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Taxibedrijf
C. van Heijst

* personenvervoer
* rolstoelvervoer
* groepsvervoer
* ziekenvervoer
* pakketdiensten

381218
Dorpsstraat 98

Aarle-Rixtel



POLITIEBUREAU Beek en Donk, openingstijden ma  t/m vr 09.30-12.30 u,
wo 18:00-19:30u tel. 0900 - 8844.

BRANDWEER 112 Niet spoedeisend in kantoortijd: 0492469890. Overige : 0402332155.
GEMEENTEHUIS Beek en Donk, Koppelstr. 37 tel. 469700

Open: Ma t/m Vr 9.00 tot 12.30 uur  Wo van 14.00 t/m 17.00 uur. (burgerzaken)
Wo 18.00 19.30 uur (burgerzaken en Bouwen en Wonen)

M.F. DE DREEF De Duivenakker 76, tel. 382149
STORINGSNUMMERS Storingsnr. gas en stroom 0800-9009

Waterleiding: 073-6838900. UPC 0900-1580
WONINGSTICHTING LAARBEEK: Heuvel 1, Lieshout, tel. 0499-423370.

Open: Ma. t/m do van 8.30 - 16.30 u.  vr 8.30-12.30 uur
Spreekuur Aarle-Rixtel:do van  16:00 - 17:00 u in Mariëngaarde, Bosscheweg 20

SCHULDHULPVERLENING LAARBEEK voor hulp bij schulden: Budgetwinkel, Churchil-
laan 109, Helmond, aanvraagformulier opvragen tel. 0492-587878.

VERLOSKUNDIGEN  Gemert-Bakel en Aarle-Rixtel. Julianastraat 2-008. 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. J. Strijbosch. Koude Maas 16, tel. 382156.
Fysio&Zo Aarle-Rixtel Kouwenberg 13 381288 www.fysioenzoaarlerixtel.nl

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

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 17 september
13.30 uur Kapel – Eucharistieviering

Teerdag O. L. Vrouwe  Gilde,  Blauwe Schut
Wim en Bertha van Dijk

18.30 uur Kerk – Eucharistieviering – Dameskoor - kindernevendienst
Ben Loomans
Overleden ouders Vlamings – Klomp (verj.)
Karel van Hoof

Zondag 18 september – 25e  Zondag door het jaar – Vredeszondag.
Begin van de Vredesweek
10.00 uur Kerk – Eucharistieviering – Cantorij (Gregoriaans en samenzang)

Riek Sneijers en ouders (m.g.)
Christ van Bommel Hakendover)
Jan Romme
Overleden ouders Martens – Brouwers en Frans Martens
Overleden ouders Loomans – Nooijen
Antoon van Berne (KBO)
Harrie van Boxmeer (buurt)
Piet Biemans (verj.)
Tot welzijn van de parochie

12.00 uur Kapel – Doopzondag
Willem Heinsbergen, Clovishof 10
Xanne Bontenbal, Janssensstraat 42

13.00 uur Kapel – Doopviering
Lupe van der Donk, Het Patronaat 10
Juul de Vries, Brabantlaan 57

14.00 uur Raf v.d. Kamp, Piushof 6.
Tobias de Groot, Molenstraat 25.

Woensdag 21 september
19.00 uur Kapel – Rozenkransgebed

Week van zaterdag 24 september t/m vrijdag  30 september

Zaterdag 24 september
18.30 uur Kerk – Eucharistieviering – Gezinsviering- Thema: Weer naar school
Overleden ouders v. d. Kerkhof – Migchels

Marinus en Toos v. Stiphout – Crooijmans en kleinzoon Mart
Tot welzijn van de parochie

Zondag 25 september – 26e  Zondag door het jaar
10.00 uur Kerk – Eucharistieviering - Dames- en Herenkoor

Jes van Roij
Wim en Bertha van Dijk (par.)
Bernard van den Elsen (verj.)

Week van zaterdag 17 september t/m vrijdag  23 september
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Johan en Riek Smulders – Sengers
Peter en Johanna Broekmans – Thijssen
Eduard Bekx (buurt)
Maria en Piet Coolen – Martens (Hakendover)
Martien van Eindhoven
Jan van Bommel

Bijzondere intentie (fam. Van Boh.)
Woensdag 28 september
19.00 uur Kapel – Rozenkransgebed

OVERLEDEN
Marietje Vrijken, overleden te Bakel, 84 jaar.
Annie Donkers- van den Heuvel, 84 jaar
Nellie Pennings – Verhagen, 91 jaar
Truus van de Vossenberg – Veltrop, 83 jaar

Getrouwd
Nicole Kuijpers en Andras Sinkiewicz, Croijlaan 1.

Doopvieringen
De eerstvolgende doopvoorbereidingsavond is op  donderdag 6 oktober  a.s. van
20.00 tot 21.30 uur in de sacristie van onze kerk.   Deze avond is bedoeld als voor-
bereiding voor de gemeenschappelijke doopviering van 23 oktober a.s. Voor deze
avond en voor de doop van uw kindje kunt u zich tijdens de  spreekuren opgeven 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?
Wilt U een persoonlijk gesprek met de pastor, 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 pastor bereiken op
de pastorie tel. :381215.

Vormselvoorbereiding van start!

Na de herfstvakantie start de voorberei-ding op het Vormsel. Een aantal kinderen
hebben zich al aangemeld.
Zit jij ook in de eerste klas van het voortgezet onderwijs en wil je ook graag
mee doen? Meld je dan snel aan bij een van de leden van de werkgroep of
op de pastorie. Ook kinderen die naar de tweede klas gaan van het voortgezet
onderwijs en die nog graag mee willen doen zijn van harte welkom! Wil je meer
informatie neem dan gerust contact op met een van ons.
De vormselwerkgroep
Gerrie van Bommel (tel. 383008), Anette Claassen (tel. 520488),
Annemiek Kamp (tel.384004), Koen Moors
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GEZINSVIERING
24 september 2011 18.30 uur

Zaterdag 24 september is er om 18.30 uur een gezinsviering in onze parochie. Het is
ook het afscheid van pastoor Deli. Het thema van de viering is: Dank je wel! Dit willen
we zeggen voor alles wat hij voor onze parochie met name voor de kinderen heeft
gedaan. Daarom hopen we dat er extra veel kinderen en ouders bij deze viering zullen
zijn. We willen de pastoor ook iets van de kinderen aan-bieden. Om dit te realiseren is
het fijn als de kinderen  een kwartier voor de viering aanwezig zijn, zodat ze dan iets
kunnen maken.
DUS KOM ALLEMAAL NAAR DE KERK EN BEN ER OM 18.15 UUR.

DANKBETUIGING

Graag willen wij iedereen heel hartelijk bedanken voor de warme
belangstelling, de vele lieve kaarten en de prachtige bloemen
die wij mochten ontvangen tijdens het ziek zijn en na het overlijden
van onze ouders en grootouders.

Harry Vesters en
Zus Vesters - van den Bogaard

Een speciaal woord van dank gaat uit naar:
Onze naaste familie, vrienden en kennissen voor hun steun en betrokkenheid.
Artsen en verpleegkundigen van de GAAZ afdeling in het Elkerliek Ziekenhuis en
artsen, verpleegkundigen en vrijwilligers van de Hospice in Mariëngaarde voor de
liefdevolle verzorging en begeleiding.
Pastor Deli, de avondwake groep en mevrouw de Groof voor hun bijdrage aan de
mooie afscheidsdiensten.
Dokter Engels voor zijn jarenlange inzet voor de gezondheid van onze ouders.

Het is voor ons een grote steun om te weten dat wij niet alleen staan in ons
verdriet.

Lieshout: Renier en Marja
Jeroen, Dirk-Jan en Astrid

Aarle-Rixtel: Maarten en Teddy
Erp: Alexander en Marion

Jasper en Lucas
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Inloopavond op
kindercentrum Klimop.

Bent u geïnteresseerd in dagopvang of
buitenschoolse opvang, voor nu of in de
toekomst of wilt u gewoon een kijkje
komen nemen en kennismaken met ons
team?
Op dinsdag 20 september tussen 20.00
en 21.00 uur staat de koffie en thee
klaar op kindercentrum Klimop en bent u
van harte welkom.
Wij zien u graag op 20 september!
Vriendelijke groeten,
Sandra  Pennings en
Brenda van den Elsen
Fides Kinderopvang

I.V.N.Laarbeek:

Na een lange zomerperiode, hebben wij
weer enkele mooie lezingen voor U.
Het leek ons aansluitend op de zomer
een goed idee om een lezing te
verzorgen over de natuur en gezondheid:
GROEN IS GEZOND!
Het maken van een wandeling door het
park, spelen in een spannende groene
speeltuin of lekker uitrusten in de
schaduw vaneen boom. Mensen voelen
zich prettig in het groen. Groen is
belangrijk voor onze gezondheid. Wie in
een groene wijk woont, voelt zich beter
en bezoekt de huisarts minder vaak. Een
groene omgeving vermindert stress, kan
uitnodigen tot bewegen en sociale steun
geven. Groen in de buurt is goed voor de
ontwikkeling van kinderen en kan bijdra-
gen aan persoonlijke ontwikkeling en
zingeveing.
Hiervoor hebben wij Inge van den Broek
van GGD Brabant uitgenodigd.
De lezing wordt gehouden in het
Ivn.gebouw “de Bimd’ te Aarle Rixtel op
donderdag 15 september. Wij starten om

20.00 uur, De lezing is gratis.
Noteer ook alvast 20 oktober: op deze
avond hebben wij een boeiende presen-
tatie over het Grotelsbos!.
Daarover volgende keer meer.

Zelfhulpgroep La Folie Douce

La Folie Douce is een lotgenotengroep
die al ruim 17 jaar actief is voor mensen
die gediagnosticeerd zijn met schizofre-
nie en/of chronisch psychotisch gevoelig
zijn.
Wij komen wekelijks bij elkaar en bieden
een veilige plek waar ruimte is om je
verhaal te delen en te luisteren naar
elkaars verhalen.  Ons doel is te leren
van elkaars ervaringen, inzicht en (h)er-
kenning te verkrijgen om zowel je
beperking alsook je mogelijkheden op-
nieuw te ontdekken t.b.v. het beter om
leren gaan met je ziekte.
Enkele citaten van deelnemers:
 ‘Ik kan beter omgaan met mijn angsten’
‘Ik voel me veilig en vind hier veel begrip
en ondersteuning’
 ‘Ik kan nu beter omgaan met mijn ziekte
en voel me hierin niet zo alleen staan’
Momenteel zijn er nog enkele plaatsen
beschikbaar voor nieuwe deelnemers en
wij nodigen geïnteresseerden dan ook
graag uit voor een kennismakings-
gesprek, waarin we samen kunnen
kijken of deze bijeenkomsten ook voor
jou iets kunnen betekenen.
Voor meer info en/of aanmelding kunt u
zich wenden tot:
Stichting Zelfhulp Netwerk Zuidoost-
Brabant, Kronehoefstraat 21-29 te
Eindhoven
Telefoon: 040-211 83 28
E-mail: Eindhoven@zelfhulpnetwerk.nl
Website: www.zelfhulpnetwerk.nl

www.gemeenschapsblad.nl
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55 jaar Ganzegat

Beste Ganzegatters en
Ganzegatterinnekes,

Hoewel de zomer nog vers in ons geheugen staat, nadert een nieuw carnavalsseizoen
alweer met rassé schreden.
Het komende seizoen is weer een bijzonder seizoen voor de stichting Organisatie
Carnaval Ganzegat.
De stichting bestaat alweer 55 jaar en carnavalstermen is dit 5 x 11 jaar dus een
jubileum.
Een aantal data staat al vast en kunt u alvast in uw agenda noteren:

11 november opening tentoonstelling, locatie heemkamer Bosscheweg, i.s.m. Dikke
Mik

12 november prinsonthulling en prinsenbal
13 november jeugdprinsenbal
26 november prinsenreceptie en jeugdprinsenreceptie
10 december jubileumfeestavond
14 januari 1e Ganzekwekavond
15 januari jubileumreceptie
28 januari 2e Ganzekwekavond
11 februari 3e Ganzekwekavond
18 t/m 21 februari Carnaval in Ganzegat

Zoals u ziet een vol programma.
Wij zullen u de komende tijd op de hoogte houden van onze activiteiten.
Kijkt u ook eens op onze website www.ganzegat.nl
Met vriendelijk groet,
Commissie PR/Communicatie



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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Geachte Raad en college van B&W van
de gemeente Laarbeek,

De Provinciale Staten hebben gekozen!
Daar is Aarle-Rixtel allerminst gelukkig
mee en neemt daar dan ook geen
genoegen mee.
Wij, als Dorpsplatform Aarle-Rixtel, zijn
tegen de aanleg van een autoweg
waarvan nut en noodzaak niet aange-
toond kunnen worden en zelfs de
Commissie MER laat in haar rapporten
van 21 januari en 18 februari duidelijk
merken dat zij nut en noodzaak niet
bewezen achten.
Toch zet de provincie door en hoe?!
De manier waarop gedeputeerde Ruud
van Heugten op 1 juli jl. zijn pleidooi heeft
gehouden tart elke achting en respect
voor overeengekomen afspraken. Ook in
latere bijeenkomsten laat hij duidelijk
merken dat overeengekomen afspraken
niet door hem behoeven nageleefd te
worden.
Zo stuurt hij aan op de goedkoopste
uitvoering van een weg langs het
Wilhelminakanaal op maaiveldniveau en
simpele bruggen. Hij presteert het om
viaducten te prijzen met de benaming
“balkonfunctie”.
Verder lapt hij de afspraken over
verdiepte ligging en tunnels aan zijn laars
met de simpele opmerking “als de
gemeenten andere uitvoeringen wensen
zoals verdiepte ligging en tunnels dan
moeten ze die zelf betalen, wij hebben
geld voor de eenvoudigste uitvoering”
Dit betekent dat Laarbeek/Aarle-Rixtel
een weg moeten accepteren die ze niet
willen, waar ze niet om gevraagd hebben.

Om de leefbaarheid nog een heel klein
beetje te redden moet Laarbeek en
andere betrokken gemeenten dan de ver-
diepte ligging en tunnels zelf betalen.
Een uitvoering zoals overeengekomen in
het bereikbaarheidsakkoord van 2007
kost 1 miljard meer dan de ca. 800 mil-
joen die van Heugten denkt te kunnen
reserveren voor de realisatie van de
Noord-Oost Corridor. Voor de 13 ge-
meenten (met samen ca 590.000
inwoners), die het convenant onder-
tekend hebben, betekent dit een bijdrage
per hoofd van de bevolking van € 1700,-
hetgeen voor Laarbeek op € 36.550.000
komt te staan.

Laten jullie zo met je sollen?
Het wordt tijd dat hier krachtig verzet
getoond wordt, dat de raad en B&W
zicht nadrukkelijk verzetten tegen deze
handelwijze van de provincie. De tijd van
zoete broodjes bakken is voorbij, het is
tijd voor een krachtige opstelling richting
provincie tegen de voorgenomen
eenzijdige contractuele verbreking van de
afspraken. Ook juridisch dient u zich te
wapenen, dat is de enige taal die hier
nog recht kan doen spreken, samen met
een te verwachten tekort aan geldelijke
middelen.
Stichting Dorpsplatform Aarle-Rixtel doet
een dringend beroep op u om deze keer
duidelijk te laten merken dat Laarbeek
de schending van de afspraken niet kan
en wil accepteren. Niet alleen de
bevolking maar ook de raad en B&W
dienen zich duidelijk uit te spreken op 1
september a.s.

Wij wensen u veel wijsheid en
daadkracht toe.

Met vriendelijke groeten,
Stichting Dorpsplatform Aarle-Rixtel
Pieter Verschuuren,   Voorzitter
Ad van Dooren,   Secretaris
Hans Biemans,  Penningmeester

Brief Dorpsplatform Aarle-Rixtel aan het
gemeente bestuur van Laarbeek.
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Riky van den Heuvel 25 jaar
peuterleidster bij De Rakkertjes.
In september 1986 begon Riky van den
Heuvel als peuterleidster bij peuterspeel-
zaal De Rakkertjes. De peuterspeelzaal
was toen een vereniging met plaatselijke
bestuurders. De Rakkertjes zijn notarieel
opgericht in 1975 en was gehuisvest in
de jeugdboerderij aan de Sengersweg.
Reportad is op bezoek bij Riky en Frans
van den Heuvel. Reportad zat in het be-
stuur van de peuterspeelzaal en samen
halen we vele verhalen op uit die tijd. Riky
vertelt hoe fijn het was met de verga-
deringen met de leidsters en het bestuur.
Als een eenheid werden de belangen van
de peuters vooropgesteld. Bij de leidsters
waren diverse personen professioneel
opgeleid. Ook volgden zij allemaal cur-
sussen om zo goed mogelijk opgeleid te
zijn. Ze waren toen nog allemaal vrij-
willigsters. In 1992 werd de wet op het
minimum loon van kracht. Het bestuur
ging in overleg met de wethouder om de
leidsters dit minimumloon te kunnen
betalen. Het bestuur van De Rakkertjes
betaalde al jaren fiscaalloon en was
opgenomen in het pensioenfonds. Dus
teruggaan naar volledig vrijwilligerswerk
vond zij geen optie meer, dat kon het
bestuur de volledig opgeleide leidsters
niet aandoen. Intussen was de jeugd-
boerderij verkocht en verhuisden ze naar
De Aar. Ze hadden net nieuwe tafeltjes en
stoelen gekocht. Maar de peuterspeel-
zaal kwam onder water te staan. Er was

door vandalen ingebroken en uit baldadig-
heid was door hen de afvoer van de
wasbak dichtgestopt en de kraan volledig
opengedraaid. Er stond 10 centimeter
water in het lokaal. Ze hebben toen met
z’n allen de zaak zo goed mogelijk
kunnen redden. Met het geld dat ze van
de verzekering kregen konden ze nieuwe
materialen kopen. Dus hadden ze een
volledig nieuwe inventaris bij de verhuizing
naar De Dreef. Daar hadden ze voor het
eerst een mooie, nieuwe speelzaal, maar
ook een veilige buitenspeelplaats. Toen
ze er ook nog een zomerhuisje bij kregen
om het buitenspeelgoed in op te bergen
waren ze helemaal gelukkig. ‘Ja’, zegt
Riky,’ik heb het werk met de peuters
altijd met heel veel plezier gedaan. En
het fijne ervan was: de bestuursleden
stonden ons altijd bij. Wij werden serieus
genomen als we iets aankaarten. Er werd
meegedacht, er werd deskundige hulp
ingeschakeld in overleg met de ouders.
Het belang van de kinderen stond hoog in
het vaandel. Doordat het steeds
professioneler werd  is in 1995 besloten
om van de vereniging een stichting te
maken. De persoonlijke aansprakelijk-
heid van bestuurders van een vereniging
is groter dan van een stichting. Op dat
moment kregen we ook een officieel
arbeidscontract. We hebben allerlei
situaties meegemaakt. We hebben zelfs
een jaar lang een extra groep gedraaid.
Daarvoor hadden we toen  in De Dreef
voor één ochtend een extra lokaal in
gebruik. Daarna kwam de fusie van de
speelzalen in Laarbeek. En onlangs zijn
we overgenomen door Spring. De wette-
lijke regels zijn in de loop der jaren veel
veranderd. Je kunt als kleine organisatie
niet alles meer behappen. Er zijn zoveel
regels bijgekomen. We hebben allemaal
een BHV-cursus met kinderreanimatie
gevolgd en een VVE-cursus. En nu vol-
gen we de 2-jarige cursus Samen
Groeien.’ Op de vraag van Reportad waar
VVE voor staat antwoordt Riky dat dat



MELL verkoopt of verhuurt : nieuwe of gebruikte :
* Scootmobielen
* Rolstoelen
* Rollator
* ADL producten ( alleen nieuwe producten )

Altijd 25% korting op alle ADL producten

Wij zijn gevestigd :
MELL Kanaaldijk4 5735 SL Aarle Rixtel. Wij zijn geopend :
Elke werkdag van 09.00 uur tot 16.00 uur ( of op afspraak )

Pagina 18
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Voor- en Vroegschoolse Educatie
betekent. En dan is er nog de wet OKE.
Gemeenten zijn verplicht dit aan te
bieden aan kinderen met een achter-
stand. Dan wordt in kleine groepen ge-
werkt aan extra ondersteuning bij de
taalontwikkeling.  Op dit moment hebben
ze 4 groepen die  twee dagdelen komen.
Er zijn ook  kinderen die op de dagop-
vang zitten én op de peuterspeelzaal. Je
kunt kinderopvang niet vergelijken met de
peuterspeelzaal. Op de speelzaal wordt
heel gericht gewerkt. Er is wel een
enorm administratieve taak bijgekomen.
Er zijn intakegesprekken, evaluatie-
gesprekken en eindgesprekken. De
eindevaluatie wordt met de ouders
besproken en die lijsten gaan naar de
basisschool. Ook is er overleg met de
wijkverpleegkundige. Er zijn plannen van
aanpak. Ouders zijn enthousiast over de
peuterspeelzaal. In 25 jaar is er veel
veranderd. Riky is nog steeds enthou-
siast en wil het werk voor geen goud
missen. Alleen het aantal kinderen dat
geboren wordt is enorm teruggelopen in
vergelijking met 1990. Op 1 september
werd zij op haar werk door haar collega’s
verrast. Er waren bloemen, gebak en iets
lekkers voor de kinderen. Net als bij jarige
kinderen moest Riky op  tafel zitten ter-
wijl zij werd toegezongen. ’s Avonds zijn
de  leidsters uit eten gegaan. Riky zegt
dat ze een erg leuke dag vol verras-
singen heeft gehad. Zelfs haar man
Frans, die op de hoogte was, had er
niets over verteld.  Riky en Frans bedankt
voor de gastvrijheid, het fijne gesprek en
het lekkere kopje koffie.
Reportad.

Het Kouwenbergs kerkje
presenteert:

21 september
Poppenkast  Kris-Kras

Met een geheel nieuw programma

Aanvang  14.30 uur
Leeftijd vanaf 4 jaar

Entree 4 euro

Kaartjes reserveren: 0492 392943

—————————————————

25 september
Wegens groot succes:

Kupalje !!!!

Populaire klassieke zang en muziek
Uitgevoerd door rasartiesten uit Wit-

Rusland
Aanvang  15.00 uur

Entree; € 7,50

Kaartjes reserveren: 0492 382943

KKKKKlokje

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

KKKKKlokje

Gevraagd:
Ben op zoek naar een nette huis-
houdelijke hulp voor 2½ uur op
donderdagochtend. Tel: 0492-544516
c.vandewesterlo@live.nl
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Weerman Johan Verschuuren
stopt na 30 jaar uitzending
op Omroep Brabant.
Op 4 september 2011 nam Johan
Verschuuren afscheid van zijn luisteraars
in het radioprogramma “Lekker geen
wekker” van Tom van den Oetelaar.
Reportad heeft hiervoor ook een uitnodi-
ging ontvangen en is samen met Theo
Schepers naar Son afgereisd. Vandaar
dat u nu kunt lezen hoe het verder die
ochtend is verlopen. In zijn programma
stond Tom uitgebreid stil bij het feno-
meen weerman Johan Verschuuren en
zijn lijfspreuk: Goeiemorrege. Maar
Tom heeft niet stilgezeten en heeft zijn
werk goed voorbereid. Hij heeft in het
archief ontzettend veel leuke verspre-
kingen, typische spreuken van Johan
gevonden. De uitzending liep van 9.00 tot
12.00 uur op zondagmorgen recht-
streeks vanuit bedrijfsrestaurant van
Omroep Brabant in Son. Johan heeft zijn
vrouw Gerrie, zijn zoon Edward met zijn
vrouw Gea en de kleinkinderen Maik en
Kevin meegebracht. Ook broers en zus-
sen van Johan zijn aanwezig. Maar ook
zijn weerwaarnemers zijn allemaal uitge-
nodigd. Het is behoorlijk druk in het

bedrijfsrestaurant. De uitzending gaat
rechtstreeks door met korte onderbre-
kingen voor bepaalde mededelingen. Om
10.10 uur is burgemeester van Laarbeek
de heer Hans Ubachs en verschillende
wethouders aanwezig. De heer Ubachs
neemt plaats achter het spreekgestoelte
en vertelt dat Johan niet alleen Aarle-
Rixtel, maar Laarbeek op de kaart van
Brabant, maar ook daarbuiten, heeft
gezet. Vandaar dat de gemeenteraad
afgelopen week heeft besloten Johan
Verschuuren te benoemen tot Ereburger
van Laarbeek. Hij overhandigt Johan de
ingelijste oorkonde en komt hem later de
gouden speld, die ze aan het maken zijn,
bij hem thuis overhandigen. Johan is wel
een beetje perplex. Zoiets kun je toch
niet verwachten is zijn korte
commentaar. Hij krijgt een langdurig
applaus. Het programma voor de luiste-
raars loopt verder. Er is geen tijd om hem
te feliciteren, vindt plaats na de uit-
zending. Tom van den Oetelaar praat het
programma verder aan elkaar. Johan weet
dat de directeur een toespraakje zal
houden, dat hoort er nu eenmaal bij. Drs.
G. Bielderman memoreerde Johan als
een trouwe medewerker, met een grote
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schare van trouwe luisteraars. Iemand
die ook nooit om salaris vroeg, laat staan
om salarisverhoging. Johan is ook nooit
ziek, ja, op een kleinigheidje na, dat stelt
ook niks voor. Hij haalde enkele leuke
anek-dotes aan. De heer Bielderman
verraste Johan met een mooie gouden
horloge met inscriptie en bloemen voor
Gerrie. Tom van den Oetelaar praat het
programma voor de luisteraars verder aan
elkaar. Mijn complimenten daarvoor. Je
moet steeds de tijd, de volgorde van het
programma, het waarschuwen van de
technici, de komende en gaande
mensen, de microfoon voorhouden bij
gasten die iets willen vertellen, het is
toch een live uit-zending met ruim
honderdvijftig gasten. Ook Johan diende
vandaag zijn laatste weerpraatje te
houden voor Omroep Brabant. Reportad
is benieuwd hoe hem dit vandaag lukt.
Want Johan is toch door alle
gebeurtenissen danig onder de indruk.
Maar zoals altijd: Goeiemorrege
allemaal, net of er niets aan de hand is,
vertelt Johan zijn weerpraatje. Johan zei
dat de regen langzaam zou vertrekken, in
de avond kans op een buitje. En gelijk
had hij weer. Om ongeveer elf uur staat
ook Commissaris van de koningin Wim

van de Donk in het bedrijfsrestaurant.
Maar die ging gelukkig zitten bij burge-
meester Hans Ubachs. Hier en daar een
handje schuddend. Maar om ongeveer
kwart over elf kwam hij van zijn plaats af
en ging naar het spreekgestoelte. Hij
sprak Johan Verschuuren toe. Hij
memoreerde hoe hij op zijn eigen wijze,
zonder gebruik te maken van enige
computer, maar gewoon gebruikmakend
van zijn gezond boerenverstand, aan de
verschijnselen van de natuur en vogels
zijn weersvoorspelling maakt, dat de
professionals ervan staan te kijken dat
Johan het vrijwel altijd gelijk heeft. Zij
maken gebruik van computers,
satellieten, radarschermen en nog veel
meer. Wim van de Donk is persoonlijk
gekomen om de Commissarispenning uit
te reiken aan Johan. Deze penning is een
waardering voor zijn werk als Brabantse
weerman. Een weerman die ook buiten
Brabant bekendheid en waardering
genoot. Hij bedankte Johan voor zijn
grote inzet en de vele jaren dat hij dit
werk heeft gedaan. Maar even later
kwam er een nog grotere verrassing. Zijn
twee kleinkinderen Maik en Kevin
overhandigen hem een gouden hart. Ze



Beau Schoonheidssalon (Kitty van de Kerkhof-Linders) Laarweg 18, 5735 BR Aarle-Rixtel, [T] 0492 383 103

Ook cadeaubonnen verkrijgbaar

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

 hypotheken

 pensioenen

 verzekeringen

 sparen

bekend terre in . . .

info@oosthoekfi nancieeladvies.nl

www.oosthoekfi nancieeladvies.nl



Vrijwilligers gezocht

Een 21-jarige licht verstandelijk beperkte,
lieve jonge vrouw uit Beek en Donk, die
houdt van kletsen, fietsen, stadten, luis-
teren naar muziek, voetbal kijken (PSV)
zoekt vrouwelijk maatje die lief, gezellig
en consequent is. Wilt u meer informatie
over deze vacature(s), dan kunt u contact
opnemen met:
Steunpunt Vrijwilligerswerk Laarbeek,
Otterweg 29, 5741 BC Beek en Donk.
Telefoon: 0492-328807.
Of u kunt mailen naar:
info@steunpuntvrijwilligerswerklaarbeek.nl
U kunt de vacatures ook bekijken op
onze website:
www.steunpuntvrijwilligerswerklaarbeek.nl
of vinden in de vacaturemappen van de
servicepunten.
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hadden een verklaring voor alle letters
van JOHAN VERSCHUUREN. De beste
weerspreuk van Johan kan daar niet
tegenop. Dinsdagmorgen is Reportad op
bezoek bij Johan. Ze praatten na over
zondagmorgen. Hoe fijn alles geregeld
was in het bedrijfsrestaurant van Omroep
Brabant. Hij vertelt dat hij een hele fijne
dag heeft gehad. Natuurlijk verwacht je
wel iets op een afscheid na zoveel jaren,
maar dit. Dat had ik absoluut niet
verwacht. Grandioos. Maar Johan zal er
toch nog aan moeten wennen dat het niet
meer hoeft voor Omroep Brabant. Aan
zijn waarnemingen komt in ieder geval
nog geen einde. Hij houdt alles nog
nauwkeurig bij. Reportad merkte op dat
wij in Laarbeek Radio Kontakt hebben.
Johan heeft er geen bezwaar tegen dat zij
een keer bellen. Mijn hele leven lang heb
ik belangstelling in de natuur en het weer
gehad. Vandaar dat ik geen moeite had
om een uur vol te praten. Ik heb nog nooit
iets op papier gezet om een lezing te
houden. Alleen mijn aantekeningen van
mijn dagelijkse waarnemingen heb ik op
papier gezet. Dinsdagmorgen is Johan
nog gebeld door een boer uit de Betuwe.
Hij vroeg of hij nog kon hooien? Als je een
tijd lang droog weer krijgt, kunde gij dat,
was zijn antwoord. Zijn werk voor
Omroep Brabant wordt overgenomen door
Meteo Consult. De luisteraars zullen zijn
Brabants accent, zijn weerspreuken
zeker missen. Want door Johan met zijn
lokale medewerkers in heel Brabant,
gaat er toch een stuk binding verloren.
Johan, namens de hele Aarle-Rixtelse
gemeenschap, hartelijk gefeliciteerd met
je Ereburgerschap van Laarbeek, je
Commissarispenning van Wim van de
Donk, maar vooral met het Gouden Hart
van je kleinkinderen Maik en Kevin. De
redactie van het Gemeenschapsblad
wenst Johan en Gerrie alle goeds toe.
Geniet van je vrije tijd. Reportad bedankt
Gerrie voor de lekkere koffie met een
heerlijk koekje. Reportad

Op 30 augustus 2011,
is geen aparte datum op zichzelf.
Toch willen wij wellicht iets overdreven,
laten weten dat op die dag geschiedenis
is geschreven.
Ik was bij Paula op het postkantoor
en die zei heb je het al gezien daarvoor.
Voor het eerst in Aarle,
was men een auto elektrisch aan het
laden,
toch denk ik niet dat in onze analen,
dit feit in 2061 de rubriek vijftig jaar terug
zal halen.
Wel wellicht de T.V. opnames van Sint
en Piet,
die je de laatste weken in de
weekeinden ziet.
Wellicht een groot probleem,
voor ouders met kleine kinderen,
want hoe leg je dit nu weer uit,
zonder het Sinterklaasgeloof te
verminderen.
Zo komt Aarle toch weer op de kaart,
samen met het kasteel op Croij
en dat is natuurlijk hartstikke mooi.
RD
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De vierdaagse 620 km. lange tocht Aarle-
Arlon-Aarle is uitstekend geslaagd, on-
danks twee slechte dagen met regen en
onweer.
In België kregen we te maken met veel
slechte wegen, maar schijnbaar had
iedereen zijn materiaal goed in orde,
zodat er sporadisch lek gereden werd.
De ontvangst bij ons clubhuis ‘t Heuveltje
was grandioos.
Dit evenement en alle andere activiteiten
in het kader van ons 40-jarig bestaan zijn
allemaal gefilmd en gefotografeerd door
Jeanne en Kees Beekmans.
Na afloop van het zomerseizoen zal er op
een nader te bepalen datum een film-
avond gehouden worden.
In ons clubblad van september staan een
viertal belevenissen en drie prachtige
kleurenfoto’s.
Op zondag 18-9 staat de mooie Bocken-
reyderstocht op het programma, met
keuze uit de afstanden 101 en 86 km.
Inschrijven en vertrekken kan men tussen
08.30 en 09.00 uur bij ‘t Heuveltje.
In groepsverband en onder ADW-bege-
leiding kan men starten om 08.35 en om
08.40 uur voor de langste afstand en om
09.00 uur vertrekt de 25km.-groep voor
de iets kortere route.
afd. publ.

Collecterooster september 2011
11 tot en met 17 september
Stichting Prinses Beatrix Fonds
18 tot en met 24 september
Nierstichting Nederland
25 september tot en met 1 oktober
Stichting fonds verstandelijk gehandicap-
ten

Naomi Adriaansz Quartet
bij Wim Beeren Jazz Society
op 14 september

Op woensdag 14 september wordt het 3de

seizoen bij Wim Beeren Jazz Society
geopend door het Naomi Adriaansz
Quartet, het 4-koppige jazz-, latin- en
funk combo rondom saxofoniste Naomi
Adriaansz.
Plaats van handeling is Café Van Bracht
aan de Kerkstraat in Aarle-Rixtel. De
band mengt aanstekelijke, funky melo-
dieën met frisse Afrikaanse en Brazi-
liaanse beats.
De bezetting: Naomi Adriaansz sax,
Jeroen Koning gitaar, Peter Krynen bas
en Jonas Linnemann drums.
Rond 22.00 uur start weer de traditionele
jamsession met als backline pianist Rob
van Heelsbergen, bassist Peter Krynen
en drummer Christ Mandigers.
Aanvang 20.30 uur, toegang gratis.
Wim Beeren Jazz Society: een brui-
send en inspirerend jazzpodium, waarbij
je in een ongedwongen en gezellige sfeer
oude bekenden en nieuwe vrienden
ontmoet !
www.wimbeerenjazzsociety.nl

www.gemeenschapsblad.nl



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

Hagelkruisweg 10

5735 BH Aarle Rixtel

T. 0492-381865

M. 06-13740800

info@henkmertens.nl

www.henkmertens.nl
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Jubilarissen bij  het
Onze Lieve Vrouwe Gilde.

Op zaterdag 17 september viert het Onze
Lieve Vrouwe Gilde, ofwel de Blauwe
Schut, de patroonsdag.
Op die dag worden 2 jubilarissen in het
zonnetje gezet. Erebroeder Henk Sterken
is 50 jaar lid en is momenteel naast zil-
verdrager, archivaris van het gilde. Samen
met Louis Barten beheert hij het archief
dat in tijden niet zo goed verzorgt is
geweest. Elke woensdagochtend zetelt
Henk in het “Jan van Doorenpaviljoen” aan
de Hagelkruisweg om het verleden van de
Blauwe Schut overzichtelijk vast te leg-
gen voor de toekomst. Henk is bij het
gilde de onbetwiste bewaker van de
aloude tradities. Hij is in 1961 begonnen

als tamboer en is, zoals in die tijd vaak
gebeurde, door Jan van Dooren bij de
schut gehaald.  Verder heeft Henk diver-
se functies uitgeoefend waarvan be-
stuurslid en secretaris (1986-1993) toch
wel de belangrijkste zijn.
Wim van Dijk is 40 jaar lid. Hij is als
vendelier begonnen in 1971 en is op dit
moment piekenier. Hij heeft diverse
functies gehad waaronder commissielid
in Kring Peelland en jarenlang is Wim
vaandeldrager geweest. Sinds 1992 is
Wim ook voorzitter van de stichting activi-
teiten van het gilde. Ook heeft hij een
groot aandeel gehad in de nieuwbouw van
het “Jan van Doorenpaviljoen”. Het vele
schilderwerk komt voornamelijk van zijn
hand.
De jubilarissen krijgen voor deze staat
van dienst een receptie aangeboden.
Deze is van 16:00 tot 17:30 uur op het
paviljoen en U bent uiteraard van harte
welkom.
De dag begint met een viering in de kapel
aan de Bosscheweg om 13:30 uur.
Tijdens deze viering worden 3 nieuwe
leden geïnstalleerd. Dit zijn Richard van
der Velden en de jeugdleden Jan den
Mulder en Dessel van der Velden. Het
aantal jeugdleden komt hierbij op 8. We
zijn er trots op om zoveel nieuwe jeugdige
aanwas te hebben. Bij terugkomst op het
“Jan van Doorenpaviljoen”, zullen de
jubilarissen intern worden gehuldigd door
hoofdman Jos van den Heuvel waarna om
16:00 uur de receptie aanvangt. De feest-
avond zal deze keer een Duits karakter
hebben waarvoor de feestcommissie een
uitgekiend plan heeft opgesteld.
Als u interesse hebt en u draagt Blauwe
Schut warm hart toe kunt zich uiteraard
opgeven als gildenbroeder of als “vriend
van het gilde”. Als “vriend” betaald u
slecht € 25,- per jaar. U kunt hiervoor
secretaris Coen van Noordwijk bena-
deren, tel. 0606-30829020 of mail naar:
secretariaat@olvgilde.com

.
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Op de foto Wim van Dijk (links) en
Erebroeder Henk Sterken
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www.twanvanhout.nl

www.autoschadeverbakel.nl
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Jeugd3daagse 25 jaar
groot succes!

Na een spectaculaire opening van onze
eigen tambour-maître, gevolgd door onze
eigen sexy majorettes mocht onze eigen
brassband de rij sluiten. Parmantig
marcheerde dit geheel over het veld.
Iedereen keek zijn ogen uit! Wat kwamen
deze mensen hier doen in ons eigen
Aele? Het leek wel of ze feest hadden?
En dat was natuurlijk ook zo! De
Jeugd3daagse bestond 25 jaar en dan
moest natuurlijk groots gevierd worden!
Al snel werd het veld omgetoverd tot een
mooi kleurrijk dorp! Driftig werd er
getimmerd en geverfd. Het leek wel een
wedstrijd wie er de mooiste hut gemaakt
had! Er ontstond zelfs een heuse 2-onder-
1 kap!
Na al het getimmer was het tijd voor de
lunch. De bak oma’s hadden voor
iedereen pannenkoeken gebakken! Na de
lunch was het tijd voor de vossenjacht.
Door het dorp zaten allerlei feestvierders
verstopt. Een heus bruidspaar, een paas-
haas en de Kerstman. Maar je moest
oppassen voor de clowns want die
konden al je letters afpakken. Al waren
die moeilijk te vinden want ze waren erg
goed verstopt in schoenen en zelfs in
onderbroeken! s Avonds mocht de grote
jeugd blijven slapen in de tent. Maar
voordat het zo ver was, hadden we eerst
nog een bosspel en wel een echte
spooktocht. Hier zijn de kinderen door
enge mannen achterna gezeten en door
spoken belaagd! Niemand vond het eng
hoor! Maar er is wel heel erg eng ge-
droomd die nacht! Maar het was hele-
maal niet eng!
Woensdag morgen waren er voor de
slapers gebakken eieren en lekkere
boterhammen voordat ze in een stoet
naar de bossen vertrokken. Hier gingen

ze weer een bosspel doen. Levend
stratego mocht natuurlijk niet ontbreken
en zelfs de scouting had een mooi
parcours voor ons gebouwd. Na veel
rollen van de berg en soms rolde je dan
per ongeluk de visvijver in… gingen we
lunchen met lunchpakketten die de
keuken voor ons in elkaar geknutseld
had. Daarna nog wat spelletjes gedaan
en weer op de fiets richting de Dreef.
De kleinere jeugd had vandaag een ander
programma. Ze mochten zelf weten wat
ze wilde gaan doen vandaag. Ze konden
kiezen uit 30 verschillende activiteiten. Je
moet dan denken aan strijkkralen, but-
tons maken, springen op een springkus-
sen, naar de poppendokter taarten versie-
ren  of naar de waarzegger! Iedereen
vermaakte zich prima. Toen de groten
terug kwamen gingen we naar een echte
disco. Met harde muziek en blitse
lampen. Iedereen heeft lekker gedanst
want het was immers feest!
Omdat we dit jaar 25 jaar bestonden
hebben we een receptie gegeven voor
onze sponsors, oud leden, verenigingen
uit Aarle-Rixtel en alle ouders van de
kinderen. Iedereen die geweest is van
harte bedankt voor uw komst!
Donderdag hadden we een spetterend
programma. Deze dan was omgedoopt
tot de grote Rabobank wetenschap
dag. Deze dag is mogelijk gemaakt door
Rabobank Peel Noord. We hadden een
stel Belgen gevonden die helemaal
idolaat zijn van wetenschap en die dat
graag over willen brengen aan kinderen.
Zo hadden we een grote wetenschap
show die van alles vertelde over gassen.
Met explosies en veel rook werd veel
uitgelegd aan de kids. Ze konden ook
badbruisballen, gel, tandpasta en bad-
zout maken. Er waren ook workshops
primitief muziek maken en een djembe
workshop. Op een proefmobiel deden ze
allerlei simpele proefjes die de kinderen
thuis gemakkelijk na konden doen. Bv.



BIJ AANKOOP MONTUUR + GLAZEN
10 % KORTING

OP HET TOTALE BEDRAG

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
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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
Dorpsstraat 21
Aarle-Rixtel
tel: 0492-381307

www.kapsalonastrid.nl



Pagina 31BBBBBericht van:
Leg een propje papier in de opening van
een fles. Probeer het propje in de fles te
blazen. Lukt dat? En hoe kan dat?
Ook konden ze spaghetti bruggen bou-
wen. Hoe bouw je een brug die zo vaak
mogelijk zijn eigen gewicht kan dragen?
Kortom een heel spannend programma
met allerlei wetenswaardigheidjes erin.
Voor een impressie kijk maar eens op
www.spelenderwijzer.be
Tussen de middag hebben we allemaal
heerlijk gebarbecued . Het einde van de
dag naderde snel. Het slechte weer
kwam helaas snel dichterbij. Bliksem-
flitsen en donder kwamen steeds dichte
naar Aarle toe. We hadden nog een
loterij en een ballonnenwedstrijd. We
hebben snel afgeteld en de ballonnen los
gelaten. Ondertussen begon het serieus
te regenen! Iedereen was drijfnat en de
flitsen van het onweer vlogen om onze
oren. Het was niet echt de droom
afsluiting van ons 25 jarig jubileum, maar
verder zijn de dagen echt allemaal
perfect geweest!
Wij willen dan ook iedereen be-
danken die het mogelijk heeft
gemaakt om dit mooie feestje samen
met ons te organiseren. Iedereen die in
dit noodweer ons toch wilde helpen zo
snel mogelijk alle hutten af te breken, de
tent af te breken en het veld leeg te
maken! We hebben erg veel lol gehad en
het was lang geleden dat we zo nat
waren geweest!
Ook bedanken wij onze sponsors want
ook zonder hen was ons 25 jarig
jubileum niet zo’n mooi feestje geworden!
Autoschade v Leeuwen Fixit Rotom BV
De Loods architecten v/d Berk en Kerkhof
Leenders Elektro Jeurgens koekjes
Drukkerij Aarle-Rixtel Vermeulen print-
service Kapsalon Astrid Aarlese bouw-
materialen v. Lierop stoffeerder Ad Charter
Houtse Bazar Zusters Ursulinen Drive in
show music and lights De Brabantse
Kluis Auto Swaanen Slagerij Hegeman

Bouwbedrijf Gevers Spellenverhuur Cop-
pens Kuijpers Tweewielers Edelsmid
Johan Verbakel Rabobank Peel Noord
Tank Center Aarle Rixtel  Couwenbergh
Cafe de Vrienden Cafe het Heuveltje BGA
Puur genieten massages Frans van de
Heuvel Bloom Schatgraver Walter
Beekmans Contouraccountants
Stickers.nl  Haarmode Rian Belkumbikes
Catering de Kannelust Oma Fien
Bakkerij v Brug Harrie Swinkels groente
handel Verbruggen eieren Kouwenberg
Jumbo Lieshout Mevr. Van Asten
Cafetaria Le Patat AH XXL Petit en
Fritsen Taxi van Heijst Henk Verhoeven
Sierkussen.nl Brabantwater Artex Otten
installaties Jantje Beton Frank van
Stiphout De Brabantse Kluis Gielissen
Tante Gerda Rabobank Peel Noord Maria
van Vlerken Chinees Fong Shou HEVU
Drogisterij Raijmakers Multivlaai Christel
Tollens
Kijk voor foto’s op www.jeugd3daagse.nl

Wij zijn op zoek naar jou!

De organisatie van de jeugd3daagse is
op zoek naar nieuwe leden die ons team
willen komen versterken. Wie zoeken
wij? Enthousiaste mannen of vrouwen die
met ons een spetterend programma voor
de jeugd3daagse in elkaar willen zetten,
mensen die goed kunnen klussen en
mannen die onze sjouwploeg willen
komen versterken. Dus meld je snel aan
via onze website
www.jeugd3daagse.nl of bel met Elke
Beekmans tel 382778.

SENIORENVERENIGING/KBO
AARLE-RIXTEL

KBO: Wij kienen weer op 15 september
om 14.00 uur.
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Dorpsplatform Aarle-Rixtel houdt een
vergadering op 19 september 2011 om
het onderwerp “Dorpsondersteuning” toe
te lichten en om meer te weten te komen
over de behoefte aan dorpsondersteuning
in Aarle-Rixtel. Aan de besturen van ca.
75 verenigingen en stichtingen is onder-
staande uitnodiging gestuurd om deze
vergadering bij te wonen.

Geacht bestuur,
Stichting Welzijn Laarbeek (SWL) heeft
in samenwerking met de Gemeente
Laarbeek het begrip en de functie van
“Dorpsondersteuner” in het leven geroe-
pen. Dit geldt voor alle vier de kernen van
Laarbeek. Aarle-Rixtel wordt toevertrouwd
aan mevrouw Maartje Bressers, mede-
werkster van SWL.
Op maandag 19 september a.s. heeft
Stichting Dorpsplatform Aarle-Rixtel een
bijeenkomst georganiseerd waarbij wij
het begrip dorpsondersteuner willen
toelichten en op welke manier u daar
profijt van kunt ondervinden. Wij nodigen
u uit om met enkele personen uit uw
bestuur deze bijeenkomst bij te wonen
die gehouden wordt in conferentie-
centrum Couwenbergh in de Dorpsstraat
1, alhier. De bijeenkomst begint om 20.00
uur.
Wat is nu een dorpsondersteuner en hoe
werkt dat dan in de praktijk.
Met het oog op toekomstige ontwik-
kelingen als vergrijzing en nadruk van de
overheid op eigen verantwoordelijkheid
van burgers heeft Stichting Welzijn
Laarbeek er voor gekozen om te gaan
werken met dorpsondersteuners per
kern.
Wat kan een dorpsondersteuner voor u
betekenen? Een situatieschets:
Iemand uit Laarbeek heeft een vraag op
het gebied van welzijn, zorg of wonen. Er

zijn  verschillende mogelijkheden waar
deze persoon met zijn/haar vraag naar
toe kan: De Dorpsraad, Stichting Welzijn
Laarbeek, WMO-servicepunt, Steunpunt
Mantelzorg, Zorgboog, Savant, Tot uw
Dienst, Gemeente Laarbeek, Woning-
stichting Laarbeek, etc.
Soms is het lastig voor mensen om door
de bomen het bos te zien. Het zou
wenselijk zijn als meteen duidelijk is
waar je met een dergelijke vraag naar toe
kunt, als er dus ÉÉN aanspreekpunt is.
De dorpsondersteuner zal deze rol
vervullen.
Daarnaast zijn er veel situaties waarin
kortdurende of relatief eenvoudige hulp
beter op zijn plek is dan professionele
hulp. Dit noemen we informele onder-
steuning. Deze kan bijvoorbeeld gegeven
worden door een andere inwoner uit het
dorp.
De dorpsondersteuner zal een netwerk
van vrijwilligers om zich heen gaan
vormen die deze ondersteuning kunnen
geven. Dit netwerk zal ook nauw samen-
werken met professionele organisaties
en indien nodig doorverwijzen.
Het uitgangspunt van de werkwijze van
de dorpsondersteuner is: de vraag van de
burger is leidend.

Aarle-Rixtel
De dorpsondersteuner voor Aarle-Rixtel is
Maartje Bressers. Zij zal de komende
maanden via de inwoners en vereni-
gingen/stichtingen inventariseren waar de
prioriteiten liggen voor de inwoners van
Aarle-Rixtel. Samen met de vrijwilligers
van het WMO-servicepunt en het
Dorpsplatform Aarle-Rixtel zal zij een
plan van aanpak gaan maken en haar
prioriteiten bepalen. Wat vinden de
inwoners van Aarle-Rixtel en waar willen
zij samen met de dorpsondersteuner
aandacht aan besteden? In de laatste
maanden van 2011 is het aantal beschik-
bare uren voor de dorpsondersteuner nog
beperkt, maar in 2012 zal dit uitgebreid
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worden.De dorpsondersteuner kan via het
Dorpsplatform ingeroepen worden maar
beter nog is een rechtstreekse bena-
dering van Maartje Bressers via SWL.
Op 19 september zal zij ook aanwezig
zijn en kunt u met haar kennis maken.
Ook zullen wij u dan de nodige gegevens
kenbaar maken hoe u haar kunt bereiken.
Wij streven er naar om op de avond van
de 19e zoveel mogelijk voorbeelden van
probleemstellingen van u te mogen
vernemen die passen in de doelstelling
van de dorpsondersteuner. Wij willen een
inventarisatie maken en de behoefte
peilen naar de vraag naar ondersteuning
die een dorpsondersteuner u kan bieden.
Wij hopen dat u de mogelijkheid aangrijpt
om op deze manier van een extra
ondersteuning gebruik te kunnen maken
bij het zoeken naar oplossingen voor
specifieke problemen in uw organisatie.
Uw aanwezigheid en bijdrage in de
vergadering wordt zeer op prijs gesteld.
Mogen wij u wel vragen om uw deelname
aan deze avond op 19 september bij ons
aan te melden op info@dorpsplatform.nl
zodat wij over voldoende ruimte kunnen
beschikken. Graag ontvangen wij uw
bevestiging voor 14 september a.s.
Met vriendelijke groeten,
Stichting Dorpsplatform Aarle-Rixtel
Ad van Dooren, Secretaris
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Maak kennis met
Nieuwe buurt-
brigadiers in Laarbeek
Binnen de politieafdeling Gemert-Laar-
beek is een aantal nieuwe buurtbrigadiers
gestart. Daarnaast hebben enkele
wisselingen van buurtbrigadiers plaats-
gevonden. Weet welke buurt-brigadier er
in uw kern actief is, zodat u weet bij wie
u terecht kunt met vragen over veiligheid.
Aarle-Rixtel
Bert Bruggeman is buurtbrigadier voor
Aarle-Rixtel. Bert werkt een groot aantal
jaar bij de politie en inmiddels drie jaar bij

de politieafdeling Gemert-Laarbeek. Hij
vindt het belangrijk naar mensen te
luisteren om zo samen de wijk leefbaar
te maken. Kennen en gekend worden is
voor Bert waar het als buurtbrigadier om
gaat.

Beste burgers van laarbeek

Al jaren hebben we in Aarle Rixtel  twee
jongeren centrums die uitzonderlijk goed
functioneren in onze gemeenschap zoals
u weet wordt er letterlijk en figuurlijk bij
een van deze twee de grond onder hun
voeten gehaald. Zonder enige hulp van de
gemeente hebben ze zich al ruim 30 jaar
met succes staande weten te houden op
een door de kerk in bruikleen gegeven
stukje grond midden in de kern van het
dorp. De kerk wil dit stukje grond nu
verkopen Het gebouw word gerund door
jongeren met veel toezicht van en door
jong volwassenen die serieus met de
toekomst bezig zijn en niet bang zijn om
te laten zien wat we ze doen midden in
de oudere maatschappij. Mijn inziens is
dat dit jongeren centrum een onschatbare
sociale waarde heeft in de wereld van nu
en in de toekomst van ons dorp. Als we
van jongeren iets horen is het meest als
verkeerds zoals altijd worden de goede
dingen niet genoemd, bij deze wil ik alle
burgers vragen om zich realistisch te
verdiepen in de maatschappelijke waarde
van  dit jeugdhonk .Het bestuur van dit
centrum is naar de gemeente gegaan
voor hulp in hun voortbestaan want
zonder grond geen jeugdhonk! Al jaren
worden steeds meer dingen uit ons dorp
weg bezuinigd daarom vraag ik de
gemeente (u dus want de gemeenschap
is de gemeente) investeer in de toekomst
investeer in onze jeugd en laat OJA niet
verloren gaan uit het midden van ons dorp
kom eens uit uw schulp en durf eens op
te komen voor onze jeugd.
Ik dank u bij voorbaat: WATJE
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2 september Aanrijding
Om half zes vond gistermiddag op de
Lieshoutseweg een aanrijding plaats
tussen een bestelwagen en een brom-
fiets. De bestelwagen bestuurt door H. v.
B. wilde een poort binnenrijden en op dat
moment naderde bromfietser E. uit
Lieshout, en kwam in aanraking met de
wagen. Persoonlijke ongelukken deden
zich niet voor en ook de materiële
schade viel mee.

5 september E.H.B.O.
Het bestuur van de EHBO heeft besloten
om in de wintermaanden, bij voldoende
deelneming, wederom een cursus te
organiseren. Iedereen die de leeftijd van
16 jaar heeft bereikt, kan deze volgen.
Het aantal lessen bedraagt 26, iedere
week zal één les worden gegeven. De
kosten die aan deze cursus verbonden
zijn, zijn zo laag mogelijk gehouden en
bedragen f 20,— , alles inbegrepen,
zoals cursusboek, examengeld etc. Wie
de cursus wil volgen, dient zich binnen 14
dagen bij één van onderstaande heren op
te geven: H. Migchels, Laarweg 16; F.
Flamings, Lieshoutseweg 7; A. van Ber-
ne, Bosscheweg 67; H. de Jong, Klok-
kengietersstraat 21; M. v.d. Hoogenhof,
Biermanstraat 6.

5 september Bespreking
Op de pastorie had een bijeenkomst
plaats van de besturen der plaatselijke
standsorganisaties. Besproken werd de
financiële toestand van de parochie en
het bisdom. De pastoor deelde mede dat
het bisdom over te weinig geld beschikt
voor de kerkbouw. Overwogen werd om in
de parochiekerk het plaatsengeld, de
rondgang en dergelijke af te schaffen en
een nieuwe regeling in te voeren, die
hierop neerkomt, dat ieder gezin een vast

bedrag per jaar zal betalen. Binnenkort
zal men hier meer van horen door middel
van een folder, die rondgebracht zal
worden.

5 september Brandweer
Zaterdag werd door de vrijwillige brand-
weer een voetbalwedstrijd gespeeld tegen
de brandweer uit Echt. Brandweerman A.
Vriens maakte drie goals voor de Aarlese
Brandweer. De wedstrijd werd echter met
3-7 verloren.

11 september Feestelijke diploma
uitreiking op M.A.S. te Aarle-Rixtel
Zaterdagavond werden in het patronaat
de diploma’s uitgereikt aan de leerlingen
van de Mater Amabilisschool. Aan deze
diploma uitreiking was een enigszins
feestelijk tintje gegeven. De voorzitter van
het M.A.S. bestuur, Dr. Tersmette, wees
in zijn openingswoord op de belangrijk-
heid van de school. “De vakken koken en
naaien veraangenamen het leven van de
toekomstige echtgenoten en maken de
vrouwen tot waarlijke huisvrouwen. Maar
ook vakken als godsdienst en medische
raad geven achtergronden aan het leven”.
Zesentwintig meisjes ontvingen het zo
begeerde papier. Drieëndertig werden
bevorderd van de 1e naar de 2e klas en
een even groot aantal van de 2e naar de
3e klas. De volgende meisjes ontvingen
het diploma: Gerry Aalders, Koos Aal-
ders, Diny v. Asten, Maria Beniers, Maria
Brouwers, Nelly v.d. Elzen, Tiny v.d.
Elzen, Riky Fleskens, Jeanne Gijsbers,
Sybilla Gijsbers, Joke v.d. Heijden, Maria
v. Lieshout, Toos Prinsen, Betsy v. Rixtel,
Henny v. Roy, Betsy Schepers, Thea
Schepers, Agie Stadegaard, Riky v.
Stiphout, Riky Swinkels, Maria Verbakel,
Maria Vereyken, Nelly Vereyken, Odilie
Verheyen, Netty Verhoeven, Mies
Welten.

HELMONDSE COURANT
september 1961






