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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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Week van zaterdag  1 oktober t/m vrijdag  9 oktober

Zaterdag 1 oktober
18.30 uur Kerk – Eucharistieviering – Dameskoor - kindernevendienst

Henk Nooijen en moeder Anna Nooijen (verj. moeder)
Antoon van Berne (buurt)
Jan van Rosmalen (par.)
Jeanne van de Ven – Vermeulen (sterfd.)
Joris Hendriks (j.get. en verj.)

Zondag 2 oktober – 27e  Zondag door het jaar
10.00 uur Kerk – Eucharistieviering – Samenzang

Overleden begunstigers van het Onze Lieve Vrouwe Gilde
Hanneke van Berlo (m.g.)
Tonia van Dijk (verj./fund.)
Sien Nooijen (fund.)
Martina Aarts – van der Leemputten (par.)
Familie van den Oever
Overleden ouders Schrama - Jacobs
Pieter Wijnker
Maria van Dijk – van de Kerkhoff (Truus)
Jack van Leuken (par.)
Frida van Gennip – Verbakel (j.get.)
Wim van Seggelen (3e j.get.)
Joke Smits
Uit dankbaarheid
Tot welzijn van de parochie

Woensdag 5 oktober
19.00 uur Kapel – Rozenkransgebed

Week van zaterdag  8 oktober t/m vrijdag  14 oktober

zaterdag  8 oktober
18.30 uur Kerk – Eucharistieviering –  samenzang - kindernevendienst

Piet en Riek van de Ven – Hoeks (sterfdag moeder)
Tonia van de Pas – Janssens (verj.)
Maria Aarts – van der Linden (par.)
Tot welzijn van de parochie

Zondag 9 oktober –  28e Zondag door het jaar
10.00 uur Kerk – Eucharistieviering – Cantorij (Gregoriaans en samenzang)

Overleden ouders v. d. Graef – Fleskens  en Huub
Jan Hendrix (verj.)
Overleden ouders Vereijken – Verhagen (j. get.)
Overleden ouders Verbakel – van Lieshout
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Betsie Biemans – v. d. Heijden
Mien Verbakel – van Boxtel (trouwdag)
Harrie van Boxmeer (buurt)

15.00 uur Kerk – Concert
Concert door het gemengd koor de Klokkengieters

Woensdag 12 oktober
19.00 uur Kapel – Rozenkransgebed

OVERLEDEN
op 8 augustus Zus Vesters-van de Bogaard, Lieshoutseweg 51, 83 jaar.
op 25 augustus Antoine van Bommel, Lieshoutseweg 70, 45 jaar.

GEDOOPT
Willem Heinsbergen en Xanne Bontenbal,
Lupe van der Donk en Juul de Vries
Raf van de Kamp en Tobias de Groot.

Doopvieringen
De eerstvolgende doopvoorbereidingsavond is op 6 oktober a.s. van 20.00 tot
21.30 uur in de sacristie van onze kerk. Deze avond is bedoeld als voorbereiding voor
de gemeenschappelijke doopviering van 30 oktober a.s. Voor deze avond en voor
de doop van uw kindje  kunt u zich opgeven tijdens de spreekuren op de pastorie: tel.
381215.

Spreekuren Pastorie
Op MAANDAG is de pastorie altijd gesloten.
Wilt u op Maandag alleen in dringende gevallen naar de pastorie bellen?
Wilt U een persoonlijk gesprek met de pastor, dan kunt u daar tijdens de spreekuren
voor bellen.
De administratie is op dinsdag- , donderdag- 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.

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

Wij willen iedereen bedanken die met ons heeft meegeleefd tijdens
het ziekzijn en overlijden van:

Harrie van Boxmeer

Het was voor ons een grote steun in deze droevige periode.

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

Graag willen wij allen, die persoonlijk en middels kaarten en bloemen ons verrast
hebben naar aanleiding van ons 65 jarig huwelijk, heel hartelijk bedanken. Het
heeft de dag voor ons nog mooier gemaakt.

Harrie en Diena Vogels-Smulders.

Kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen.

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

Zoveel bloemen
Zoveel kaarten
Zoveel warme woorden
Zoveel belangstelling en zoveel troost
Hartelijk dank voor uw blijk van medeleven na het overlijden van

Antoine van Bommel

Claartje Ruis
Familie van Bommel

Medeparochianen,

Het afgelopen weekend van 24 en 25
september is onze pastoor Michaël Deli
voor de laatste maal voorgegaan in de
eucharistievieringen.
Na overleg met pastoor-deken Vincent
Blom van St. Oedenrode en pastoor
Michaël Deli zal er op een nog nader te
bepalen zondagmorgen tijdens de
eucharistieviering van 10.00 uur officieel
afscheid genomen worden.
Het bisdom heeft in de voorbije week
meegedeeld dat de voorgenomen
benoemingsdatum van de nieuwe pastoor
1 november a.s. zal zijn.
Het parochiebestuur heeft na overleg met

en met goedkeuring van het bisdom
besloten om voor de maand oktober zelf
voor vervanging van pastoor Deli te
zorgen.
In dit verband is het parochiebestuur
pastor Jan Engels en diaken Franklin de
Coninck zeer erkentelijk dat zij in de
maand oktober willen voorgaan in alle
geplande vieringen.
Het tweede gesprek met hulpbisschop
Liessen zal waar-schijnlijk in de eerste
week van oktober plaatsvinden.
Natuurlijk wensen wij pastoor Michaël
Deli nu al alle goeds toe in zijn nieuwe
parochies.
Namens het parochiebestuur,
Tonnie Gijsbers.
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Every D’ (Elke Donkers)
bij Wim Beeren Jazz Society op
28 september
De Utrechtse singer-songwriter Every D’
(Elke Donkers), opgegroeid in het Bra-
bantse Handel, verzorgt op 28 septem-
ber een optreden bij Wim Beeren Jazz
Society in café Van Bracht aan de
Kerkstraat in Aarle-Rixtel. Haar repertoire
bestaat voor een groot gedeelte uit eigen
geschreven poppy melodieën, met in-
vloeden van Laura Janssen, Sara
Bareilles en een beetje Adele. Dit heeft
geresulteerd in een eerste single “Deja
Vu”. Every D’ maakte onder andere
furore op de Coco Talent Show van het
Commanderij College in Gemert. Zij laat
zich op 28 september begeleiden door
Bas van Wetten op (bas)gitaar, Mark
Verhofstad op drums, Bregje Donkers op
piano en Gijs Berkers op trompet.
De aansluitende jamsession rond de
klok van 22.00 uur wordt begeleid door
Nick van der Schoot piano, Peter Krynen
bas, Marcel van Vught drums en Herbie
Guldenaar gitaar.
Aanvang 20.30 uur, toegang gratis.
Wim Beeren Jazz Society: een
bruisend en inspirerend jazzpodium,
waarbij je in een ongedwongen en
gezellige sfeer oude bekenden en
nieuwe vrienden ontmoet !
www.wimbeerenjazzsociety.nl

EHBO-cursus

Medio november start de EHBO-
vereniging bij voldoende aanmeldingen
met een nieuwe cursus. Iedereen kan te
maken krijgen met een ongeluk. Dat kan
thuis zijn, op het werk of bij het sporten.
Dan is het belangrijk te weten hoe er
gehandeld moet worden. In dit verband
zou het goed zijn wanneer clubs en
verenigingen enkele van hun leden een
EHBO-cursus lieten volgen, maar ook in
huis is het belangrijk dat men weet wat te
doen als er zich iets voordoet.
Naast eerste hulp bij ongelukken worden
de cursisten ook opgeleid in verbandleer,
reanimatie en het gebruik van de AED.
Met deze Automatische Externe Defibril-
lator kan bij iemand met een circulatie-
stilstand op een geautomatiseerde
manier een elektrische schok worden
toegediend met als doel het hart weer in
een normaal ritme te brengen.
De EHBO-cursus is bestemd voor
personen van 16 jaar en ouder. Hij
bestaat uit ongeveer 15 lessen die worden
gegeven op de dinsdagavond van 20.00 -
22.00 uur. Het examen is in maart/april
2012. De lessen vinden plaats in De
Dreef, Duivenakker 76.
Mensen die een cursus willen gaan
volgen kunnen zich aanmelden via
post@ehbo-aarle-rixtel.nl of bellen naar
tel. 0492 – 38 15 96.

KKKKKlokje

Cursus teken / schilderen:
Lerares tekenen geeft tekenen en
schilderen voor de jeugd van 7-12 jaar en
de cursus schilderen met acrylverf of
aquarelverf voor volwassenen. De lessen
zijn op zaterdag om de veertien dagen.
Informatie Atelier Overhorst Helmond voor
gratis proefles. Tel: 0492-525451.
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Première AR-theater

Op 7 oktober is de première van het
theaterstuk ‘Een ons komma’s’, ge-
speeld door het AR-theater. Het AR-
theater bestaat uit Yvonne Gijsbers,
Marlon Kicken en Wim Daniëls. Het stuk
is een humoristische, soms hilarische
voorstelling die geheel in het dialect
gespeeld wordt. De première is in zaal
De Vrienden, in de Dorpsstraat en begint
om 20.00 uur. Ook op 8 oktober wordt de
voorstelling in zaal De Vrienden ge-
speeld, eveneens om 20.00 uur. De
voorverkoop is bij drogisterij Raijmakers
en bij zaal De Vrienden. Kaartjes kosten
10 euro; dat is inclusief een consumptie.
De voorstelling wordt dit jaar ook nog
gespeeld in Bakel (15-10, Parochiehuis),
Stiphout (22-10, zaal De Smed), Deurne
(28-10, Martien van Doorne) en Helmond
(1, 2 en 9 november, Scalazaal).

KWF Kankerbestrijding

De collecte voor KWF Kankerbestrijding
in Aarle-Rixtel heeft € 2780,49 opge-
bracht. Wie de collectant heeft gemist
kan alsnog een gift overmaken op giro
26000 ten name van KWF Kanker-
bestrijding in Amsterdam. Met het geld
dat de collectanten hebben opgehaald,
kunnen we onze missie waar maken:
minder kanker, meer genezing en een
betere kwaliteit van leven. De KWF
afdeling Aarle-Rixtel dankt iedereen voor
zijn of haar bijdrage aan de collecte. Voor
meer informatie over KWF Kankerbe-
strijding kunt u kijken op
www.kwfkankerbestrijding.nl of bellen
naar 0800-0226622.
Speciale dank gaat uit naar de collec-
tanten die zich ook dit jaar geheel
belangeloos hebben ingezet voor dit
goede doel. Heel veel dank. De plaatse-
lijke coördinatrice, Jeanne Beekmans.

Beste leden
van de KVO

Op dinsdag 4 en donderdag 6 oktober zijn
we welkom bij de High Tea van Ellence
thee en meer.
op  de Janssensstraat 37a om 13.30 uur.
U heeft zich hier voor opgegeven.
Bestuur
KVO

FANCY FAIR

in het Missieklooster Heilig Bloed,
Kloosterdreef 7, Aarle-Rixtel
op 8 en 9 oktober 2011
van 11.00 tot 17.00 uur.
De opbrenst is voor onze
missie in Mozambique.
Naast een loterij met leuke prijzen
zijn er allerhande dingen te koop -
ook spullen van de kloosterzolder. -
In de refter kunt u weer van warme
wafels ( met of zonder kersen en/of
slagroom) met een kop koffie
genieten.
HARTELIJK WELKOM !



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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Online databank

Nieuwe online databank beschikbaar in
Bibliotheek De Lage Beemden
Vanaf september is in de vestigingen van
Bibliotheek De Lage Beemden een
nieuwe online databank beschikbaar: De
Digitale Grote Almanak (DGA).
De DGA is een online databank met
informatie over alle regelingen en
voorzieningen waarmee mensen te
maken kunnen hebben. Denk hierbij aan
uiteenlopende onderwerpen, zoals
sociale zekerheid, huisvesting, arbeid,
studiefinanciering, pensioen, kinderop-
vang, procesrecht, milieu en echtschei-
ding. Bij elk onderwerp is een verwijzing
opgenomen naar andere relevante
regelingen en voorzieningen. Daarnaast
bevat de online databank een uitgebreid
overzicht van adressen en websites van
organisaties.
Meer informatie is te vinden op
www.bibliotheeklagebeemden.nl.

Expositie Wereldwinkel in
bibliotheek

In de beide vitrines van de Aarle-Rixtelse
bibliotheek hebben een tweetal mede-
werksters van de wereldwinkel uit Beek
en Donk kans gezien om op een
prachtige manier de producten uit de
wereldwinkel tentoon te stellen. Omdat er
in Laarbeek alleen aan het Heuvelplein in
Beek en Donk een verkooppunt is van
producten uit de wereldwinkel zou deze
tentoonstelling met het oog op Sinter-
klaas en Kerst de bezoekers van de
bibliotheek best eens op gedachten
kunnen brengen voor hun Sinterklaas en
Kerstinkopen.

In de vitrines staan naast diverse etens-
waren zoals beleg en koffie en thee ook
een aantal minder bekende artikelen.
Een uit hout gesneden echtpaar uit
Indonesië van ongeveer 25 cm valt al
meteen op alsmede een groot aantal
keramische producten en vele mooie
sierraden.
De tentoonstelling is te bezichtigen tot
half november tijdens de openingstijden
van de bibliotheek.

NAJAARSCONCERT GEMENGD
KOOR DE KLOKKENGIETERS
AARLE-RIXTEL IN DE
PAROCHIEKERK ONZE LIEVE
VROUW PRESENTATIE OP
ZONDAGMIDDAG 9 OKTOBER

Op zondag 9 oktober a.s. geeft Gemengd
Koor De Klokkengieters Aarle-Rixtel een
najaarsconcert in samenwerking met
Budels Gemengd Koor en Gemengd
Koor Mierlo.
Het concert zal plaatsvinden in de
Parochiekerk Onze Lieve Vrouw Presen-
tatie aan de Dorpsstraat 5 in Aarle-Rixtel,
aanvang 15.00 uur. De entree is gratis, er
is een mogelijkheid voor een vrijwillige
bijdrage.
Er zal u een afwisselend programma
gepresenteerd worden. Het concert zal
ongeveer anderhalf uur duren.
Wij zouden het zeer op prijs stellen als
we tijdens dit concert op uw belang-
stelling mogen rekenen.

KKKKKlokje

Oppas:
17-jarige oppas op elke vrijdag overdag.
Informatie of interesse? 06.25.31.94.33
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60 jaar Sint Jozefsheil

Zorgboogverpleeghuis Sint Jozefsheil in
Bakel vierde op 9 september jl. haar 60-
jarig jubileum. Op 5 september 60 jaar
geleden werd het toenmalige sanatorium

officieel geopend door koningin
Juliana.
Tijdens de viering was er
weliswaar geen koninklijk bezoek,
maar is deze heugelijke dag
bescheiden gevierd. Het waren
vooral de bewoners die in het
zonnetje werden gezet.
Eregasten hierbij waren de
bewoners die eerder dit jaar
verhuisd zijn van Sint Jozefsheil
naar de nabijgelegen Jan de
Witkliniek.

Zaterdag 1 oktober!!!Zaterdag 1 oktober!!!Zaterdag 1 oktober!!!Zaterdag 1 oktober!!!Zaterdag 1 oktober!!!
Oktober Bier/Fest!!!               Vanaf 22.00 uur.Oktober Bier/Fest!!!               Vanaf 22.00 uur.Oktober Bier/Fest!!!               Vanaf 22.00 uur.Oktober Bier/Fest!!!               Vanaf 22.00 uur.Oktober Bier/Fest!!!               Vanaf 22.00 uur.

OnbeperktOnbeperktOnbeperktOnbeperktOnbeperkt pullen vullen              17.50 pullen vullen              17.50 pullen vullen              17.50 pullen vullen              17.50 pullen vullen              17.50
OnbeperktOnbeperktOnbeperktOnbeperktOnbeperkt alle wijnen                 17.50 alle wijnen                 17.50 alle wijnen                 17.50 alle wijnen                 17.50 alle wijnen                 17.50
Broodje worst                          1.50Broodje worst                          1.50Broodje worst                          1.50Broodje worst                          1.50Broodje worst                          1.50
Alle Duitse shotjes                    1.00Alle Duitse shotjes                    1.00Alle Duitse shotjes                    1.00Alle Duitse shotjes                    1.00Alle Duitse shotjes                    1.00

Onbeperkt:Onbeperkt:Onbeperkt:Onbeperkt:Onbeperkt:
bier of wijn +broodje worst+ duitse shotjesbier of wijn +broodje worst+ duitse shotjesbier of wijn +broodje worst+ duitse shotjesbier of wijn +broodje worst+ duitse shotjesbier of wijn +broodje worst+ duitse shotjes

  25.00 p.p.  25.00 p.p.  25.00 p.p.  25.00 p.p.  25.00 p.p.



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 )
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Dorpsondersteuners
bij Stichting Welzijn Laarbeek
September 2011

Met het oog op toekomstige ontwikke-
lingen 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 (vereniging of individu) uit
Laarbeek heeft een vraag op het gebied
van welzijn, zorg of wonen. Er zijn  ver-
schillende mogelijkheden waar deze
persoon met zijn/haar vraag naar toe kan:
De Dorpsraad, Stichting Welzijn Laar-
beek, 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
ondersteuning. 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 kan
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.

Doelstellingen
1. De dorpsondersteuner stimuleert
inwoners om zelf actief te zijn en sluit
aan bij informele netwerken in de kern.
2. De dorpsondersteuner zet zich samen
met inwoners in voor verbetering van de
leefbaarheid in de buurten en kernen.
3. De dorpsondersteuner coördineert het
leefbaarheidsnetwerk waarin professione-
le organisaties zich inzetten voor
hulpverlening in multi-probleemsituaties.
4. De dorpsondersteuner signaleert,
verheldert, inventariseert en beantwoord
vragen.
Samenwerking
Naast de dorpsondersteuners zijn meer-
dere medewerkers van SWL zichtbaar in
de kernen actief zoals bijvoorbeeld  het
jeugd- en jongerenwerk, ouderenwerk,
vluchtelingenwerk, het steunpunt vrijwilli-
gerswerk, buurtbemiddeling en het
steunpunt mantelzorg. De dorpsonder-
steuners kunnen in situaties waarin zij
ondersteuning en specialisme nodig
hebben, een beroep doen op deze
professionals.
Verder wordt intensief samengewerkt met
partners als de LEVgroep, Gemeente
Laarbeek, Woningstichting Laarbeek,
Politie Gemert-Laarbeek. Ook de ver-
schillende dorpsraden zijn belangrijke
partners.
Aarle-Rixtel
De dorpsondersteuner voor Aarle-Rixtel is
Maartje Bressers. Zij zal via de inwoners
en verenigingen inventariseren waar de
prioriteiten liggen voor de inwoners van
Aarle-Rixtel. Samen met de vrijwilligers
van het WMO-servicepunt en het Dorps-
platform Aarle-Rixtel zal zij een plan van
aanpak gaan maken en haar prioriteiten
bepalen. Wat vinden de inwoners van
Aarle-Rixtel belangrijk en waar willen zij
samen met de dorpsondersteuner
aandacht aan besteden?
Maartje is bereikbaar op het hoofdkantoor
van SWL via telefoonnummer 0492-
328802 en via e-mail
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Beek en Donk
De dorpsondersteuner voor Beek en
Donk is Berrie van den Waardenburg. Hij
werkt nauw samen met de dorpsraad
Beek en Donk. Samen met hen werkt hij
aan kansen en knelpunten die in Beek
en Donk naar voren gebracht worden door
de inwoners.
Berrie is bereikbaar op telefoonnummer
06-31244726 of via het hoofdkantoor van
SWL 0492-328805, ook per e-mail
bvdwaardenburg@welzijnlaarbeek.nl
Lieshout
De dorpsondersteuner voor Lieshout Is
Berrie van den Waardenburg. Naast de
dorpsraad Lieshout zal hij ook intensief
samenwerken met de vrijwilligers van het
dorpsservicepunt. Samen bekijken zij wat
de inwoners van Lieshout belangrijk
vinden en waar samen met hen aan
gewerkt kan worden.
Op dinsdag en donderdag van 9.00 tot
13.00 uur is hij bereikbaar in het
Dorpshuis in Lieshout. Op andere dagen
op telefoonnummer 06-31244726 of via
het hoofdkantoor van SWL 0492-328805,
ook per e-mail
bvdwaardenburg@welzijnlaarbeek.nl
Mariahout
De dorpsondersteuner voor Mariahout is
Henrie Bouwmans. Samen met de vrij-
willigers van het WMO-servicepunt vormt
hij het dorpsondersteuningsteam voor
Mariahout. Dit dorpsondersteuningsteam
fungeert als een  informeel netwerk
waarin vragen over wonen, welzijn en
zorg opgevangen, beantwoord en opge-
lost kunnen worden. Het Dorpsonder-
steuningsteam zijn de ogen en oren van
Mariahout en brengen desgewenst
vragen in. Henrie is bereikbaar via het
hoofdkantoor van SWL via telefoon-
nummer 0492-328803 en via e-mail
hbouwmans@welzijnlaarbeek.nl. Op
maandag en vrijdag van 11.00 tot 12.30
uur houdt hij kantoor in het Buurthuis.
Ook is hij mobiel bereikbaar op 06-
11518194.

Miva actie 2011

Dit jaar heeft de miva actie in onze
parochie 709.14 euro opgebracht.
We zijn blij dat we dit bedrag mee
hebben kunnen geven aan enkele
parochianen die op eigen kosten naar
Ghana zijn. Het bedrag wordt ,zoals al
eerder aangegeven, gebruikt voor het
onderhoud van de auto die we enkele
jaren geleden als parochie samen met
miva aan Ghana hebben geschonken.
De parochianen zijn daar naartoe om het
25 jarig kloosterjubileum van zr.
Comfort,onze contactpersoon daar,te
vieren.
Tevens bezoeken ze daar projecten die
al eerder daar gerealiseerd zijn of waar
men nog mee bezig is.
Na terugkomst zullen we terugkoppelen
hoe het met de eerdere projecten staat.
MOV groep Aarle-Rixtel

SENIORENVERENIGING/KBO
AARLE-RIXTEL

Computerinloop

Al vele jaren houden we in de computer-
ruimte elke maandag en vrijdag namid-
dag een inloop.
Wat is een inloop? Bij de computer-
inloop wil dit zeggen dat u met uw
computerproblemen, bv. het niet goed
weten hoe u met bepaalde programma’s
moet omgaan zoals Word, Excel, E-mail
of Internet.
Loop gerust even binnen, voor slechts
een kleine vergoeding bent u geholpen.
Cor Verschuuren

www.gemeenschapsblad.nl
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Voor uw schilderwerk, binnen en buiten

RINI VAN BERLO Mob. 06 48 867 753

www.vanberlo-woonservice.nl, info@vanberlo-woonservice.nl
Molenstraat 32, 5735 BM Aarle-Rixtel, tel. 0492 - 38 35 68

ADVISERING

S E R V I C E

ONDERHOUD

De kaaskoning
“kaas met een
vorstelijke smaak”

Iedere donderdag van
7:30 tot 13:00 uur

op het marktterrein.
www.dekaaskoning.nl

Laverdonk 4
Heeswijk-Dinther
tel. 0413-291850
fax 0413-293799

Niet de eerste.
Maar wel de beste !!

Voor de liefhebbers van echt.
Niet van namaak.
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Effecten en kosten van de LOK-poli in de
regio Helmond
Deelnemers gezocht voor
wetenschappelijk onderzoek
lichamelijk onverklaarde klachten

Het komt regelmatig voor dat mensen lange
tijd rondlopen met lichamelijk onverklaarde
klachten, zoals chronische pijn of ver-
moeidheid. Artsen kunnen soms geen
oorzaak vinden, maar toch moet er iets
gebeuren. In de regio Helmond is daarom in
2007 door de GGZ Oost Brabant, het
Elkerliek ziekenhuis en de huisartsen een
polikliniek Lichamelijk Onverklaarde
Klachten, kortweg LOK-poli, opgezet. Hier
kunnen mensen terecht voor onderzoek en
advies. Over zorg bij lichamelijk onverklaarde
klachten start in september een weten-
schappelijke studie van het VU medisch
centrum. Hiervoor worden deelnemers ge-
zocht. Het onderzoek richt zich op de
effecten en kosten van ‘zorg op maat’ voor
patiënten met lichamelijk onverklaarde
klachten. De vraag is of de patiënten in de
regio Helmond met een LOK-poli, een
betere kwaliteit van leven hebben, dan
vergelijkbare patiënten in een andere regio,
zonder een LOK-poli. Gebruiken zij minder
zorg, minder medicijnen. Maken zij minder
kosten? Hebben zij minder verzuimdagen,
en een betere patiënt-arts relatie? Het
onderzoek wordt uitgevoerd door mevrouw
A. Dieleman, werkzaam bij het Elkerliek
ziekenhuis.
Deelnemen aan onderzoek
Zonder patiënten is dit onderzoek niet moge-
lijk. Er worden zo’n 150 patiënten gezocht
met lichamelijk onverklaarde klachten. Zij
vullen gedurende een jaar elke drie maan-
den een vragenlijst in over hun lichamelijke
en psychische gezondheid, zorggebruik,
kwaliteit van leven en patiënt-arts relatie. Die
vragenlijsten worden opgestuurd. In de
komende maanden kan de LOK-poli of uw
huisarts u vragen of u interesse hebt om hier
aan deel te nemen. U kunt zich niet op

eigen initiatief voor het onderzoek
aanmelden. Patiënten doen pas mee
aan het onderzoek als zij goed geïnfor-
meerd zijn door het onderzoeksteam
en een toestemmingsverklaring
hebben getekend. Meer informatie:
www.quartztransmuraal.nl.
Wat zijn lichamelijk onverklaarde
klachten?
Veel patiënten met lichamelijk onver-
klaarde klachten hebben erge pijn of
voelen zich zo moe, dat zij niet meer
kunnen doen, wat ze normaal zouden
doen, of wat van ze verwacht wordt.
Soms kunnen mensen door hun
lichamelijke klachten niet meer
sporten, werken of hun rol in het gezin
vervullen. Onverklaarde klachten zijn
niet hetzelfde zijn als psychische
klachten. Dat er geen lichamelijke
verklaring is, wil niet zeggen dat de
klachten niet zouden kunnen bestaan,
dat ze ingebeeld zijn of ‘tussen de
oren’ zitten. De klachten zijn er echt
en verdwijnen niet zo maar. Patiënten
proberen van alles om de klachten
niet te hebben. Lichamelijk onverklaar-
de klachten kunnen zo op verschillen-
de manieren het leven gaan over-
heersen.
Wat doet de LOK-poli?
Herkent u dit? Om een spiraal van
problemen te doorbreken kunnen huis-
artsen en specialisten in de regio
Helmond u verwijzen naar de LOK-poli.
Hier volgt na lichamelijk onderzoek en
gesprekken over uw klachten een
persoonlijk advies voor verdere behan-
deling. Dit kan medisch van aard zijn,
of gericht zijn op het accepteren en
leren omgaan met de gevolgen van uw
klachten. Misschien leert u daardoor
zelfs een beetje invloed te hebben op
uw klachten. Voor meer informatie
over de LOK-poli: telefoon 0492 – 848
002 of www.ggzoostbrabant.nl.
Aanmelding verloopt altijd via de
huisarts of specialist.
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Openingstijden showroom
wo-do-vrij  :13.30-18.00 uur

za: 09.00-16.00 uur
Of volgens afspraak

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

onze vernieuwde showroom
of kijk op ons nieuwe website:

www.vanrooydasmooi.nl

Hagelkruisweg 10

5735 BH Aarle Rixtel

T. 0492-381865

M. 06-13740800

info@henkmertens.nl

www.henkmertens.nl
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WIL JIJ BEROEMD WORDEN ???

Op zondag 13 NOVEMBER 2011 is het
weer zover! Het JEUGDPRINSENBAL
van De Gele Kielen!
De nieuwe jeugdprins en jeugdprinses
van Ganzegat worden dan bekend
gemaakt. Dit jaar ook weer in café/zaal
De Vrienden in de Dorpsstraat.
Het jeugdprinsenbal is voor alle kinderen
van Aarle-Rixtel en natuurlijk is er die
middag ook een programma met
artiesten………..
Jij kunt ook artiest zijn!! Wat is er leuker
dan een optreden verzorgen voor alle
mensen die er zijn, groot en klein!
Daarom zijn wij op zoek naar jullie
jongens en meisjes!  Geef je op als
artiest voor het jeugdprinsenbal. Je kunt
playbacken, goochelen, moppen tappen,
dansen, live zingen of alles wat je maar
leuk lijkt.
Je mag het alleen doen, met z’n tweeën
of samen met wie je maar wilt. Vraag aan
je ouders of zij je misschien willen
helpen.
Wie durft de uitdaging aan en wint de
wisselbeker. Voor elke deelnemer is er in
ieder geval altijd een leuk aandenken.

WIL JE MEEDOEN ??? GEEF JE DAN
ZO SNEL MOGELIJK OP

BIJ HET ONDERSTAANDE ADRES
(GRAAG VÓÓR 23 OKTOBER A.S.)

JE KRIJGT DAN ZO SNEL MOGELIJK
BERICHT.

Cindy van Veenendaal  Terlingenplein 55
Aarle-Rixtel

Vanaf 22 september, vanwege nieuw
wetsvoorstel
Identiteitskaart
gaat tóch geld kosten

Op woensdag 21 september 2011 heeft
de regering een wetsvoorstel ingediend
bij de Tweede Kamer waarin een wette-
lijke grondslag wordt gecreëerd voor de
heffing van rechten (leges) voor de
Nederlandse identiteitskaart. Indien de
wet door het parlement wordt aanvaard,
zal deze met terugwerkende kracht in
werking treden met ingang van 22 sep-
tember 2011. Dit betekent dat iedereen
die op of na donderdag 22 september
een identiteitskaart aanvraagt toch weer
leges moet betalen.
De Hoge Raad oordeelde in zijn uitspraak
van 9 september 2011 dat de huidige
grondslag voor legesheffing van de
identiteitskaart niet deugdelijk is. Met dit
wetsvoorstel repareert minister Donner
van Binnenlandse Zaken en Koninkrijks-
relaties dit gebrek.
Op www.laarbeek.nl kunt u het antwoord
op veelgestelde vragen over de kosten
van de identiteitskaart lezen.

KKKKKlokje

Woningruil:
Wie wil mijn te grote huurwoning ruilen
tegen een kleine huurwoning. Beneden:
grote woonkamer, keuken en aansluitend
een berging, grote achtertuin. Boven: drie
slaapkamers en grote badkamer. Tel:
06.57.09.40.83
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www.twanvanhout.nl

www.autoschadeverbakel.nl
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Word jij de nieuwe
jeugdprins of jeugdprinses 2012
van Ganzegat?
Hoe raar het misschien ook klinkt,
Carnaval 2012 staat al weer bijna voor de
deur. Alle voorbereidingen zijn in volle
gang en…. voor je het weet barst het
grote feest weer los. Dit jaar speciaal 55
jaar Ganzegat! Het seizoen begint al
vroeg, op zondag 13 november a.s. met
het Jeugdprinsenbal!
Maar…… er ontbreken nog twee heel
belangrijke mensen.
Dat zijn natuurlijk de jeugdprins en de
jeugdprinses die het grote carnavalsfeest
in de Ganzenzaal bij de Gele Kielen
moeten gaan leiden. Misschien is dat wel
iets waar jij al jaren van droomt of
waarvan je gewoon denkt: ‘kijk, dat zou
net iets voor mij zijn’.
Nou, dan heeft de Organisatie van het
Jeugdcarnaval in Aarle-Rixtel, De Gele
Kielen, een idee:
Jij geeft je op als kandidaat-Jeugdprins of
kandidaat-Jeugdprinses 2012!
Hoe doe je dat?
Op de basisschool waar jij zit worden
binnenkort in groep 7 en 8 formulieren
uitgedeeld waarmee je je kunt opgeven.
Zit je niet in Aarle-Rixtel op school dan
kun je een formulier vragen bij Francien
Cornelissen (adres zie hieronder)
Je kunt het formulier vóór 10 oktober
a.s. inleveren bij het volgende adres:
Francien Cornelissen, Broekelingstraat
67 5735 HB  Aarle-Rixtel.
O ja, vraag wel even aan je ouders of zij
het goed vinden dat je je opgeeft en wie
weet……….….. word jij wel uitgeloot als
de nieuwe jeugdprins of jeugdprinses
2012 van Ganzegat.
En o ja…..Ook deze keer houden we
natuurlijk weer een playbackwedstrijd.

Iets voor jou om mee te doen ? Hou het
gemeenschapsblad en de Laarbeeker
maar in de gaten dan.
In ieder geval: Tot ziens op het
Jeugdprinsenbal (of in de Ganzenzaal).
De Gele Kielen
Organisatie Jeugdcarnaval Aarle-Rixtel

Concert Gem.koor Euphonia.

Het Aarle Rixtels gem.koor Euphonia
verzorgt Zaterdag 15 Oct. a.s. in de kerk
O.L.Presentatie om 20.00 uur een
concert in samenwerking met het
Helmonds Slavisch koor o.l.v.Antoine van
Wanrooy. Met optredens van solisten:
Sopranen Marijke de Witte en Annerie
Senders en als Bas Cees Meyer.Samen
zullen zij verschillende liederen ten
gehore brengen.Ook Gem.koor De
Vrolijke Samen Zang uit Nuenen
o.l.v.Natalia Tretiakova met piano begl.
van Ton Toirkens brengen ook zij een leuk
programma. Gem.koor Euphonia o.l.v.
Arie Ketelaars zal de avond openen met
o.a. een paar Russiche liederen en voor
de verdere rest laat u verrassen op een
mooie en sfeer volle avond. De toegang is
gratis.

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.

Praktijk voor huidverzorging ‘La
Belle Vie’.
Pedicure, diabetische, reumatische
client. Ook behandeling aan huis. Tevens
permanente make-up voor wenkbrauwen
en eyeliners. Tel: 492-383024



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
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Natuurlijk moesten we op de
Monumentendag,
even gaan kijken in huize Verhoeven,
na vele, vele uren op de stoep vertoeven,
wilden we graag weten hoe ‘t er van
binnen uitzag.
Dat zal de laatste keer geweest zijn,
want ‘t pand is inmiddels verkocht
en dat is voor de familie natuurlijk fijn.
We zijn benieuwd of ‘t oudste huis van
Aarle,
het gezicht van de Kouwenberg blijft
bepalen.
Na alles waar het pand voor heeft
gediend,
heeft het die uitstraling toch verdiend?
Ik hou het dit keer ‘n bietje kort,
want we zijn enkele dagen op de hort.
Rini

Noodkreet
Voetbalvereniging
ASV’33

Wij van voetbalvereniging ASV’33 zijn
dringend op zoek naar trainers en leiders
voor de navolgende teams.
ASV’33 A1 Assistent

Trainer (m/v)
ASV’33 A1 Assistent

Leider   (m/v)
ASV’33 C3 Trainer (m/v)
ASV’33 E2 Trainer (m/v)
ASV’33 E3 Trainer (m/v)
ASV’33 M11C1 Leidster
ASV’33 E4M Trainer (m/v)
(assistent) Trainers:
Het gaat vooral om het verzorgen van één
of maximaal twee trainingen van een
jeugdteam in de week. Het coachen van
het team op zaterdag tijdens de wedstrijd
is daarbij niet altijd noodzakelijk. Trainers
bij ASV’33 worden in de gelegenheid
gesteld om een trainerscursus te volgen
en worden begeleid door de Jeugd-
coördinator van de betreffende leeftijds-
categorie. Voldoende redenen om er
eens serieus over na te denken.
(assisten) Leiders:
Wij zijn op zoek naar leiders, waarbij
plezier in het voetbal voorop staat. De
leiders begeleiden het team en de
spelers op de wedstrijddagen. Dit varieert
van het invullen van het wedstrijdformulier
tot het coachen van het team.
Heb je iets met voetbal en lijkt het je wat
om een jeugdteam te trainen of te
begeleiden, of denk je iemand te kennen
die hierin wellicht interesse heeft, laat het
ons dan zo snel mogelijk weten. Dat kan
door middel van een email of een
telefoontje naar:
Jeugdvoorzitter: Marthie van Alem e-mail
: Jeugdvoorzitter@asv33.nl  Tel: 0492-
382088
Jeugdsecretaris : Jan Verheijen         e-

mail : jeugd@asv33.nl  Tel: 06-53898215
Het zou bijzonder vervelend zijn om de
jeugd van Aarle-Rixtel en omgeving teleur
te moeten stellen omdat wij niet kunnen
voorzien in de begeleiding van onze
teams.

KKKKKlokje

Inleveren kopij

Advertenties, dankbetuigingen
en klokjes (duidelijk leesbaar)
tot uiterlijk dinsdagavond voor het
verschijnen van het volgende nummer op
adres: Kerkstraat 39, Aarle-Rixtel.
gemeenschapsblad@hotmail.com

Gevraagd:
Huurwoning of heeft iemand een koop-
woning voor eventueel te verhuren. Tel:
0492-382565.
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Koning schieten bij
handboogvereniging
De Eendracht te Aarle-Rixtel.

Zaterdag 10 september hebben 13
volwassenen en 5 jeugd schutters
gestreden om de konings titel.  Met de
aanwezige familie leden, vrienden en
bekende was het behoorlijk druk in de
Doel.
Het was een hele spannende wedstrijd,
omdat Frank Schepers bij het behalen
van zijn 3e konings titel, keizer zou
worden.  Na het schieten van de 32 pijlen
was het onder de 4 kanshebbers niet
echt duidelijk wie er koning zou worden.
De huidige koning Frank had op het
laatst een misser geschoten.  Walter
had in het beging van de wedstrijd niet
goed geschoten.  Erwin was ook niet
tevreden omdat hij verschillende slechte
pijlen had geschoten.  Toon had met de
compound boog op het kleine blazoen de
hele wedstrijd vrij constant geschoten
zonder een slechte pijl te schieten.  En
dat heeft hem uiteindelijk de titel
opgeleverd.  Toon > koning  Walter> prins

Frank> 3e  Erwin> 4e.
Hiermee is Toon na 14 jaar voor de 2e

keer koning geworden.
Bij de jeugd schutters was het niet zo
spannend, want tijdens de wedstrijd was
wel duidelijk dat Joost de nieuwe koning
zou gaan worden.  Maar wie er jeugd
prins zou worden was tijdens de
wedstrijd nog niet duidelijk.
Beschermheer en – vrouw,  Geert en
Toos v Ganzenwinkel hadden weer voor
mooie bloemen gezorgd, voor de koning
en prins, en bioscoop bonnen voor de
jeugd koning en prinsses.
De bestuursleden Jean-pierre v Veghel,
Jan Coolen en Harrie Moors konden toen
overgaan tot het uitreiken van de
medailles en de overige prijzen.
Na het feliciteren van de nieuwe koningen
en prinsen, hebben de schutters samen
met de aanwezig toeschouwers er nog
een leuk feestje van gemaakt tot in de
late uurtjes.  De Eendracht kan weer
terug kijken op een geslaagde wedstrijd.

Uitslag van de jeugd:
1- Joost Jansen 224

Jeugd koning
2- Neeltje Verbeeten 101

Jeugd prinsses
3- Peerke Verbeeten 98
4- Stijn Geene 68
5- Hans vd Westerlo 51

Uitslag van de volwassenen
1- Toon v Hoof 284 koning
2- Walter Jansen 277 prins
3- Frank Schepers 270
4- Erwin Wijnhoven 261
5- Gerrie v Hoof 240
6- Martien vd Graef 225
7- Frans Soontiens 224
8- Jo Maas 222
9- Geert v Ganzenwinkel 217
10-Wim v Mol 214
11-Paul vd Graef 207
12-Michiel Verbakel 166
13-Harrie Moors 139
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Verslag vergadering
Dorpsondersteuning
op 19-9-2011

Deze vergadering is bijeengeroepen op
initiatief  van Dorpsplatform Aarle-Rixtel
en Stichting Welzijn Laarbeek.
In zijn openings- en welkomswoord
geeft de voorzitter van Dorpsplatform
Aarle-Rixtel, Pieter Verschuuren,  aan
dat het hoofddoel van deze bijeenkomst
is om samen met de groep aanwezigen
te peilen hoe groot de behoefte aan
dorpsondersteuning in Aarle-Rixtel is.
En dit om te kunnen vaststellen dat de
toegewezen 2,7 uur dorpsondersteu-
ning veel te weinig is.
Hierna geeft hij het woord aan Maartje
Bressers die als sociaal cultureel wer-
ker bij Stichting Welzijn Laarbeek
(SWL) de taak van dorpsondersteuner
voor Aarle-Rixtel heeft gekregen. De
SWL werkte voorheen doelgericht, maar
met de dorpsondersteuners wil men
meer de kernen in; de bewoners zitten
in de gemeenschap en niet alleen in
groepen.
De speerpunten van de dorpsonder-
steuning zijn: welzijn, wonen en zorg,
waarbij ook leefbaarheid een grote rol
speelt .
Maartje Bressers fungeert als centraal
aanspreekpunt. Dit is een groot voor-
deel want voorheen wisten mensen
vaak niet bij welke organisatie ze
moesten aankloppen als ze een
probleem hadden. Zij zal proberen een
informeel netwerk in Aarle-Rixtel op te
bouwen.
Spreekuur houden is niet meteen de
bedoeling omdat de ervaring heeft
geleerd dat daar weinig gebruik van
gemaakt wordt.

Zij realiseert zich dat de urenverdeling van
dorpsondersteuning in de kernen van
Laarbeek veel onvrede in Aarle-Rixtel heeft
veroorzaakt. Zij hoopt dan ook  dat de
aanwezigen in de vergadering met veel
punten naar voren komen waar zij als
dorpsondersteuner bemiddeling, hulp  zou
kunnen geven. En hiermee zou dan
meteen aangetoond moeten worden dat
2,7 uur veel te weinig is om haar werk als
dorpsondersteuner in Aarle-Rixtel goed te
kunnen vervullen.
Er worden heel wat punten aan de orde
gesteld die hieronder kort zijn samen
gevat. Het is een grote uitdaging voor
Maartje om hier een (dorps)ondersteu-
nende rol in te realiseren.
· Ruimte.
Er is vraag naar ruimte in het centrum voor
o.a. senioren, OJA, jeugd
De Seniorenvereniging KBO is vanaf 2004
al bezig om in het centrum een ruimte te
krijgen waar mensen voor wie de Dreef te
ver weg is, elkaar kunnen ontmoeten.
In plan Zonnetij zijn recreatieruimten
voorzien die door Savant “ingericht” zouden
worden maar van Savant krijgt men maar
niet te weten wat dit gaat inhouden.
· Parkeren in het centrum.
Dit probleem loopt als een rode draad door
de avond. Het optreden van de politie met
bekeuringen bij Dorpsfeesten en bij be-
grafenissen werd algemeen verwerpelijk
gevonden. Is het een optie om het MCD
parkeerterrein ’s avonds open te stellen bij
bepaalde gelegenheden?
· Politie.
 Er is een roep naar meer socialisering bij
het optreden van de politie. Niet alleen wat
het parkeren betreft maar ook OJA en
Cendra geven aan daar behoefte aan te
hebben.
· Busverbindingen.
De bushaltes moeten meer komen op die
plekken waar senioren gebruik kunnen
maken van de verbinding met Helmond en
Geldrop. Meer afstemmen op ziekenhuis-
bezoek. Dorpsraden proberen nu wel een
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Subsidie voor
vrijwilligersinitiatief aanvragen
bij Dorpsplatform Aarle-Rixtel.
Al eerder heeft Dorpsplatform Aarle-Rixtel
een bericht in het Gemeenschapsblad
geplaatst over de mogelijkheid om een
subsidie aan te vragen voor bepaalde
vrijwilligersinitiatieven. Met deze herhaling
willen wij graag  nog een keer onder de
aandacht brengen dat de gemeente
Laarbeek alle Laarbeekse dorpsfora heeft
voorzien van een budget waarmee ze
bepaalde projecten in hun eigen dorp
eenmalig kunnen ondersteunen. Het doel
is om initiatieven, die de leefbaarheid en
samenhang in de dorpen ten goede
komen,  een extra impuls te geven. De
gemeente heeft dit budget aan de
dorpsfora in beheer gegeven, omdat bij
hen het behoud van de leefbaarheid een
speerpunt is en omdat zij een goed beeld
hebben van wat er leeft in hun dorp.
De mogelijkheid om in bepaalde gevallen
subsidie aan te vragen loopt nu ruim een
half jaar. In die tijd zijn er een tiental
aanvragen ontvangen,  bijna allemaal zijn
door onze subsidiecommissie als positief
beoordeeld en die hebben dus een
bepaalde bijdrage uitgekeerd gekregen.
Als uw vereniging, stichting, buurtschap
enz. een bepaald idee, project heeft of
van plan is iets op te gaan zetten dat de
leefbaarheid en de samenhang in Aarle-
Rixtel bevordert, stuur dan een subsidie-
aanvraag met een omschrijving van het
project en een opgave van de kosten, een
begroting naar het secretariaat van
Dorpsplatform Aarle-Rixtel, Kannelustweg
11, 5735 EJ Aarle-Rixtel of per e-mail aan
info@dorpsplatform.nl.
U krijgt dan zo snel mogelijk bericht hoe
de subsidiecommissie uw project heeft
beoordeeld.

buurtbustraject op te zetten, maar of dit
slaagt is de grote vraag.
· Weghalen uit het centrum.
Steeds meer activiteiten worden wegge-
haald uit het centrum.
· Zonnetij.
Vereenzaming senioren in  Zonnetij
omdat men verspreid komt te wonen, ook
werd dat weer tegengesproken. Kan de
Zonnebloem hier een bijdrage leveren?
· Maartje.
Coördineren van informatienetwerken
t.b.v. oplossen van problemen zowel voor
verenigingen als individuele personen.
· Cendra.
Skate ramp verplaatsen naar tegen-
overliggende terrein bij en van de Artex
· Hoofdakker
Fietspad vanaf rotonde aan linkerkant in
twee richtingen en verlichting op oude
Aarlese weg.
· Samenvoegen SGL (Stichting Ge-
meenschapshuizen Laarbeek) en SWL
heeft consequenties.
· OJA.
Meer promotie van wie ze zijn en wat ze
doen; maatschappelijk belang in de
gemeenschap duidelijk maken, niet
alleen voor Aarle-Rixtel maar voor heel
Laarbeek en zelfs daarbuiten.
Bij plannen maken denken aan meer
gebruikers van de ruimte overdag of
avonden als OJA er zelf geen gebruik van
maakt..
· Jongeren verenigingen bij elkaar
brengen
Dorpsplatform met dorpsondersteuner
gezamenlijke acties ondernemen.
Voor meer informatie, kijk ook naar
www.dorpsplatform.nl

Hieronder de gegevens om met Maartje
Bressers contact op te nemen:
Stichting Welzijn Laarbeek
Otterweg 27  -  5741 BC Beek en Donk
Postbus 28     -  5740 AA Beek en Donk
Tel.: 0492 - 328800
Fax:  0492 – 328809

E-mail: mbressers@welzijnlaarbeek.nl
Website: www.welzijnlaarbeek.nl
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15 september Lourdesreis
Vandaag zijn de drie verkenners leiders
uit onze gemeente: K. de Jong, H. v.d.
Ven en M. v.d. Graaf met de Limburgse
bedevaart naar Lourdes vertrokken. De
actie die de verkenners gehouden
hebben, is zo goed verlopen dat ook een
zieke uit Aarle-Rixtel deze bedevaart mee
kan maken.

19 september Kankerbestrijding
De door de plaatselijke EHBO gehouden
geldinzamelings actie heeft het mooie
bedrag van ruim driehonderd gulden
opgeleverd. Dit bedrag zal ten goede
komen aan de instanties die zich ten
doel stelt kanker te bestrijden.

19 september Handboog
Zondag was op de doelen van de
Eendracht, gevestigd in café van Bracht,
een vriendschappelijke wedstrijd tegen
het handboog gezelschap van dezelfde
naam uit St. Michiels-Gestel. Dit festijn,
dat al jaren door deze twee verenigingen
wordt gehouden, heeft nog altijd een
overwinning opgeleverd voor de Aarlese
handboog schutters. Ook nu was de
uitslag in hun voordeel: Th. De Jong 191
pnt; J. Jansen 176 pnt; G. v. Melis 175
pnt; T. v. Beek 171 pnt; W. Lammers 171
pnt; B. v.d. Kerkhof 160 pnt. Totaal 1044
pnt. St. Michiels-Gestel totaal 935 pnt.

22 september Nieuw winkelpand
Aan de verschillende winkels die de
gemeente de laatste jaren heeft zien
verrijzen, is er gistermiddag weer een
toegevoegd. Ditmaal was de beurt aan
schildersbedrijf Arn. Derks. De heer A.
Derks, die al sinds 1935 met gedegen
vakkennis het schildersvak uitoefent,
vond de tijd gekomen om aan zijn bedrijf
een winkel te verbinden. Een voor dit doel

prachtig gelegen pand in de Kerkstraat
werd door hem aangekocht en door een
interne verbouwing werd dit tot een riante
winkel herschapen. Zeer velen hebben de
heer Derks al bij de opening gefeliciteerd
en hem met zijn nieuwe winkel de beste
wensen doen toekomen. Burgemeester
Janssens, die verhinderd was bij de
opening, kwam in de voormiddag een
kijkje nemen. Talrijke bloemstukken
sierden de nieuwe zaak.

25 september Ongeval
Zaterdagmiddag om 1 uur kwam mevr. H.
uit Aarle-Rixtel over de Bosscheweg van
de richting Helmond gefietst. In een bocht
stak plots een kind de straat over en liep
pardoes tegen de fiets van mevr. H. op.
De vrouw viel op het wegdek. Zij liep
hierbij een hoofdwond en een schaafwond
aan de knie op.

26 september Serenades
Onder grote belangstelling werd door de
harmonie “De Goede Hoop” zaterdag een
tweetal serenades gebracht. De eerste
gold het echtpaar Driessen, dat op die
dag 40 jaar was getrouwd; verder werd
het zilveren huwelijksfeest van het
bestuurslid Gijsbers met enkele marsen
opgeluisterd.

26 september Plezierreis
Zestig leden van het personeel van
klokkengieterij Petit en Fritsen maakten
het voorbije weekend een reisje naar
Duitsland onder leiding van de heer G.
Fritsen.  Men bracht een bezoek aan het
Grugapark te Essen, waarna men naar
Lobberich vertrok om daar in een strand
restaurant te genieten van een prachtig
verzorgd diner. Hier werd ook de avond
door gebracht. Een eigen orkestje zorgde
voor de muziek. De musici waren de
heren Meulendijks, Van Wetten, de Jong
en Van Ganzenwinkel (leider).
HELMONDSE COURANT
september 1961






