
M. van Lierop, 87 punten met zilver-bruin;
16 Th. Verleijsdonck, 87 punten met
agaath; 17 Th. Verleijsdonck, 87 punten
met agaath; 18 M. van Lierop, 87 punten
met strogele kanarie. B-Klasse:
Kampioen G. Driessen, 89 punten met
strogele kanarie; 2 G. Driessen, met 89
punten; 3 A. v.d. Putten, 89 punten; 4 H.
Sanders, 89 punten; 5 K. v. Hoof, 89
punten, alle inzenders met strogele
kanaries. Derby kampioen werd Th.
Verleg met 87 punten met agaath.
Volgens keurmeester van Schaik was de
kwaliteit van de inzendingen over het
algemeen goed te noemen, deze was
beter dan de voorafgaande jaren.

Plechtige consecratie nieuwe kapel
Op donderdag 18 mei 1961 zal de nieuwe
kapel van Pensionaat en Klooster
“Mariëngaarde” door Mgr. Bekkers
geconsacreerd worden. Deze kapel,
welke vorige week werd ingezegend door
deken van Haaren, met in aansluiting
hierop een plechtige Avondmis, is reeds
in gebruik genomen. Dagelijks om half
acht (behalve op vrijdag) wordt hier een
H. Mis gelezen, welke voor het publiek
toegankelijk is. Ook het zondagse
“Kapellof” van twee uur is voor het publiek
toegankelijk.






