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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 Praktijk Natal Gemert-Bakel en Aarle-Rixtel.
Julianastraat 2-008. Gemert. Afspr. , ma t/m vr 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  15 oktober
18.30 uur Kerk – Eucharistieviering – Dameskoor - kindernevendienst

Noud en Mio Raaijmakers
Ben Loomans
Mies en Cor van Bakel – de Jong
Toon van Boxtel
Adriaan Loomans (verj.)
Toontje Manders (par.)
Tot welzijn van de parochie

20.00 uur Kerk – Concert van het koor Euphonia
Zondag 16 oktober –  29e Zondag door het jaar – WERELDMISSIEDAG.

Collecte voor de Missie
10.00 uur Kerk – Eucharistieviering – Samenzang

Riek Sneijers en ouders (fund.)
Rosmarie van Esch – Keller
Christ van Bommel (verj.)
Overleden ouders van Bommel – van Thiel
Overleden ouders van Rooy – Slits
Frits van Vijfeijken (j.get.)
Jan Schepers
Hans van Brug (13e j.get.)

Woensdag 19 oktober
19.00 uur Kapel - Rozenkransgebed

Week van zaterdag 22 oktober t/m vrijdag 28 oktober

Zaterdag  22 oktober
18.30 uur Kerk – Eucharistieviering – Samenzang - kindernevendienst

Adriaan en Maria Donkers – Huibers verj. vader)
Truus van de Vossenberg (par.)
Tot welzijn van de parochie

Zondag 23 oktober – 30e  Zondag door het jaar
10.00 uur Kerk – Eucharistieviering – Dames- en Herenkoor

Joseph van Ommeren (fund.)
Frans Bekx (fund.)
Johanna Bekx - Raaijmakers (fund.)
Overleden ouders v. Boheemen van Grieken
Martien van Eindhoven
Maria en Piet  Coolen - Martens (par.)
Overleden familie Coolen - Martens
Maria van Dijk – van de Kerhoff (trouwd./Hakendover)
Eduard Bekx (buurt)
Harrie van Boxmeer (par.)

Week van zaterdag  15 oktober t/m vrijdag  21 oktober



Pagina 7
Woensdag 26 oktober
19.00 uur  Kapel - Rozenkransgebed
Donderdag 27 oktober
19.30 uur Kapel – KVO- Moederdagviering

OVERLEDEN
Martin Brands, Julianalaan 28, 66 jaar.
Cor Zwanenberg, Mariengaarde, 85 jaar.

Doopvieringen
De eerstvolgende doopvoorbereidingsavond is op woensdag  17 november 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 27 november 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
Wilt U een persoonlijk gesprek met pastor Engels, dan kunt u daarvoor bellen naar tel.
nummer  462497.
Op dinsdag, donderdag en vrijdagochtend   van 9 tot 12 uur is er een
medewerkster aanwezig op de pastorie, tel 381215.  U kunt dan terecht met vragen
over: dopen, huwelijken, jubilea en misintenties. Voor dringende gevallen zoals uitvaart
of ziekenzalving,  kunt u altijd naar de pastorie bellen, tel.:381215.

Bij De Zorgboog staan we klaar voor alle generaties. Iedereen, ongeacht welke leeftijd, kan bij ons 
terecht voor een breed pakket aan diensten in zorg, wonen en welzijn. Van zwangerschapsbegeleiding, 

kraamzorg en jeugdgezondheidszorg tot gemaksdiensten, cursussen en verpleging en verzorging. 

U vindt ons in een Zorgboogcentrum bij u in de buurt, in een van onze 
thuiszorgwinkels of we komen bij u aan huis. Zo krijgt u altijd de beste zorg. 

Zorg voor alle generaties!

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

 of kijk op www.zorgboog.nl
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Pastor Deli bedankt.

Nu het afscheid onvermijdelijk lijkt, wil de
redactie van het gemeenschapsblad onze
pastor Michael Deli van harte bedanken
voor de jarenlange samenwerking. Zijn
rubriek was voor veel inwoners van ons
dorp een gewaardeerde column en dat
was niet op de laatste plaats te danken
aan zijn innemende manier van schrijven.
 We zullen de fraaie Belgische taal echt
gaan missen maar we zijn, om met zijn
woorden te spreken, zo fier als een
gieter, dat hij ruim 5 jaren onze pastor
mocht zijn. We hebben een zuiderbuur
als vriend leren kennen, als herder van
verdwaalde schapen, als trooster in de
uren van nood, als geestelijke die ons
nabijstond in tijden van rampspoed en
droefenis,  als pastor die echt lief en leed
met ons wilde delen.
Daarom zal hij voor eeuwig aan ons dorp
verbonden blijven en blijven de deuren
altijd voor hem open staan. Het moge
hem goed gaan in zijn nieuwe parochie
Son en Breughel.
 Pastor Deli, nogmaals hartelijk dank voor
de prettige samenwerking.

Namens de redactie,
De voorzitter,
Jan den Mulder.

Beste leden van de KVO

Donderdag 20 oktober om 20.00 uur in
Asten lezing van Wim Daniëls
(kring) Helmond zie het programma-
boekje.
U heeft zich hiervoor opgegeven.
Wij wensen u een hele fijne avond.

Bestuur KVO

Mantelzorg en werk,
combineren kun je leren!!

Je bent Mantelzorger maar je moet ook
elke dag naar je werk. Een dilemma…
Nee je doet het want het moet gewoon!!!
Soms valt dit echter niet mee en denk je
hoe moet ik het toch allemaal regelen!!
Erg belangrijk is dan om een balans te
vinden tussen je werk en je werk als
mantelzorger.
Om ondersteuning te bieden op boven-
staand onderwerp organiseert het Steun-
punt Mantelzorg Laarbeek een viertal
bijeenkomsten om op dit vlak onder-
steuning te bieden.
De cursus biedt handreikingen aan, om
je werk als mantelzorger en “werker” te
combineren en geeft ook ruim de moge-
lijkheid om van elkaar te horen en
mogelijk te leren. Aan de cursus zijn
geen kosten verbonden!!
De cursus wordt gegeven op de woens-
dag 2,9,16 en 23 november van 19.30-
22.00 uur in het Ontmoetingscentrum
aan de Otterweg in Beek en Donk.
Aanmelding en meer informatie
Mantelzorgers die in het arbeidsproces
zitten, kunnen zich voor deze cursus
aanmelden vóór 20 oktober bij:
Steunpunt Mantelzorg Laarbeek
Otterweg 27
5741 BC Beek en Donk
Telefoon: (0492) 464289
Openingstijden: maandag, woensdag en
vrijdag: 9.00 tot 10.30 uur
Of via de mail:
hbouwmans@welzijnlaarbeek.nl

www.gemeenschapsblad.nl
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TONEELSPELEN IN AARLE-
RIXTEL BIJ THEATRALE.

De toneelclub Theatrale uit Aarle-Rixtel
heeft de afgelopen paar jaar al enkele
mooie toneelstukken opgevoerd in de
Dreef. Wij willen daar graag mee door-
gaan maar wij kampen met een belang-
rijk probleem: te weinig toneelspelers.
Daarom doen wij een dringende oproep
aan dames en heren om lid te worden
van Theatrale om samen met de huidige
leden zo snel mogelijk te kunnen starten
met het instuderen van een nieuw
toneelstuk.
Het is onze bedoeling om voortaan op
dinsdagavond de repetities te houden
en dat zal in principe in de Dreef zijn. Wij
doen dit onder leiding van een ervaren,
deskundige regisseuse die een opleiding
“regie voor amateurtoneel” heeft gevolgd.
Heb je interesse, bel dan naar Ad van
Dooren (0492) 381696 of stuur een e-
mailbericht naar:
adgonvandooren@onsmail.nl

De Meikever

Altijd opletten wat je zegt of schrijft moet
eigenlijk een wijze levensles voor
iedereen zijn maar in de communicatie
gaat er veel fout. De sensatiepers
bestaat er van, onze kranten vullen de
rubrieken er ook mee. Geen bloemen uit
Nederland voor de paus was natuurlijk
een grapje van mij. Er is hartelijk om
gelachen, zo heb ik uit goede bronnen
vernomen. De aanleiding was echter
bloedserieus want onze goede herder is
definitief vertrokken naar Son en Breughel
en dat zal waarschijnlijk niet meer
worden teruggedraaid. Is het toeval of
hogere macht, maar ik moest eind
september onwillekeurig terugdenken aan
het grapje toen ik in Freiburg onverwacht
werd geconfronteerd met de kerkvader uit
Rome. Hij was daar, net als ik, op be-
zoek. Ik toevallig op doorreis vanuit het
zuiden, zijn bezoek was duidelijk ge-
pland. De goede man was de vriende-
lijkheid zelf, hij zal  niet geweten wie daar
in de buurt was, laat staan dat hij van
Aarle-Rixtel ook maar iets weet, hooguit
dat we hier klokken maken die over de
hele wereld gaan en ook uit protest
kunnen luiden. September was de
maand van afscheid, van Johan en
Michael. De ene vrijwillig, hij regelde wel
een paar weken fantastisch nazomerweer
voor ons en zichzelf, een echt “erpel”
zomer, zoals ze vroeger zeiden. Afscheid
van Johan deed veel luisteraars een
beetje pijn, maar betekende wel drie
weken zonneschijn.Wanneer neemt
Johan weer afscheid?  De andere ging
niet vrijwillig maar wel volgzaam. Ik wens
hem veel geluk en levensvreugde toe in
zijn  nieuwe parochie. Moge het een
troost zijn dat velen hem een warm hart
toedragen en hij altijd hier op de koffie
kan komen. We hebben  ze deze zomer
gemist, de atalanta en dagpauwoog,

slechts sporadisch kwam hij langfladd-
eren , de deskundigen moeten het nog
uitzoeken. Het weer in augustus was wel
bar en boos, daar konden zelfs de
muggen niet tegenop. Daarom bleef de
muggenplaag uit, maar de laatste weken
schijnen ze toch nog massaal aktief te
zijn.
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Vrijwilligers gezocht

Het Steunpunt Vrijwilligerswerk Laarbeek
is op zoek naar vrijwilligers voor verschil-
lende organisaties. Voor het Openlucht-
theater Mariahout is het Steunpunt op
zoek naar mensen die kunnen helpen bij
het vervolg van de verbouwing, zoals de
zitbanken van het theater, de entree enz.
Ze kunnen  timmerlieden, metselaars,
techneuten en sjouwers gebruiken, maar
ook mensen voor licht/geluid, ijzerwerk
en laswerk. Het hele bouwproject moet
uiterlijk april 2012 klaar zijn. Ook zoeken
ze vrijwilligers voor de Programmacom-
missie, PR -commissie en Horecac-
ommissie en mensen die interesse
hebben om in een projectgroep plaats te
nemen. Dat is een losstaand evenement
waarvoor je jezelf gedurende het project
in kunt zetten.
Voor IVN Laarbeek is het Steunpunt
Vrijwilligerswerk op zoek naar een
vrijwilliger(ster) voor lichte hovenierswerk-
zaamheden bij het in stand houden van
de Heemtuin. De inzet is iedere woens-
dagmorgen van 08.30 - 12.00 uur.
Voor Rimboband Aarle-Rixtel het
Steunpunt Vrijwilligerswerk op zoek naar
een vrijwilliger(ster)  om het orkest mee
op te bouwen. Alle instrumenten moeten
worden klaargezet voor de leden. De
repetitieavond is op donderdag van 19.30
tot 21.30 uur.
Voor Carnavalsvereniging De Gele Kie-
len het Steunpunt Vrijwilligerswerk op
zoek naar zowel een secretaresse als
vrijwilligers die mee willen helpen en
organiseren.
Voor meer informatie over deze vrijwil-
ligersvacature(s) graag contact opnemen
met:
Steunpunt Vrijwilligerswerk Laarbeek,
Otterweg 29, 5741 BC Beek en Donk,
telefoonnummer: 0492-328807.
Of mailen naar:
 info@steunpuntvrijwilligerswerklaarbeek.nl.

De vacatures zijn ook te bekijken op de
website:
www.steunpuntvrijwilligerswerklaarbeek.nl
of te vinden in de vacaturemappen van
de dorpsservicepunten.

Kouwenbergs kerkje biedt
podium aan Poppentheater Kris-
Kras.

In het Kouwenbergs kerkje is dit najaar
een reeks voorstellingen gepland
van  Poppentheater Kris-Kras.
Deze voorstellingen worden  verzorgd
door Benk Janssen uit Beek en Donk.
Benk is al meer dan 40 jaar als poppen-
speler actief. Hij maakt hierbij gebruik
van zijn Engelse tweedekker, maar hij
speelt ook op andere wisselende
locaties.
De ene keer gaat het om een besloten
verjaardagsfeestje, de andere keer om
een “open” voorstelling in een recreatie-
park, braderie enz.
Benk maakt gebruik van traditionele pop-
pen waaronder uiteraard Jan Klaassen en
Katrijn, maar ook de veldwachter en de
heks passeren regelmatig de revue.
De voorstellingen bestaan telkens uit een
ander avontuur. Ook zijn er speciale
voorstellingen voor bepaalde leeftijds-
categoriën. De meeste voorstellingen zijn
geschikt voor 4 jarigen en ouder. De
ervaring leert dat de kinderen altijd
ontzettend entoesiast reageren. Zij gaan
helemaal op in het spel. Het poppen-
theater heeft dan ook een grote meer-
waarde t.o.v. al die digitale spelletjes
waarmee de kinderen tegenwoordig
worden bestookt.
De reeks optredens in het Kouwenbergs
kerkje zijn een experiment: Benk wil
bezien in hoeverre dit aanslaat.
Eind november komt er nog een speciale
Sinterklaasvoorstelling.
De eerstkomende voorstelling is op
woensdag 26 oktober  om 14.30 uur



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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Halve finale The Voice of
Laarbeek in Het Anker.
Na twee succesvol  verlopen voorronden
in café De Vrienden wordt het strijdtoneel
van The Voice of Laarbeek vanwege de
verbouwing van MFC De Dreef dit keer
verplaatst naar muziekcentrum Het Anker
in Beek en Donk. Op zaterdag 22 okto-
ber zullen de 18 overgebleven halve
finalisten gaan strijden om de  6 te
vergeven plekken in de grote finale van
zaterdag 7 januari 2012.
De kandidaten zullen in 9 duo’s de
onderlinge battle aangaan. Alleen de
beste van ieder duo gaat dan verder. En
uiteindelijk zullen er van deze 9 over-
gebleven kandidaten nog eens drie
moeten afvallen, zodat per team de twee
besten naar de finale gaan. De jury zal
het deze avond beslist niet makkelijk
hebben.
In tegenstelling tot de twee voorronden
zullen de kandidaten  zowel deze keer
als  in de grote finale muzikaal begeleid
worden door harmonie De Goede Hoop
o.l.v. Gerrit de Weerd. Ook dansgroep
Velvet Rouge zal met haar bijdrage de
avond opsieren.
De drie teamcoaches Ingrid Zeegers,
Babz Verhoeven en William Finta zijn de
afgelopen maanden druk bezig geweest
om hun pupillen op tijd klaar te stomen
voor deze battles.
Het repertoire dat gezongen wordt zal
uiteenlopend van aard zijn. Een muzikaal
gevarieerde avond staat de toeschouwers

dus te wachten.  Verwacht wordt dat op
het scherpst van de snede gestreden zal
worden want  ruim twee maanden  later,
op 7 januari 2012,  zullen we weten wie
zich dan met recht  ‘The Voice of Laar-
beek’ mag noemen.
Aanvang halve finale: 20.00 u. De zaal
gaat open om 19.30 u. Kaarten zijn
verkrijgbaar in de voorverkoop bij:
Aarle-Rixtel:  Drogisterij Raijmakers en
Café De Vrienden. Beek en Donk:  Café ’t
Huukske en Bloematelier De 4-
Seizoenen. Lieshout:  Café De Koekoek.
Of op de dag zelf aan de kassa bij Het
Anker, Pater Vogelsstraat 39 te Beek en
Donk. Kijk voor informatie ook op
www.tvol.nl, en www.velvetrouge.nl

SENIORENVERENIGING/KBO
AARLE-RIXTEL

Themamiddag
Gezond genieten

Op dinsdagmiddag  11 oktober vindt in
Gemeenschapshuis “De Dreef “de bijeen-
komst “Gezond genieten “plaats. Tijdens
deze bijeenkomst komen een aantal
onderwerpen aan bod die te maken
hebben met gezondheid. Groepsgewijs
zullen deelnemers geïnformeerd worden
over het gebruik van alcohol en kal-
meringsmiddelen, gezonde  voeding en
beweging.
De werkgroep Oudereneducatie heeft
deze bijeenkomst georganiseerd samen
met de gemeente, de GGD, Wit/Gele
Kruis en diverse vrijwilligers die betrokken
zijn bij een van de onderwerpen. De
bijeenkomst begint op 13.30 en zal tot
uiterlijk 16.30 duren. Deelnemers ont-
vangen gratis koffie of theemet cake en
kunnen ook nog een gezond prijsje
winnen. De toegang is gratis ook voor
niet KBO leden.
Opgave bij Nelleke Biemans Tel 383822
of rwbiemans@gmail.com
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Start gezondheidsrace: een
gezellige strijd

LAARBEEK - Afgelopen zaterdag heeft
wethouder Briels het startsein gegeven
voor de Gezondheidsrace editie 2011-
2012. Tijdens deze bijeenkomst zijn de
vier teams, de ondersteuners, de jury en
de organisatie voorgesteld. Al meteen
werd duidelijk dat de teams klaar zijn
voor een gezonde strijd en allemaal voor
de volle winst willen gaan. Op dit moment
staat team Beek en Donk voorzichtig aan
de leiding!
De teams zijn samengesteld uit twaalf
inwoners van elke kern die op drie
onderdelen punten kunnen verdienen:
door aan hun eigen gezondheid te
werken, door inwoners uit de kern te
betrekken bij de gezondheidsrace en
door de zogenaamde Gezondheidsquiz

tot een goed einde te brengen. Zaterdag
kwam Beek en Donk als winnaar uit de
bus bij de eerste Gezondheidsquiz.

Nieuwe opzet gezondheidsrace
Dit jaar is (mede door de opgedane
ervaringen vorig jaar) de opzet van de
Gezondheidsrace wat veranderd. De
Gezondheidsrace is opgedeeld in drie
themablokken. Om aan te geven dat ge-
zondheid meer is dan een gezond
gewicht en een goede conditie, wordt
gestart met het themablok ‘Gezond en
Gezellig.’ Ook het sociale aspect is voor
de gezondheidsbeleving van grote
waarde. Dit blok wordt rond de kerst
afgesloten. Daarna start het blok
‘Gezond eten en drinken’.
Daarnaast wordt er meer aandacht be-
steed aan het persoonlijke gezondheids-
doel. Zo worden alle nulmetingen ver-
zorgd door een sportarts en worden de
teamleden (desgewenst) intensiever
begeleid door lokale professionals bij het
bereiken van hun persoonlijke streefdoel.
Tot slot is de scoringssystematiek iets
vereenvoudigd en is de samenstelling van
de jury wat verbreed. In de Laarbeeker en
via de website www.gezondheidsrace.nl
wordt u op de hoogte gehouden van de
Gezondheidsrace.

Trimbaan Mariahout
Vorig jaar ging Mariahout er met de titel
‘fitste kern van Laarbeek’ vandoor. Het is
Mariahout gelukt om het prijzengeld flink
op te hogen en een trimbaan te
ontwerpen, die door alle inwoners van
Laarbeek gebruikt kan worden. Tijdens
de start van de Gezondheidsrace werd
ook een begin gemaakt met de aanleg
van de trimbaan: een sociale, maar
bovenal gezonde ontmoetingsplek voor
alle inwoners van Laarbeek. Hieruit blijkt
dat de Gezondheidsrace een gezonde
uitstraling heeft op alle inwoners van
Laarbeek.

Gezondheidsteam

Het NIEUWE Gezondheidsteam van
Aarle-Rixtel nodigt iedereen uit om op
ZONDAG 16 OKTOBER deel te nemen
aan de Aarlese Mariekeloop.
We vertrekken om 10 uur bij de Kiosk om
een wandeling van zo’n 10 km te maken
i.v.m. de Borstkankermaand.
De Mariekeloop is een landelijk bekend
begrip i.v.m. borstkanker.
Draag jij de borstkankermaand ook een
warm hart toe, loop dan met ons mee.
Trek wel stevige wandelschoenen aan
want we gaan ook door los zand.
Tot zondagmorgen 16 oktober om 10 uur
bij de Kiosk. Doen he!
Groetjes het Gezondheidsteam van Aarle-
Rixtel.



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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Verkeersbrigadiers,
wat zijn dat eigenlijk…..

Mensen die regelmatig door de Broeke-
lingstraat  komen bij het begin en het
eind van de schooltijden weten er alles
van: verkeersbrigadiers zijn ouders en
kinderen die zorg dragen voor  de
verkeersveiligheid rondom de school. Ze
doen dat door de kinderen te begeleiden
bij het oversteken van de straat. Zo
zorgen ze voor een veilige situatie in een
drukke verkeersomgeving waarin de kans
op ongelukken erg groot is.
Wat veel verkeersdeelnemers niet weten
is dat verkeersbrigadiers niet alleen een
verantwoordelijke functie hebben, maar
ook wettelijk bevoegd zijn het verkeer op
de oversteekplaats te regelen. Zij
bepalen wanneer het rijdende verkeer stil
moet staan en geven daarmee de
voetgangers (in dit geval de kinderen van
de school) de gelegenheid over te ste-
ken. Fietsers, automobilisten enz. zijn
verplicht de aanwijzingen van de briga-
diers op te volgen.
Fijn, als iedereen dat ook doet. Soms
zijn mensen echter zo gehaast dat wach-
ten moeilijk is. Ze negeren dan het stop-
teken van de brigadier en veroorzaken zo

gevaarlijke situaties. Wanneer dat
‘bekende’ mensen betreft, kun je die erop
aanspreken. Aanspreken op hun verant-
woordelijkheid t.o.v. een veilig verkeers-
gedrag. Bij onbekenden ligt dat wat
ingewikkelder. In ernstige gevallen kan de
brigadier een kenteken noteren en kan de
‘overtreder’ door de politie aangesproken
worden.
Maar……zover hoeft het toch helemaal
niet te komen! Als alle verkeersdeel-
nemers zich aan de regeltjes houden
blijft het voor onze brigadiers ook een
veilige, werkbare situatie. Dat minuutje
wachten om de kinderen rustig over te
laten steken is toch niet zo erg of wel?
In ieder geval hartstikke bedankt namens
alle verkeersbrigadiers.
En o ja…. als u er iets voor voelt om
onze brigadiersgroep te komen verster-
ken? Ook opa’s, oma’s, ooms of tantes
van de kinderen van onze school en alle
andere belangstellenden zijn van harte
welkom om te komen helpen. We
kunnen altijd aanvulling gebruiken.
U kunt contact opnemen voor opgave of
informatie via onderstaand telefoonnum-
mer:
Werkgroep Verkeersbrigadiers basis-
school Brukelum Broekelingstraat 2
Aarle-Rixteltelefoon 0492-381876



Waarom OJA BLIE?

Beste trouwe lezer ,
Het is weer enige tijd geleden dat OJA
van zich heeft laten horen via dit prachtig
Aarles medium. Er is ons dan ook ge-
vraagd  om dit opnieuw op te pakken,
dus bij deze.  Dit toont aan dat er in onze
gemeenschap wel degelijk interesse is in
een maandelijkse update van ons gelief-
de maar onder druk staande jongeren-
centrum. Dat we geliefd en ook nodig zijn
hebben we meer dan ooit ervaren de
afgelopen maanden. Het zal niemand
ontgaan zijn dat het voortbestaan van
OJA onder druk staat omdat het
parchochiebestuur heeft aangegeven van
de grond waarop OJA staat af te willen,
aangezien zij de financiële middelen
nodig hebben om eigen vrijwilligers te
huisvesten. Sinds we deze informatie
naar buiten hebben gebracht hebben we
een vijftal avonden hebben georganiseerd
in OJA om alle meningen, ideeën, opties
maar ook emoties met elkaar te delen.
Bij deze bijeenkomsten met mensen van
gemeente, politiek, het platform, de
buurt, leden, achterban en onze nieuwe
generatie, is vooral naar voren gekomen
dat  iedereen het voortbestaan van OJA
zeer belangrijk vindt. Dit doet ons veel
deugd en willen hierbij nogmaals iedereen
bedanken voor de aanwezigheid, steun
en toeverlaat tijdens deze avonden. Het
is fijn om te horen dat vele mensen nu de
nood hoog is, meedenken en laten weten
dat we ervoor moeten knokken en dat
Aarle zoiets nodig heeft. De jeugd is
immers de toekomst en die hebben een
plek nodig om bij elkaar te komen en
elkaar te ontmoeten. Wij bieden de
jongeren dan ook graag de mogelijkheid
hun talenten te ontdekken en te

ontwikkelen.  Jongeren kunnen als vrijwil-
liger in diverse commissies hun energie
en creativiteit kwijt. Wanneer iemand een
idee aandraagt, wordt dat idee door de
desbetreffende commissie op haalbaar-
heid getoetst. Als het idee aan de door
de commissie gestelde criteria voldoet
zal het worden uitgevoerd. Hierdoor leren
ze zelf grenzen te stellen en deze te
handhaven wat ervoor zorgt dat de
jongeren uiteindelijk als verantwoorde-
lijke, zelfstandige individuen kunnen
functioneren in de samenleving. Tevens
leren ze bij ons het werken in team-
verband wat hen ook helpt bij het slagen
in de huidige maar ook pittige maat-
schappij.  In de onderhoudscommissie
kunnen handige creatievelingen hun gang
gaan want alles gaat wel eens kapot. En
in de PR-commissie kunnen audiovisuele
mediatalenten zich uitleven in het ont-
werpen en onderhouden van de website,
het ontwerpen van flyers, posters en het
schrijven van teksten voor plaatsing in
lokale media zoals deze. Jonge vrij-
willigers leren binnen onze vereniging
omgaan met de normen en waarden die
gesteld worden in de statuten en de
huisregels. Ze leren verantwoordelijkheid
nemen waar het gaat om toezicht houden
op de naleving van de huisregels of bij het
geliefde bardienst draaien. Ook biedt het
OJA een grote culturele bijdrage aan de
samenleving zoals het plaats bieden aan
podiumkunsten. De meeste voorkomende
is toch wel het optreden van bandjes.
Vaak jonge regionale beginnende
bandjes. OJA bied de kans om podium-
ervaring op te doen en door te groeien
naar landelijk of zelfs hoger niveau. Naast
live muziek worden er ook vormen van
theater geprogrammeerd en kunnen ook
dj’s bij ons veel ervaring op doen. OJA
levert dus over een breed vlak een
bijdrage aan de cultuur van onze samen-
leving. Al met al de jongeren die bij OJA
aan de slag gaan worden min of meer
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intern opgeleid tot een zelfredzame,
daadkrachtige en zelfstandigwerkende
vrijwilliger.
Dit gezegd te hebben wil ik u mede delen
dat na onze grote achterbanvergadering
van 9 September j.l.  we alle ideeën
hebben geïnventariseerd en hard aan het
werk zijn om wederom een goed plan te
schrijven voor de gemeente Laarbeek om
hen nogmaals te overtuigen dat OJA
absoluut niet verloren mag gaan. Over al
deze ideeën en plannen om  OJA te
redden en ervoor te zorgen dat de jeugd
over 30 jaar ook nog een OJA heeft, kom
ik graag de volgende keer op terug. Wij
en velen met ons zijn het er in ieder geval
over eens dat OJA haar bestaansrecht na
ruim 30 jaar als gezonde vereniging al
lang verdient heeft.  Kom gerust eens
langs om een kijkje te nemen of een
praatje te maken. Wij zijn u graag van
dienst dus….
Tot OJA,
Leroy Keunen

‘Scouting communiceert
over de hele wereld’
Binnenkort is het weer zover, het grootste
evenement van Scouting wereldwijd:
Jamboree on the Air (JOTA) en Jamboree
on the Internet (JOTI). In het weekend
van 14, 15 en 16 oktober kruipen duizen-
den scouts over de hele wereld achter de
computer, achter zendapparatuur of gaan
er zelf op uit om contact te maken met
scouts uit andere landen. Ook Scouting
Aarle-Rixtel doet dit jaar weer mee.
JOTA bestaat dit jaar 54 jaar en is een
van grootste communicatie-evenementen
wereldwijd. Door de jaren heen zijn
communicatie technieken veranderd en
ook scouting gaat met de tijd mee.
Tegenwoordig wordt er niet alleen meer

met radiozendapparatuur contact ge-
zocht, maar ook Internet is een belang-
rijk communicatiemiddel van scouting.
Dit jaar vindt de JOTA in Aarle-Rixtel voor
het eerst plaats op onze nieuwe locatie
aan de Duivenakker 74 in Aarle-Rixtel
(achter multifunctioneel centrum “De
Dreef”). Hiermee heeft de scouting
nieuwe mogelijkheden om groots uit te
pakken. Voor kinderen is er een speciaal
programma in elkaar gezet waarbij actief
met vernieuwde en bestaande
communicatietechnieken wordt omge-
gaan. Zo worden bezoekers geconfron-
teerd met termen als: Augmented-
Reality, Motion-Capture, Greenscreen en
Video-Chat, maar ook met PA0TLM, CQ,
radiogolven en walkietalkies.
Iedereen die benieuwd is naar deze
termen of meer wil weten over het JOTA/
JOTI weekend, is welkom om langs te
komen op zaterdag 15 oktober. Je kunt
de hele dag tussen 11.00 en 17.00 uur
binnenlopen om rond te kijken of actief
mee te doen. Ook voor volwassenen is
het zeer interessant en natuurlijk wordt er
ook voor een hapje en een drankje
gezorgd in onze nieuwe gezellige blokhut.
Speciaal voor alle Laarbeekse jeugd en
de leden van scouting Aarle-Rixtel is er
tussen 11.00 en 15.00 een leuk program-
ma opgezet waarop elk moment inge-
stapt kan worden zonder verplichtingen.
Dus wanneer je maar even tijd hebt kun
je ook gewoon mee doen en een leuk
aandenken verdienen.
Scouting Aarle-Rixtel nodigt dus iedereen
uit om een kijkje te nemen in onze
nieuwe blokhut, waar je met eigen ogen
kunt zien hoe leuk de JOTA en JOTI is.
Je bent welkom op zaterdag 15 oktober
tussen 11:00 en 17:00 uur. Scouting
Aarle-Rixtel is te vinden aan de
Duivenakker 74 te Aarle-Rixtel (achter
multifunctioneel centrum “De Dreef”).
Voor meer informatie kun je kijken op
www.scoutingaarlerixtel.nl
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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
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Wie wordt de
nieuwe prins
van Ganzegat????

Op zaterdag 12 november a.s. wordt er
om 19.30 uur afscheid genomen van Zijne
Doorluchtige Hoogheid Prins Marlon den
Uurste en Prinses Geertje.
Zij hebben het afgelopen seizoen het
beste uit zichzelf naar boven gehaald en
op een fantastische wijze de kar getrok-
ken.
Om 20.11 verwelkomen we op het bordes
van conferentiecentrum de Couwenbergh
de nieuwe Prins van Ganzegat, een
jubileumprins gelet op het 55 jarig
jubileum van de stichting Organisatie
Carnaval Ganzegat. Om u een idee te
geven wie het zal worden volgen de
komende tijd weer wat aanwijzingen.
Hieronder treft u de eerste drie
aanwijzingen:

1. Hij zit soms in het buitenland
2. Expert in de leer van Ganzegat
3. Negentien achtenzestig

Zo, een tipje van de sluier is al opgelicht,
het raden kan beginnen.

Tentoonstelling.
Op vrijdag 11 november wordt om 21.11
uur de tentoonstelling 55 jaar ganzegat
geopend door Prins Marlon den Uurste.
Het is zeker de moeite waard om eens
een keer bij de Heemkamer Barthold van
Heessel een kijkje te gaan nemen.
Elke 1e zondag van de maand is de
heemkamer open van 14.00 tot 17.00
uur.

Vlaggen
Het zou natuurlijk fantastisch zijn als
Ganzegat tijdens het jubileum vol hangt
met Ganzegatse vlaggen.

Deze vlaggen zijn vanaf nu weer te koop
bij edelsmid Johan van Baken, kouwen-
berg 5.
De prijs van een vlag bedraagt €15,00.

Première Sinterklaas en de
gouden pendule.

Heel Aarle-Rixtel was in rep en roer. Hoe
kan Sinterklaas nou in augustus nou bij
“Dorpscafé de Vrienden” zijn? Wat doen
al die zwarte pieten op croy? Zag ik daar
nou Coole Piet Diego?
Waarschijnlijk wisten de meeste mensen
het wel… Opnames van “Sinterklaas en
de gouden pendule” de nieuwe Sinter-
klaasserie die door heel Nederland
uitgezonden zal gaan worden. In alle
media heeft het gestaan en zelfs bij
“Radio 538” is ons “durpke”duidelijk
vernoemt.
Bart Kersten en Johan van Bakel, beiden
vrienden van Sinterklaas, zijn de oprich-
ters van Pepernootevents, een Sinter-
klaasvereniging met veel enthousiaste
vrijwilligers die huisbezoeken,
bedrijfsbezoeken, scholen en intochten
organiseert. Elk jaar proberen zij er
samen met hun vrijwilligers een mooi
Sinterklaasfeest van te maken en weer
iets nieuws te bedenken. Dit jaar hebben
ze bedacht om een Sinterklaasserie te
gaan maken. In eerste instantie zou dit
een klein project zijn maar inmiddels
hebben ze een potentieel bereik van
maarliefst 4.000.000 kijkers, en dit groeit
met de dag.
Nu de opnames klaar zijn en er hard
gewerkt wordt aan de laatste
voorbereidingen kunnen we wat meer
vertellen over het verhaal.
Sinterklaas is nog maar net in Nederland
of het eerste probleem doet zich al voor.
De tuinman is ziek. Sinterklaas besluit
een open sollicitatie te houden voor
tuinmannen die geleid word door Chefpiet
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www.twanvanhout.nl

www.autoschadeverbakel.nl



BBBBBericht van: Pagina 25

en Planpiet. Na vele kandidaten gezien
te hebben komt Hendrik Tyseur binnen.
Dit blijkt geen normale man maar een
hypnotiseur! Hij hypnotiseert Chefpiet
waardoor hij aangenomen word als tuin-
man van Sinterklaas. Zijn plan om het
feest te verstoren lukt, hij hypnotiseert de
pieten die ieder een andere rol aan-
nemen. Alles loopt in de soep! Heeft
Sinterklaas dit door? Kunnen Chefpiet en
Planpiet het Sinterklaas feest redden?
Omdat dit een Aarles initiatief is hebben
we voorgenomen om onze première
binnen Laarbeek te houden. Aangezien
de Dreef momenteel in verbouwing is,
moeten we uitwijken naar ‘Muziek-
centrum ’t Anker’ in Beek en Donk.
Op 5 november zal deze première plaats-
vinden.
De entree bedraagt €10,-. Voor dit bedrag
ontvangt u 2 consumpties en natuurlijk
de DVD met de serie als film. Een
gedeelte van dit bedrag gaat naar de
stichting KIKA. Ook zullen er diverse
optredens zijn van bekende Nederlanders
die mee hebben gewerkt aan de serie.
De kaarten zijn alleen online te bestellen
via premiere@sinterklaasdeserie.nl.
De DVD zal vanaf dinsdag 7 november te
koop zijn in diverse winkels binnen Laar-
beek voor €7,50. Van dit bedrag gaat

€1,50 naar de stichting KIKA.
Kijk voor meer informatie op
 www.sinterklaasdeserie.nl.

Over slechts luttele weken,
komen de eerste bewoners in Zonnetij.
Sommigen zijn heel betrokken gebleken
en volgden dagelijks het bouwen van
nabij.
Enkelen verkochten hun woning vrij vlot,
bij anderen deed nog niemand een bod.
Want het probleem van deze tijd,
hoe wordt ik mijn huis kwijt.
Meer dan honderd zijn er te koop,
alleen al in ons eigen dorp
en in omliggende plaatsen,
zijn dat er ook nog een hoop.
Aan Het Klavier,
is alleen wat grondwerk gedaan,
waarschijnlijk zal het nog even duren,
voordat er het beoogde aantal huizen
staan.
Bewoners van Zonnetij,
veel woongenot allemaal
hopelijk zult u vanaf vier hoog,
nooit uitzicht hebben,
op een weg langs het Wilhelminakanaal.
RD



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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MUZIKALE
OP
CONCERTREIS

Dankzij de grondige voorbereidingen van
het reiscomité Sef van Gennip en Boy
Unger en de inspanningen van de dirigent
Gert van Kraay om een aantal mooie
muzieknummers goed te laten in stu-
deren,  konden de muzikanten van Muzi-
kale met aanhang op vrijdagmorgen 24
september jl. met een gerust hart begin-
nen aan een vierdaagse muziekreis naar
Luxemburg en Duitsland.
De eerste avond werd iedereen na het
diner onthaald op een stuk amusement
onder de titel “ik hou van Holland”. Dit
was door Frank van Bokhoven en Harrie
Vogels heel goed in elkaar gezet. Wat
hebben we gelachen, gewoon fantastisch.
Op zaterdagmorgen11.00 uur werd in
Traben Trarbach, een mooi stadje aan de
Moezel , het eerste concert gegeven in
het kader van het Federweissenfest. De
locatie waar werd gespeeld was geweldig
mooi, een klein pittoresk pleintje, wat ook
het centrum van het feest was. Veel
luisteraars die allemaal erg enthousiast
waren over het optreden van Muzikale.
Na het concert was er alle gelegenheid
om onder het genot van een lekker
glaasje wijn gezellig te blijven luisteren
naar de volgende groep muzikanten, een
damesdweilorkest uit Bemmel met de
naam “de dreugtrummels”.
Op de terugweg naar Luxemburg  werd
nog een stop gemaakt in Brauneberg, ook
een stadje aan de Moezel waar de
wijnfeesten al waren begonnen.
Op zondagmorgen zijn we naar Trier
vertrokken. Onder leiding van een gids
werd eerst deze prachtige, oude stad
bezocht, gedeeltelijk met de bus en
gedeeltelijk te voet.
Daarna om 12.15 uur een concert op de
Hauptmarkt. Hier werd de stadspartner-

schap Trier en Weimar gevierd. Dus weer
groot feest. Bovendien waren de winkels
open, wat maar 4 keer per jaar op
zondag gebeurt in Trier. Heel veel volk op
de been. Voor Muzikale weer een
prachtige gelegenheid om op zo’n mooie
locatie een concert te kunnen geven voor
een groot publiek.
En dan maandag alweer de terugreis
naar Aarle-Rixtel. Maar niet recht-
streeks, want we hebben nog een
bezoek gebracht aan het prachtige
kasteel in Vianden. Eerst een rondleiding
met een gids door het kasteel en daarna
een concert in de grote zaal van het
kasteel. Ook een geweldige ervaring om
in zo’n omgeving een muziekuitvoering te
geven.
De drie avonden die we in het hotel heb-
ben doorgebracht kenmerkten zich door
een heel gezellig samenkomen in de bar
waar door enkele mensen nog wat
muziek werd gemaakt en waarbij door de
rest uit volle borst werd gezongen. Drie
heel gezellige, sfeervolle avonden zo
allemaal bij elkaar.
Muzikale kan terugzien op een zeer
geslaagde concertreis waar iedereen met
volle teugen van genoten heeft. Ook de
mensen die geen muziek hebben
gemaakt.

De kaaskoning.

Zoals u weet staat gezond eten dage-
lijks in ons middelpunt. Wat echter
niet vergeten mag worden is de
oorsprong van ons voedsel. De zorg
voor de koffieboeren in Zuid Amerika
wordt regelmatig besproken. Echter
het welzijn van onze eigen samen-
leving is zeker zo belangrijk. Het
welzijn van onze eigen agrarische
sector staat al jaren onder druk.
Goede zorg voor de boer en hun
dieren levert een beter en gezonder
product. Kaaskoning kaas werkt
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Bo de Buck

Ik gebruik mijn eigen ervaring als leerling.
Op 5 september is Bo de Buck uit Stip-
hout gestart met een nieuwe rijschool.
Bo heeft een Zeeuwse achternaam en
een unieke stijl van lesgeven. Hij legt voor
de lezers van het Gemeenschapsblad
graag uit wat zijn lessen zo uniek maakt.
Wat mijn lessen uniek maakt? Ik gebruik
een tweezijdige camera in de auto. Als
de kandidaat daarmee instemt, zet ik die
aan. De camera kijkt vooruit naar de
verkeersituatie en achterom naar de
bestuurder om diens reacties te regis-
treren. De beelden worden gelijktijdig
getoond op het scherm en zo krijgt de
kandidaat zicht op zijn rijgedrag. Ik kan
ook achteraf aanwijzingen geven. De film
staat op een SD-kaart en blijft eigendom
van de kandidaat. Deze service kost
niets extra en zorgt er voor dat je minder
lessen nodig hebt om te slagen voor het
rijbewijs. Ik weet uit eigen ervaring wat
het betekent om goede uitleg te krijgen.
Als een leerling iets niet begrijpt, ligt dat
meestal aan de leraar. Niet voor het

rijbewijs. Ik leid niet op voor het rijbewijs,
ik leer autorijden. Daarom krijgt een
kandidaat huiswerk mee. Dan kan hij of
zij thuis al kijken naar de volgende
oefeningen. Dat scheelt tijd, die beter
aan rijden besteed kan worden. Aan het
einde van de opleiding is er nog de
mogelijkheid met drie medeleerlingen een
hele dag in een grote stad te rijden. We
vertrekken dan ’s morgens om acht uur
en rijden naar Utrecht of Amsterdam.
Daar krijg je om beurten de kans ervaring
op te doen in hectische situaties. Wat
moet je doen als er een tram verschijnt in
je achteruitspiegel en als fietsers en
auto’s van links en rechts op je afkomen?
’s Middags gebruiken we een uitgebreide
lunch en om vijf uur zijn we weer thuis. Ik
denk dat mijn manier van lesgeven
meerwaarde heeft. Uniek is het zeker wat
ik doe. Bij mijn weten ben ik de enige in
de regio Helmond die zo werkt. Meer
weten? Op www.rijopleidingdebuck.nl
vind je alle informatie en kun je zelf zien
hoe Bo werkt.

daaraan mee. Betere melkprijzen geven
de boer de mogelijkheid om beter zorg te
dragen voor hun veestapel. Lekker veel
naar buiten en het eten van vers gras.
Beter melk en lekkerdere en
voedingsvollere kaas. Kaaskoningkaas
afkomstig van Cono kaasmakers uit de
West Beemster heeft daarom een prijs
gekregen. Good Dairy Award of te wel
Beste zuivelprijs.
Graag willen wij met u deze kennis delen
en zo de consument in de gelegenheid
stellen een stuk eerlijk zuivel te kopen en
daar met de achterliggende gedachte
extra van te genieten.
Kijk voor meer informatie over de
vindbaarheid van deze kaas op
www.dekaaskoning.nl Staat wekelijks
op de markt in Aarle-Rixtel.

Nieuwe
Jeugd-
gemeenteraad

LAARBEEK - Zoals elk jaar in het begin
van het schooljaar zijn er op dinsdag 27
september weer verkiezingen gehouden
voor de nieuwe jeugdgemeenteraad. Na
weken van verbeten campagnes zijn die
dinsdagochtend op alle basisscholen de
stemmen uitgebracht op leerlingen van
groep 7. Na het nieuws van 14.00 uur
heeft loco-burgemeester Vereijken via
radio Kontakt de uitslag bekend
gemaakt. De nieuwe leden zijn:
Uit Aarle-Rixtel, Niels Leenders van De
Heindert, Joep van Deursen van De
Driehoek en Noortje Verhoeven van De
Brukelum.
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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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Dorpsplatform Aarle-Rixtel houdt
openbare vergadering op 17
oktober 2011.
Wij willen U er aan herinneren dat er op
17 oktober 2011 om 20.00 uur in de
zaal van Café ’t Heuveltje Dorpsstraat
86  te Aarle-Rixtel een openbare vergade-
ring zal worden gehouden waar iedereen
van harte welkom is.
Aan de agenda voor deze vergadering
wordt nog gewerkt maar voorlopig staan
de volgende punten op de lijst:
- de brug en passantenhaven.
- centrumvisie actiepunten en

reacties op brief actiehouders.
- dorpsondersteuning toelichting door

SWL.
- presentatie OJA over hun werk,

doelstellingen, probleem
huisvesting.

Het definitieve programma zullen wij zo
snel mogelijk o.a. via uitnodigingen aan
verenigingen en stichtingen in Aarle-
Rixtel en op onze website
www.dorpsplatform.nl bekend maken.
Heeft u vragen voor Dorpsplatform Aarle-
Rixtel, stuur dan een mailtje naar
info@dorpsplatform.nl. Dit kan ook via
Contact op onze website.

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.

Cursus teken / schilderen:
Lerares tekenen en 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.

GEVONDEN VOORWERPEN J3D

We hebben aan de Jeugd3daagse 2011
nog een volle zak kleding over gehouden.
Mocht iemand nog spullen kwijt zijn,
neem dan contact op met Hans
Schepers, tel. 383758. Wat we eind
oktober nog over hebben, zullen we aan
de kledinginzameling geven.
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Nora Dalal
(Voice of Holland)
bij Wim Beeren
Jazz Society op 12 oktober

De internationaal vermaarde Nederlandse
zangeres Nora Dalal, een van de huidige
deelnemers aan The Voice Of Holland
met als coach Marco Borsato, verzorgt
op 12 oktober een optreden bij Wim
Beeren Jazz Society in café Van Bracht
aan de Kerkstraat in Aarle-Rixtel.
Nora is een ervaren zangeres die door-
brak in het TV programma Popstars-The
Rivals, en uiteindelijk terecht kwam in de
meidengroep Raffish. Ook in Amerika
maakte ze furore als backing vocal bij
Jennifer Lopez en Rihanna.
Zij wordt in haar jazzy popsongs begeleid
door het combo van saxofonist Roy
Breur, een autodidact op zijn instrument
met ervaring in de rock-, blues- en jazz
scene. Dat combo bestaat verder uit
pianist Sander de Bie, bassiste Sanne
Verbogt en drummer Jonas Linnemann.
Na afloop van het optreden van Nora
Dalal is er weer de traditionele jam-
session, met een vaste backline van
piano, bas en drums, bemand door Nout
de Bruijn, Joz Bruggeman en Marcel van
Vught.
Aanvang 20.30, gratis entree.
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

Scherzo
in het Kouwenbergs kerkje
 
Op zondag 16 oktober vindt er in het
Kouwenbergs kerkje een concert plaats
van Scherzo.Scherzo is opgericht in 2008
en bestaat momenteel uit:
Sopraan : Marijke de Witte
Tenor : Jos van Deursen
Bas : Cees Meijer
Accordeon : Antoine van Wanrooij
In 2010 heeft Scherzo ook al met veel
succes  een optreden verzorgt in het
Kouwenbergs kerkje..
Op 16 oktober vindt er in het Kouwen-
bergs kerkje dus weer  een concert
plaats van Scherzo. Het programma
bestaat uit bekende klassieke zang-
stukken, die op een inspirerende maar
vooral  innemende en professionele wijze
worden vertolkt.
Kortom een concert om van te genieten!
Aanvang 15.00uur. Kaartjes ook te
reserveren via 0492 382943

www.gemeenschapsblad.nl
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Harmonie De Goede Hoop

Muziekcursus
voor kinderen.

Op 17 oktober 2011 gaat Harmonie De
Goede Hoop weer starten met een
basiscursus muziek voor leerlingen uit
groep 4, 5 of 6. Tijdens deze AMV-cursus
(Algemene Muzikale Vorming) worden de
kinderen spelenderwijs vertrouwd gemaakt
met van alles wat met muziek te maken
heeft: luisteren, zingen, tellen, klappen,
zelf muziek maken en noem maar op. Ook
de kennismaking met echte blaas- en
slagwerkinstrumenten is een belangrijk
onderdeel van de cursus. De lessen
worden gegeven in openbare basisschool
De Driehoek op maandagen van 16.30 tot
17.30 uur. Docente is Cindy van Rijn. De
cursus omvat 30 lessen en kost € 95,-
per leerling. Wilt u uw zoon of dochter voor
deze cursus aanmelden dan kunt u
daarvoor terecht bij Heleen van Asten. Doe
dat bij voorkeur vóór 13 oktober. Het
telefoonnummer van Heleen is 0492-
383147 en haar e-mailades is
heleenvanasten@onsbrabantnet.nl.
Heeft u nog vragen of wilt u nog meer
informatie over deze AMV-cursus, neem
dan gerust contact op met haar.

Met een paar geweldig mooie fietsweek-
enden, werd ons zeer geslaagd 40-jarig
jubileumjaar afgesloten. Als u “nieuws”
aanklikt op onze adw-site:
 www.aandewielen.nl, dan kunt u daarop
middels de foto’s bekijken hoe de zware
600 km. lange vierdaagse Aarle-Arlon-
Aarle en het zeer geslaagde recreanten-
weekend naar Waalwijk verlopen zijn.
Aan alles komt een eind en nu gaan wij
van start met onze winteractiviteiten,
want wij proberen onze ruim 300 leden in
elk jaargetijde activiteiten aan te bieden.
Elke dinsdagavond start er om 19.00 uur
een wandeling van ongeveer 5 kwartier.
Het vertrek is op de hoek Kouwenberg-
Dorpsstraat bij het postkantoor. Elke 2e

dinsdag van de maand, voor het eerst op
11 oktober, is er een rik- en jokeravond in
de Couwenbergh, aanvang 20.00 uur. Op
zondag 23 oktober staat de eerste van
vier crossen geprogrammeerd, de start is
om 10.30 uur nabij de Duvelsberg in de
Lieshoutse bossen. Ook publiek is daar
van harte welkom.
Op 13 november en 15 januari staan
onze veldtoertochten op de landelijke
kalender en natuurlijk ontbreken de
Kerstspeurtocht, Koppelcross, veldtoer-
tochten in clubverband en de recreatieve
wandel- en fietstochten niet op ons
programma. Ook nemen wij regelmatig
deel aan veldtoertochten in de regio. Dit
alles is te volgen via ons maandelijkse
clubblad en te zien op onze site.
Afd. publ.

KKKKKlokje

Te koop:
kinderfiets “oma-model”. Zeer goede
staat, wielmaat 24, kleur: zwart.
Molenstraat 13.
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2 oktober Concert
Harmonie “De Goede Hoop” gaf zaterdag-
avond j.l. ter afsluiting van het zomer-
seizoen een concert in de tuin achter
café van de Heuvel. In die tuin staan
schone bloemen, het gazon was netjes
bijgeschoren en er was een verlichting
als uit een sprookje. Men concerteerde
op een kiosk, die al jaren geen dienst
meer had gedaan, maar vaklui leden van
de harmonie hadden hem de laatste
dagen grondig onder handen genomen
gehad. Zo verkreeg men een goed ge-
heel van stoffelijke toerusting. Dit
inspireerde de muzikanten onder leiding
van Ad v.d. Laar blijkbaar tot het brengen
van fraaie muziek, die bij talrijke lief-
hebbers een aandachtig gehoor vond.

3 oktober Gouden kloosterfeest
Zondag vierde in het klooster “Mariën-
gaarde” , alhier, zuster Columbria (
Mejuffrouw Joh. M. Francisca Veenhuis)
haar gouden kloosterfeest. In Aarle-Rixtel
staat zuster Columbria bekend als oud-
hoofd van de V.G.L.O. school en als
huidige administratrice van de ULO,
lagere- en kleuterschool. Zuster Colum-
bria werd geboren te Deventer op 4
oktober 1889. Zij trad in bij de zusters van
Liefde te Tilburg op 1 oktober 1911. Als
onderwijzeres en hoofd der school werkte
zij o.m. te Utrecht, Den Haag, Eindhoven
en Udenhout. Zuster Columbria is op haar
65e jaar “op pensioen gegaan”. Maar wie
een kijkje zou nemen in het werkka-
mertje bij de nieuwe kapel, zou haar dan
van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat
over boeken, type- en telmachine
gebogen zien. Het is een prachtig intiem
feest geworden met als hoogtepunt de
solemnele hoogmis in de nieuwe kapel.

5 oktober Bedevaart Wittem
De Aarlese bedevaart naar Wittem wordt
dit jaar gemaakt op zondag 15 oktober.
Vertrek kwart voor acht vanaf het

patronaat. Opgave voor deelname kan
nog bij mevrouw v.d. Els – Beekmans,
Dorpsstraat.

6 oktober Jaarvergadering K.A.V.
Gisteravond hield de KAV haar
jaarvergadering in het patronaat. In haar
openingswoord kon mevrouw Scheepers
– Gorsel zo goed als alle leden welkom
heten. De diocesaan leidster mejuffrouw
Puyenbroek werd natuurlijk ook welkom
geheten. Bij het jaarverslag passeerden
vele activiteiten de revue, o.a. : excursies,
St. Nicolaasfeest, Kerstviering, Moeder-
dag, kookdemonstraties, toneeluitvoering
enz. De boeken en bescheiden waren in
orde bevonden door de kascommissie
(mevrouw Keulers en mevrouw v.d. Graef.
Door het overlijden van bestuurslid
mevrouw Balk – Welten moest een nieuw
bestuurslid worden gekozen. Met alge-
mene stemmen werd benoemd mevrouw
van Dien – Vereijken, die onder luid
applaus achter de bestuurstafel plaats
nam. Hierna verkreeg mejuffrouw Puyen-
broek het woord, die op de eerste plaats
het bestuur namens de diocesane bond
hartelijk dank bracht voor het vele werk
dat de KAV van Aarle-Rixtel ook in het
afgelopen jaar heeft verricht. Zij liet de
gedachten even gaan over “de vrouw en
de KAJ” en stelde vast dat zeker tegen-
woordig een goede KAV ontzettend veel
kan bereiken. Ze vroeg in het bijzonder in
de oktobermaand het rozenhoedje, het
rozenkransgebed van het gezin, niet te
vergeten. Immers, de wereld leeft in een
oorlogsdreiging, laten wij samen een
aanval doen op Maria voor een echte
wereldvrede.

6 oktober Geslaagd
Op het te Eindhoven gehouden examen
voor het vakdiploma voor de brandstof-
fenhandel slaagde onze dorpsgenoot Th.
J. Scheepers.

HELMONDSE COURANT oktober 1961






