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

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

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

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

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

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

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

VERLOSKUNDIGEN 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 29 oktober
18.30 uur Kerk – Eucharistieviering – Samenzang - kindernevendienst

Overleden ouders v. d. Heijden – van Melis en Jo
Zondag 30 oktober – 31ste zondag door het jaar
10.00 uur Kerk – Eucharistieviering – Samenzang

Lies en Harrie Sloots – Migchels (verj. moeder)
Riet Vrijken (Zonnebloem)
Mevrouw Maas – de Louw (Zonnebloem)
Jan van der Asdonk (verj.)

12.00 uur Kapel – Doopviering
Joep Weekamp, Blauwe Schutplein 3.

Dinsdag 1 november – Hoogfeest van ALLERHEILIGEN
19.00 uur Mariëngaarde – Eucharistieviering – Samenzang
Woensdag 2 november - ALLERZIELEN
19.00 uur Kerk –Allerzielenviering - Eucharistieviering – Dames- en Herenkoor

Martina Aarts van der Leemputten
Hanneke van Berlo (m.g.)
Noud en Mio Raaymakers
Christ en Antoine van Bommel

Week van zaterdag 5 november t/m vrijdag  11 november

Zaterdag 5 november
18.30 uur Kerk – Eucharistieviering – kindernevendienst - Dameskoor

Jan van Rosmalen (par.)
Zondag  6 november – 32e Zondag door het jaar – St. Willibrordzondag
10.00 uur Kerk – Eucharistieviering –  Cantorij (Gregoriaans + samenzang)

Overleden begunstigers van het Onze Lieve Vrouwe Gilde
Sien Nooijen (fund.)
Joseph van Ommeren (fund)
Frans Bekx (fund.)
Johanna Bekx – Raaijmakers (fund.)
Wim en Bertha van Dijk
Maria van Dijk – van de Kerkhoff (Truus)
Jack van Leuken (verj./par.)
Nellie Pennings – Verhagen (Zonnebloem)
Mien Verbakel (Zonnebloem)
Tot welzijn van de parochie

Woensdag 9 november
19.00 uur Kapel – Rozenkransgebed

Week van zaterdag  29 oktober t/m vrijdag 4 november
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OVERLEDEN
Zr. Margaritha (Friederike Zehetgruber),  83 jaar, Missieklooster Heilig Bloed.

ALLERHEILIGEN en ALLERZIELEN
Dinsdag 1 november vieren wij in onze kerk het hoogfeest van ALLERHEILIGEN.
U bent dan van harte welkom om 19.00 uur bij de Eucharistieviering in Mariëngaarde.
Woensdag 2 november is  er ’s avonds in de kerk
om 19.00 uur de SPECIALE EUCHARISTIEVIERING  i.v.m.  ALLERZIELEN.
Wij zullen tijdens deze viering alle overleden parochianen gedenken en vooral
diegenen die het afgelopen jaar van ons zijn heengegaan. Iemand van de werkgroep
Avondwake zal bij iedere naam die voorgelezen wordt, een kaars aansteken.
Na de dienst gaan we bij goed weer, gezamenlijk voor een kort gebed naar het kerkhof
en kunnen de bovengenoemde kaarsen door de familie op de graven geplaatst worden.
Op de  andere graven zullen ook brandende kaarsjes staan. U bent van harte welkom!

Doopvieringen
De eerstvolgende doopvoorbereidingsavond is op 17 november
a.s. van 20.00 tot 21.30 uur in de sacristie van onze kerk.
Deze avond zijn 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.

1e COMMUNIE 2012

De werkgroep Eerste Communie is al weer bezig om te zorgen voor een goede
voorbereiding voor de Eerste Communie-viering. Deze viering zal in 2012 plaatsvinden
op

ZONDAG 22 APRIL
Voor alle ouders/verzorgers van kinderen van groep 4 is er een informatie-avond op

DINSDAG 8 NOVEMBER
om 20.30 UUR

in de aula van basisschool DE HEINDERT
Op deze avond willen wij u graag informeren over de Eerste Communie, de
voorbereidingen, data en diverse prak-tische zaken.
Ouders/verzorgers van kinderen van groep 4 die in Aarle-Rixtel op school zitten, krijgen
via hun kind een uitnodiging voor deze avond met een informatie- en inschrijfformulier.
Ouders/verzorgers van kinderen die buiten Aarle-Rixtel naar school gaan, willen wij
langs deze weg graag uitnodigen. Informatie en /of inschrijfformulier kunt u op die
avond krijgen of afhalen bij Wendi Kampen, De Elshorst 19
(Tel: 383537, wendi@famkampen.nl )
Werkgroep Eerste Communie
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GRIEPSPUITEN

In de praktijk van dr. Engels en dr. Titu-
laer worden de jaarlijkse griepspuiten
gegeven op de volgende dagen:

WOENSDAG 2 NOVEMBER TUSSEN
14.00 – 17.00 UUR

EN OP
DONDERDAG 3 NOVEMBER TUSSEN

14.00 – 17.00 UUR.

Bent u 60 jaar of ouder of bent u een
risicopatiënt ( hartpatiënt, diabetes Melli-
tus, COPD  of andere chronische aan-
doeningen) dan bent u van harte welkom
op één van beide dagen bij ons in de
praktijk.
Indien u van ons geen brief ontvangen
heeft met een uitnodiging voor de
griepspuiten en u bent van mening dat u
hiervoor toch in aanmerking komt, neem
dan even contact op met een van onze
assistentes.
Huisartsen en Assistentes
Lieshoutseweg 50
Aarle-Rixtel

Nederland leest 2011

Gratis boek en een vurrukkulluke actie
voor bibliotheekleden
‘Het leven is vurrukkulluk’ van Remco
Campert is het boek van Nederland Leest
2011. Van vrijdag 21 oktober tot en met
vrijdag 18 november 2011 deelt de
Bibliotheek De Lage Beemden dit boek
gratis uit aan alle leden. Biebpashouders
kunnen in dezelfde periode ook meedoen
aan een krasactie met aantrekkelijke
prijzen.
Nederland Leest is de grootste nationale
leescampagne. Tijdens deze campagne
wordt iedereen uitgenodigd met elkaar in
discussie te gaan over één bepaald boek.
Dit jaar staat het boek ‘Het leven is
verrukkelluk’ van Remco Campert cen-
traal. ‘Het leven is verrukkeluk’ is het
onweerstaanbare, bijna achteloos en
tegelijk sierlijk opgeschreven verhaal over
twee vrienden, Mees en Boelie, die bei-
den verliefd zijn op het zestienjarige
meisje Panda.
De Brabantse bibliotheken doen dit jaar
nog een schepje bovenop het gratis boek,
door het uitdelen van een gratis actie-
boekenlegger. Voor biebpashouders zijn
er mooie prijzen te winnen, zoals een e-
reader, culinaire workshops, dagjes weg
en goedgevulde BiebBoxen. De gratis
actieboekenlegger bevat een unieke code
die tevoorschijn gekrast wordt. Op
voordeelmetjebiebpas.nl staat of de code
in de prijzen valt. Meedoen kan tot 30
november 2011. Dus snel naar de bieb
voor het gratis boek en de boekenlegger,
en krassen maar!

Meer informatie is te vinden op
www.nederlandleest.nl.

Beste dames
van de KVO

Moederdagviering
donderdag 27 oktober.
We beginnen de avond om 19.00 uur met
een H. mis in de Maria kapel aan de
Bosscheweg. Pastor Engels zal ons
voorgaan in deze viering.
Verder zullen we de avond voortzetten in
zaal ’t Heuveltje. Wij wensen u een hele
gezellige avond.
Stadswandeling Glow
woensdag 9 november.
Klompenmakerij
dinsdag 8 en 15 november.

Bestuur KVO
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NAJAARSCONCERT
DOOR
GEMENGD KOOR DE
KLOKKENGIETERS

Op zondagmiddag 9 oktober j.l.
omstreeks 15.00 u was de parochiekerk
goed bezet. Door het Gemengd koor de
Klokkengieters werd een najaarsconcert
gegeven. Zij hadden daarbij de mede-
werking van het Budels Gemengd Koor
en het Gemengd Koor Mierlo. Als eerste
trad op het Budels Gemengd Koor. Een
prachtig koor met goede bezetting. Heel
veel volume. Zij brachten enkele heerlijke
en vlotte liederen ten gehoren. Het koor
eindigde met het prachtig lied van Guus
Meeuwis “Brabant”. De aanwezige rea-
geerden spontaan. Het koor zong daarop
nogmaals het refrein. Een zeer wel-
luidend applaus was meer dan verdiend.
Hierop liet het Gemengd Koor Mierlo zich
van de beste kant horen. Wat meer
ingetogener. Zij lieten ons genieten van
luisterrijke liederen. Ook voor hen was er
een dankbaar applaus. Het geheel werd
afgesloten door Gemengd Koor De
Klokkengieters. Wat een schitterend
koor. Zij kunnen ook bogen op een goede
bezetting. Het muzikale spat ervan af.
Een heel fijn duidelijk gehoor met veel
warmte in de stemmen. Een lust voor het
oor de Latijnse gezangen met de bege-
leiding van mooi orgelspel. Een muzikale
middag waar we nog lang van kunnen
nagenieten. Het publiek was dankbaar,
wat zich uitte in een langdurig hart-
verwarmend applaus voor de koren.
Nobis

LINTJE VOOR ROB RASSAERTS
De kerkgangers van het najaarsconcert,
verzorgd door Gemengd Koor De Klok-
kengieters, werden na afloop aangenaam
verrast. Echter voor dirigent Rob
Rassaerts was het een donderslag bij

“muzikale hemel”. Rob en zijn vrouw
werden in de de bloemetjes gezet. Dit
alles omdat hij al meer dan 25 jaar
verbonden is aan het Gemengd Koor De
Klokkengieters. De voorzitter memoreer-
de zijn staat van dienst. Die mag er zijn,
zeer  divers en heel groot(s). Direct
daarop nam de burgemeester Van
Zomeren van  de gemeente Gemert en
Bakel het woord. Gezien diens uitdos-
sing stond er wat speciaals te wachten
voor Rob. Ook hij gaf breedvoerig aan de
verdiensten van Rob voor het gemend
koor. De burgemeester benoemde na-
mens Hare Majesteit de Koningin Rob tot
Lid in de Orde van Oranje Nassau en
reikte de daarbij behorende versiersel
aan hem uit. Rob sprak daarop zijn
dankwoord. Hij gaf daarbij aan zeer
verrast en dankbaar te zijn met deze
prachtige onderscheiding.
Nobis

KKKKKlokje

GEVRAAGD TELEFOONKAARTEN:
Hebt U oude telefoonkaarten en doet er
verder niets mee dan kunt U mij blij
maken. Ik ben op zoek naar oude tele-
foonkaarten (waar ze ook vandaan moge
komen) om mijn verzameling aan te
vullen. Het ruilen van dubbele behoort tot
de mogelijkheid. Bij voorbaat dank. Ben
Sibon, Nachtegaalstraat 7, Aarle-Rixtel.
Telefoon: 0492 – 381610.
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KORT VERSLAG VAN DE
OPENBARE VERGADERING OP
17 OKTOBER 2011.
De voorzitter opent de vergadering met
een welkom en een inleiding met terug-
blik op de voornaamste punten van 2011.
Hij licht de agendapunten kort toe.
Dorpsondersteuning, een nieuw
begrip voor Aarle-Rixtel.
Frank Mulkens geeft aan dat er verschil-
lende instellingen zijn die zich inzetten
voor welzijn, wonen, zorg. Als iemand
een probleem heeft, weet hij niet tot
welke instelling hij zich moet richten.
SWL heeft daarom gekozen voor dorps-
ondersteuners. Deze zijn het aanspreek-
punt. Als zij met een probleem gecon-
fronteerd worden, weten zij wie zij het
beste kunnen inschakelen. Voor Aarle-
Rixtel is Maartje Bressers aangesteld. Er
komt een steunpunt waar de dorpsonder-
steuner op bepaalde tijden zitting heeft.
De urenverdeling voor Aarle-Rixtel is vanaf
nu  8 uur per week.
Maartje Bressers geeft een overzicht van
problemen die zij in de afgelopen maan-
den is tegengekomen. Zij vraagt de aan-
wezigen om in de pauze aan te geven
aan welk actiepunt de meeste prioriteit
gegeven moet worden. OJA krijgt de
hoogste prioriteit. Het parkeerprobleem in
Dorpsstraat scoort erg hoog, evenals de
ontmoetingsruimte voor senioren. Maartje
is bereikbaar: telefoon 0492 328802,  e-
mail mbressers@welzijnlaarbeek.nl
Centrumvisie, actie en reactie
actiehouders. Stand van zaken.
Pieter Verschuuren legt uit hoe de
Centrumvisie is ontstaan. In totaal
worden er 37 acties in de Centrumvisie
opgesomd en bij elke actie worden
actiehouders genoemd. Hij geeft aan
welke actiehouders zijn gevraagd om

mee te werken. Maar één vereniging
heeft hierop gereageerd.
Cendra, jeugdorganisatie voor
jongeren onder 16 jaar.
Hans Schepers geeft toelichting op dia’s
over activiteiten bij Cendra: speurtochten,
computercursussen, demonstratie reptie-
len, knutselen, make-up, barbecue, dis-
co. De jeugdleiders houden niet alleen de
kinderen met activiteiten bezig, maar ze
proberen ook problemen van de kinderen
op te lossen zoals: drugs, drank of
problemen thuis. Een algemene klacht
van de leiding is dat men vaak te weinig
belangstelling en medewerking van
ouders krijgt.
OJA, Open Jongerencentrum Aarle-
Rixtel voor jongeren boven 16 jaar.
Eveline Aarts, Leroy Keunen en Maikel
Kuijpers schetsen een beeld van OJA dat
meer dan 30 jaar bestaat. OJA is een
unieke vereniging: volledig zelfstandig,
compleet zelf onderhoudend. Zij hebben
nooit subsidie aangevraagd. Voor onder-
houdskosten krijgen ze  inkomsten uit de
verkoop van drank. OJA heeft 300 leden.
De missie die OJA wil uitdragen is ont-
spanning, elkaar ontmoeten, elkaar
helpen. Aan artiesten wordt een podium
geboden voor: muziek, cabaret, work-
shops. Hindernissen/obstakels zijn:
onderhoud pand, geluidsoverlast, drank-
en drugsmisbruik. Softdrugs zijn toege-
staan net zoals in heel Nederland, hard
drugs zijn absoluut verboden en hiertegen
wordt hard opgetreden. Huisvestings-
probleem:na wat besprekingen worden ze
voorlopig “gedoogd” om te blijven. Zij
hopen dat de gemeente grond en pand
koopt en dat ze met de gemeente verder
over hun toekomst kunnen onder-
handelen. Gesprekken met parochie en
gemeente zijn steeds in positieve sfeer
verlopen.
 Passantenhaven uitbreiding.
Wendela de Ridder geeft uitleg. Er komt
90 meter bij met haakse ligplaatsen.
Betaalde oplaadpunten en informatie over



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

Pagina 14



BBBBBericht van: Pagina 15

Curly Brackets bij Wim Beeren
Jazz Society op 26 oktober

Woensdag 26 oktober verwelkomt Wim
Beeren Jazz Society de groep Curly
Brackets in café Van Bracht aan de
Kerkstraat in Aarle-Rixtel. Het repertoire
van deze nieuwe band bestaat uit
swingende groovy covers van o.a. Electro
de Luxe, James Taylor Quartet, Incog-
nito, Joss Stone en anderen.
Curly Brackets bestaat uit zangeres
Angelique Lemmens, toetsenist Otto
Koolen, saxofonist en percussionist
Maurice Lucassen, bassist Frank van
Kreij en drummer Hakim Kahfel.
De jamsession die volgt na het optreden
van Curly Brackets, wordt begeleid door
het trio van pianist Joep van der Burgt.
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

Aarle-Rixtel. De planning is dat alles voor
het vaarseizoen 2012 klaar is. De haven
wordt druk bezocht om verschillende
redenen: gratis 3 dagen liggen, rustig
omdat er geen beroepsscheepvaart
langskomt.
Forumdiscussie.
Opmerking dat er in Aarle-Rixtel vaak een
negatieve sfeer is t.o.v. bepaalde ontwik-
kelingen. Maar het tegenovergestelde is
ook mogelijk en hierbij wordt de goede
mentaliteit van OJA als voorbeeld gesteld.
Mensen die vrijwilligerswerk doen in een
of andere vereniging worden het wel eens
moe om positief te blijven bv. als men al
3 jaar bezig om de parkeerproblematiek
in de Dorpsstraat aan te pakken en om
in de Dorpsstraat verfraaiing te krijgen.
Zonder resultaat.
OJA is vooral bezig voor jongeren van 16
tot ca. 26 jaar. Het is de bedoeling dat
voor mensen boven die leeftijd wel de
ruimte ter beschikking komt.
Aan Cendra en OJA wordt gevraagd of er
bij problemen met kinderen ook ouders
worden benaderd. Dit wordt bevestigend
beantwoord.
Met betrekking tot de brug:Wendela de
Ridder: uitgangspunt is dat de toerboten
hier blijven. De gemeenteraad van
Laarbeek heeft een besluit genomen en
alleen als er een beter voorstel komt kan
er een nieuwe beslissing genomen
worden. Wethouder Briels bevestigt dit:
geen afspraken met Helmond over de
brug en alleen als er een beter voorstel
komt, buigt de raad zich hierover. Hierbij
zal de meerwaarde vooral voor Aarle-
Rixtel een belangrijke rol spelen. Voor-
stel om tussen de brug en de Helmondse
sluis een stilte-recreatiegebied te
creëren. Meerwaarde is hier ook van
toepassing.
Op www.dorpsplatform.nl Vergaderingen
kunt u het complete verslag lezen.
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Jaarvergadering
Jeu de boulesclub
Dû Tie Ut.

Op 27 september jl. hield jeu de boule-
sclub Dû Tie Ut haar jaarvergadering in
café ’t Heuveltje.
Na koffie met cake heette de voorzitter
Cor v.d. Berk iedereen van harte welkom.
Het jaarverslag, netjes opgemaakt, werd
door Fred van Veghel voorgelezen en
goedgekeurd.
Wegens het aftreden van Fred van Veg-
hel, secretaris, Hans Duitsman, penning-
meester en Hans van Roij, bestuurslid,
die zich niet meer herkiesbaar stelden
moesten er 3 nieuwe bestuursleden
worden benoemd.
Lizet Scheepers, Ria Bekkers en Jan
Nooijen werden voorgedragen. Nadat de
voorzitter had gevraagd of er schriftelijke
stemming gewenst was, ging de
vergadering akkoord met de 3 nieuwe
bestuursleden.
Het bestuur bestaat nu uit de volgende
personen:
Cor van den Berk      Voorzitter
Wim v.d. Vossenberg Wedstrijdleider

      (vice voorzitter)
Ria Bekkers            Secretaris
Jo v.d. Berk       Penningmeester
Lizet Scheepers      Bestuurslid
Jan Nooijen             Bestuurslid
Het wedstrijdverslag werd door de
wedstrijdleider Wim v.d. Vossenberg
voorgelezen, zoals altijd had hij hier weer
veel werk van gemaakt.
Eric van Houts is de jeu de boules-
kampioen van 2011 geworden. De
voorzitter bood hem de wedstrijdbeker en
een mooi kunstwerk in de vorm van een
bouler aan, gemaakt door ons lid Riny
v.d. Ven.
Ook kwam het snerttournooi aan de orde

wat gehouden zal worden in het bos aan
de Speurgt op zaterdag 22 oktober.
Een ontzettend leuke aktiviteit die de
hele dag duurt, fijn in het bos jeu de
boulen, lekker eten en gezellig samen-
zijn.
Na de rondvraag bedankte de voorzitter
iedereen die zich het hele jaar heeft
ingezet voor Dû Tie Ut, en dit zullen
blijven doen zodat iedereen met veel
plezier bij deze gezellige club kan zijn.
Diegene die ons vaak zien spelen en dit
ook willen proberen: Kom gezellig
meedoen op de mooie locatie bij het
heuveltje.

Ria Bekkers.

Het Kouwenbergs kerkje presenteert
Cabaret met

Bert Kuijpers
Annemarie Henselmans

Udo Holtappels

 Zondag 6 november
Aanvang  15.00 uur

Zorg dat je er  bij bent!!!!!!!!
Entree €  8,50 (incl. cons) Kaarten ook

te reserveren: 0492-382943



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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Aarle-Rixtel levert opnieuw
Laarbeeks Golfkampioenen 2011

Het scheelde niet veel of de Laarbeekse
Golfkampioenschappen vielen tijdens de
herkansing op vrijdag 7 oktober op Golf-
baan Stippelberg opnieuw in het water.
Ondanks de buien aan het begin en einde
van de wedstrijd werd de wedstrijd door
een groot aantal spelers uitgespeeld. Het
was geen gemakkelijke wedstrijd, hoewel
de zon af en toe tevoorschijn kwam en
het voor een groot gedeelte droog bleef,
maakte de wind het de spelers niet
gemakkelijk! De gezelligheid kende,
zoals gebruikelijk bij de Laarbeekse
Golfkampioenschappen, geen tijd!
Ondanks de zware omstandigheden
brachten de Aarlese deelnemers het er
goed vanaf: Niet alleen de best spelende
golfer van de dag, maar ook de titel
Laarbeeks Golfkampioen viel te beurt aan
inwoners van Aarle-Rixtel! Op Golfbaan
Stippelberg sleepten Margo van der
Heijden (handicap 16.0, netto 84 slagen)
en Lambert van der Velden (handicap
19.4, netto 73 slagen) de titel in de
wacht! Best spelende golfer van de dag
bleek Roderik van den Bogaard (handicap
12.6) met 90 slagen bruto. Met 78 slagen
werd hij tweede. Derde werd Ad
Bierbooms met 80 slagen. Bij de dames
wist Germa van Dulmen met een slag
meer dan de kampioen een tweede

plaats, birdie én de neary te scoren. Met
90 slagen werd Brigit Jonkergouw derde.
Hoge handicappers
Bij de categorie hoge handicappers bleek
Aarle-Rixtel ook goed te scoren: José
Migchels (hcp 30.5) haalde maar liefst 35
punten en werd nummer 1, gevolgd door
Diny van de Heuvel (hcp 26.6) met 25.
Derde werd Connie Jongejan (hcp 33.8)
met 22 punten. Bij de heren ging de
eerste prijs naar Ton van Dijk (hcp 24) die
net als Harald Gilsing (hcp 24) eindigde
met 32 punten. Met 29 punten werd Jan
Swinkels (hcp 26) derde.
In de categorie 36+ werd Mimi van Bree
met 33 punten de nummer 1. Met 21
punten gevolgd door Jeanne Swaanen op
de tweede, vervolgens door Leni van der
Aa op de derde plaats. Tommie van de
Leemputten  eindigde zelfs met 43
punten, Geert Elzinga werd met 34
punten tweede, Michiel Beukers volgde
op de derde plaats.
Coen Vervoort scoorde de neary bij de
heren. De ‘longest’ bij de dames was voor
Margo van der Heijden, onoverwinnelijk
bleek Roderik van den Bogaard bij de
heren met zijn 260 meter drive. De
prijzen werden door Pia van de Heuvel van
Rabobank Peel-Noord en burgemeester
Hans Ubachs uitgereikt.
De Laarbeekse Golfkampioenschappen
2012 worden – onder voorbehoud –
gehouden op 31 augustus 2012.

 
KKKKKlokje

Gevraagd:
Hallo, wij zijn twee zusjes van 10 en 13
jaar. We zijn op zoek naar een lieve,
leuke verzorgpony om samen te ver-
zorgen, knuffelen en te berijden in Aarle-
Rixtel. We zitten al 4 jaar op paardrijles,
dus we hebben ervaring met paarden en
pony’s. Wie maakt ons blij?
Tel: 06.22.20.65.23 of mail naar
2voices@gmail.com
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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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Speciale avond van de
Aarle-Rixtelse Revue
op 29 oktober 2011

Zaterdagavond 29 oktober 2011 organi-
seert de Aarlese Revue een Chicago
Night in de Couwenbergh met mede-
werking van The Old Swing Band. Dat
het een gezellige avond gaat worden daar
kun je op rekenen. Dansschool Reniers
uit Helmond geeft deze avond enkele
showdansen, de Aarlese Velvet Rouge
was spijtig genoeg deze avond niet
beschikbaar. Reportad is op bezoek bij
Piet en Annemie van den Heuvel op de
Bosscheweg. Annemie vertelt dat de
Aarlese Revue eens iets anders wilde
doen. Deze avond worden diverse liedjes
uit de jaren dertig op Jazzmuziek ten
gehore gebracht. Het idee om zo’n avond
te organiseren heeft dirigent Jan van
Meelis opgedaan in Oostenrijk. De eer-
ste avond die daar werd georganiseerd
kwamen er zeventig mensen op af. Nu
komen er ruim driehonderd personen
naar toe. Ja, zegt Piet, de Aarlese Revue
wilde weer optreden, je kunt niet iedere
keer op dezelfde manier optreden. We
waren toe aan een nieuwe uitdaging. Je
hebt ook de gelegenheid om te dansen,
de dansen uit de jaren dertig zijn erg in.
Je weet ook dat een Jazzband met de
muziek erg kan improviseren. Dat het
gezellig wordt, durf ik je op een blaadje
mee te geven. De Aarlese Revue zingt en
wordt begeleid door The Old Swing Band.
We zijn met 22 leden die zingen. Dit zijn:
Françien van de Weijer, Adri van Roy,
Godelieve v.d. Nieuwenhof van Roy, Leon-
tien Kersten, Maria van Stokkum, Harrie
van Ganzenwinkel, Peter Stultiëns, André
Gevers, Adriaan en Narda v.d. Boogaard,
Bets van Ham, Maria Migchels, Jo
Zomers, Jan en Ben van Meelis, Theo
van Gemert, Jos Minten, Mariëtte
Brouwers, Wim Aalders, Toon Dankers,

Piet en Annemie van den Heuvel.
In de Couwenbergh hebben we ook een
goede akoestiek, dat is erg belangrijk
voor de zangers. Op de aankondiging in
het Gemeenschapsblad van 10 oktober
stond de kleding aan te passen aan het
tijdsbeeld  van de jaren dertig? Natuurlijk
is het leuk dat je op die avond zo bent
aangekleed, maar dat is helemaal niet
nodig. Iedereen kan komen zoals hij wil.
Kaarten zijn vooraf te bestellen op tel:
0492-386061 en dagelijks  te koop bij de
COUWENBERGH
De toegangsprijs is vijf euro. De avond
begint om 20.00 uur in de Couwenbergh.
U bent van harte welkom op deze avond.
Piet en Annemie bedankt voor de koffie
en het heerlijke zelfgebakken appel-
gebak.
Reportad.

Jeugdgemeenteraad
komt met nieuw initiatief
Kinderlintjes in Laarbeek

In haar laatste vergadering voor de
zomervakantie heeft de Jeugdgemeente-
raad besloten dat er een onderscheiding
moet komen voor kinderen die iets
bijzonders hebben gedaan, het zoge-
naamde Kinderlintje. Vandaag is in de
eerste vergadering van het nieuwe jaar
bekendgemaakt hoe de lintjes eruit
komen te zien, wat je moet doen om een
lintje aan te vragen en wanneer het
eerste exemplaar wordt uitgereikt.
Voor wie is het Kinderlintje?
Kinderen die in de ogen van hun
omgeving iets bijzonders gedaan hebben,
kunnen in aanmerking komen voor een
Kinderlintje. Iets bijzonders kan van alles
zijn. Zo kun je kinderen aanmelden die
een heldendaad verricht hebben, bijvoor-
beeld door een dier te redden. Maar ook
kinderen die zich inzetten voor hun
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EN JE KUNT NOG STEEDS
MEEDOEN…..
Zondag 13 november is het weer zover:
het jeugdprinsenbal van De Gele Kielen.
Die dag worden ‘s middags in café/zaal
De Vrienden de nieuwe jeugdprins en
jeugdprinses bekend gemaakt. Maar…
het programma daaromheen maken de
kinderen van Aarle-Rixtel zelf.
Op school heb je een formulier gekregen
waarmee je je op kunt geven om mee te
doen aan de playbackwedstrijd die ook
die middag gehouden wordt.
Wil je dansen, zingen, live optreden,
playbacken, gewoon een leuke act doen
die je zelf verzint…alles is mogelijk
maar…..je moet natuurlijk wel meedoen!
Alleen, met z’n tweeën of met een hele
groep. Dus kom op! Geef je op met het
formulier of duw een briefje met je naam
(namen), wat je doet en je telefoon-
nummer in de bus bij Cindy van
Veenendaal, Terlingenplein 55 in Aarle-
Rixtel. We hebben nog plaats genoeg in
het programma dus zeker voor jou! je
krijgt dan zo snel mogelijk bericht.
Niet vergeten :
Zondag 13 november Jeugdprinsenbal/
Playbackwedstrijd aanvang 14.00 uur bij
Café/Zaal De Vrienden in de Dorpsstraat.
(de zaal is om 13.30 uur open).
In ieder geval: tot het jeugdprinsenbal!
De Gele Kielen

omgeving, buurt of straat. Bijvoorbeeld
door elke week boodschappen te doen
voor een zieke of bejaarde. Je kunt een
kind nomineren door een aanmeld-
formulier in te vullen. Deze aanmeld-
formulieren zijn te verkrijgen op alle
Laarbeekse basisscholen, bij de
Stichting Welzijn Laarbeek (SWL) en het
Laarbeekse gemeentehuis. De aan-
melding moet gebeuren door een inwoner
van Laarbeek, ondersteund door twee
‘getuigen’. Zowel volwassenen als
kinderen kunnen iemand nomineren. De
onderscheiding is bedoeld voor kinderen
van 4 tot en met 12 jaar. De aanmel-
dingen worden beoordeeld door een jury.
Wanneer?
De kinderlintjes worden in principe
uitgereikt op de ‘Dag van de rechten van
het kind’ van Unicef. Dit is elk jaar op 20
november. Omdat deze datum dit jaar op
zondag valt, worden de onderscheidingen
op maandag 21 november uitgereikt. De
genomineerde kinderen en hun ouders
ontvangen daarvoor een speciale
uitnodiging. Burgemeester Ubachs gaat
naar de basisscholen van de winnende
kinderen om de Kinderlintjes uit te reiken.
Hoe meld je iemand aan?
Iedereen kan een kind aanmelden via een
speciaal aanmeldformulier. Dit formulier
is verspreid op alle basisscholen in
Laarbeek en is ook te downloaden op
www.laarbeek.nl. Het ingevulde formulier
kun je opsturen of afgeven bij het
gemeentehuis. Let op! Dit moet gebeuren
vóór 7 november 2011. Op 9 november is
er een besloten jurybijeenkomst, waarin
bepaald wordt welke kinderen in aan-
merking komen voor een lintje. De jury
bestaat uit de leden van de Jeugd-
gemeenteraad, burgemeester Ubachs en
de directeur van de Stichting Welzijn
Laarbeek, de heer Frank Mulkens.
Natuurlijk zal het tot op het laatste
moment geheim zijn welke kinderen dit
eerste jaar een onderscheiding krijgen.
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www.twanvanhout.nl

www.autoschadeverbakel.nl
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Heb je interesse, kom dan gerust een
kijkje nemen in één van onze lessen!
Maandag van 19.00 uur tot 20.00 uur –
16 t/m 25 jaar
Zaterdag van 9.00 uur tot 10.00 uur – 3 t/
m 6 jaar
Zaterdag van 10.00 uur tot 11.00 uur –
13/14 jaar
Zaterdag van 11.00 uur tot 12.00 uur – 7
t/m 9 jaar
Zaterdag van 12.00 uur tot 13.00 uur – 10
t/m 12 jaar
De lessen worden gegeven bij M.F.C. De
Dreef, de Duivenakker 76 in Aarle Rixtel.
Mocht je nog vragen hebben, bel gerust
040 2544052 (hoofdkantoor) of kijk op
www.dededanceballet.nl.

ZANGGROEP DE HALMEN
ZOEKT ……………

Zanggroep de Halmen uit Lieshout is op
zoek naar een pianist(e). Heb jij zin en
tijd om ons gezellige koor muzikaal te
begeleiden? Kom dan eens luisteren.
Onze repetitieavond is op dinsdagavond
van 20:30 uur tot 22:30 uur in het
Dorpshuis, Grotenhof 2 te Lieshout.
Verder luisteren wij maandelijks de vie-
ring in de Sint-Servaaskerk te Lieshout
op. Zaterdagavond 12 november 18.30
uur zingen wij in de kerk van Aarle-Rixtel.
Nieuwe leden zijn overigens ook altijd
van harte welkom. Heb je interesse?
Kom luisteren op zaterdagavond 12
november 18.30 uur in de kerk van
Aarle-Rixtel, op onze wekelijkse
repetitieavond of mail naar
de_halmen@tele2.nl.

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.

BBBBBericht van:

Kijklessen bij DéDé Danceballet
In de week van maandag 14 november
t/m zaterdag 19 november zijn de
lessen van DéDé Danceballet voor
iedereen toegankelijk, het is dan een
openles-week! Belangstellende zijn dan
van harte welkom om een kijkje te komen
nemen in één van onze lessen.
Danceballet is een dynamische vorm van
modern ballet. Verschillende dansstijlen
worden gemixed waardoor het dyna-
misch, fel en energiek is! De leeftijden
variëren enorm; de jongste leerling is 3
jaar en de oudste is 63 jaar, het is dus
voor iedereen!
Een (kijk)les van een uur bestaat uit twee
gedeeltes:
De eerste helft bestaat uit een warming-
up, conditietraining, slow-down (een
oefening voor je houding met basis-
technieken uit klassiek ballet), spierver-
lengende (lenigheids-) oefeningen en
spierversterkende oefeningen in een
body-mix.
In de tweede helft van een les wordt er
gedanst. In een lesprogramma van onge-
veer twaalf weken leer je een complete
choreografie op een lekker dansnummer.
Van klassiekers uit de 80’s tot de meest
swingende nummers uit de actuele
charts. Danceballet is geen streetdance,
geen jazzballet, geen modern ballet, het
is een nieuwe vorm van ballet met veel
power! Dit zul je uiteindelijk ook laten
zien door optredens, demonstraties en
shows te geven! Natuurlijk dans je dan in
prachtige kostuums!



Hagelkruisweg 10

5735 BH Aarle Rixtel

T. 0492-381865

M. 06-13740800

info@henkmertens.nl

www.henkmertens.nl
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Voeding en levenswijze hebben een grote invloed op onze
gezondheid en ons welbevinden.

Binnen de natuurlijke gezondheidszorg zijn tal van mogelijkheden om hieraan
(zelf) te werken.

Voor advies en begeleiding kijk op www.gezondheidsbegeleidingsuzanne.nl
Suzanne Verheijen/Aarle-Rixtel
0492-383246/06 22509911
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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
getrokken.Om 20.11 uur verwelkomen we
op het bordes van conferentiecentrum de
Couwenbergh  de nieuwe Prins van
Ganzegat, een jubileumprins gelet op het
55 jarig jubi leum van de stichting
Organisatie Carnaval Ganzegat.
Eerder gaven wij u al de eerste drie
aanwijzingen:
1. Hij zit soms in het buitenland
2. Expert in de leer van Ganzegat
3. Negentien achtenzestig

Voor wie het nu nog niet duidelijk is krijgt
u de volgende 3 aanwijzingen:
4. Voetbal en gele kaarten
5. Geen echte ganzegatter van

geboorte
6. Gelegenheidsblazer

Mogelijk wordt er nu al wat meer duidelijk,
het tipje van de sluier wordt steeds meer
opgelicht.

Ganzekwekavonden.
In verband met het 55 jarig jubileum
worden er dit seizoen maar liefst 3
ganzekwekavonden gehouden.
De eerste twee avonden zullen geheel
gevuld worden met artiesten van Aarlese
bodem, van het heden maar ook velen
vanuit het verleden.

De derde avond wordt gevuld met
bekende en misschien wel onbekende en
verassende artiesten uit de regio.
De data van deze avonden zijn 14 januari,
28 januari en 11 februari.
De voorverkoop voor deze avonden vindt
plaats op 18 december a.s. bij cafe de
Vrienden.
Noteer deze data alvast in uw agenda.
Nadere informatie volt later.
Kijk voor meer informatie ook eens op
onze vernieuwde website
www.ganzegat.nl

Nieuws van het
Gezondheidsteam Aarle-Rixtel.

Zondag 16 oktober werden we verrast
door de grote opkomst van de Aarlese
Marikenloop.
We hebben samen een gezonde gezel-
lige wandeling over Croyse dreven
gemaakt tijdens de borstkankermaand.
Wij willen fam. vd Laar op Kruisschot én
Broos Biemans op Croy bedanken voor
hun ondersteuning.
Omdat het wandelen in goede aarde is
gevallen gaan wij als gezondheidsteam
door met het wandelen.
Elke 1e zondag van de maand zal er een
themawandeling zijn . Start om 10 uur bij
conferentiecentrum de Couwenbergh.
En ELKE WEEK gaan we op woensdag-
avond een kleine wandeling maken van
ongeveer 4 km.
De avondwandeling is voor jong en oud,
vanaf de leeftijd van 10 jaar.
We vertrekken, ook bij slecht weer, bij
bovenstaand adres. Wel ben je verplicht
reflecterende kleding te dragen, voor de
veiligheid.
Bij elke wandeling zal iemand van het
gezondheidsteam meelopen.
Kom en loop met ons mee.
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De Bewonersraad is op zoek…
De Woningstichting Laarbeek verhuurt
2.100 woningen in Laarbeek.  Omdat het
ondoenlijk is om regelmatig met  alle
huurders afzonderlijk rond de tafel te
gaan zitten, is de Bewonersraad Laar-
beek opgericht. De Bewonersraad be-
staat volledig uit huurders en behartigt de
algemene belangen van alle huurders.  Zij
adviseert de Woningstichting over alle
zaken die voor huurders van belang zijn.
Daarnaast weten huurders regelmatig de
weg naar de Bewonersraad te vinden, als
ze een probleem hebben waar ze met de
Woningstichting niet uit zijn gekomen.
De Bewonersraad Laarbeek is op zoek
naar mensen, die…
… het leuk vinden voor een korte
periode mee te werken aan een
project. Bijvoorbeeld in samenwerking
met de Woningstichting en de Bewo-
nersraad onderzoeken welke vormen van
participatie door huurders mogelijk zijn.
Hiervoor zijn we op zoek naar werk-
groepleden.
… graag willen meedenken over het
beleid dat de Woningstichting moet
voeren om zo goed mogelijk de belangen
van de huurders te behartigen. Hiervoor
zijn we op zoek naar nieuwe
bestuursleden.
… goed een overleg kunnen leiden en
woordvoerder kunnen zijn namens de
Bewonersraad. Hiervoor  zijn we tevens
op zoek naar een voorzitter.
Mensen die zich herkennen in één van de
bovenstaande profielschetsen of meer
informatie willen hebben over de
Bewonersraad, nodigen wij van harte uit
om contact op te nemen met de secre-
taris van de Bewonersraad Laarbeek,
Marjan Gringhuis. 06-33027923
 info@bewonersraadlaarbeek.nl

16.000 mensen
met MS zoeken
16.000 collectanten

Eén op de duizend mensen in Nederland
krijgt de diagnose Multiple Sclerose, een
niet te genezen ziekte van het centrale
zenuwstelsel.
De diagnose wordt vaak gesteld bij
mensen tussen de 20 en 40 jaar, in een
tijd dat je op het punt staat een studie te
volgen of aan gezinsuitbreiding denkt.
Opeens is de toekomst niet meer zeker.
Wat kun je wel blijven doen en wat niet
meer? Niemand weet hoe MS zich
ontwikkelt.
Het streven is om voor elke MS-patiënt,
een collectant op straat te zien tijdens de
MS collecteweek.
16.000 mensen met Multiple Sclerose
verdienen net zoveel collectanten.
De zoektocht naar 6.100 extra collec-
tanten start nu! Doe mee!
De collecteweek is van 21 t/m 26
november. Het Nationaal MS Fonds zet
zich in voor mensen met MS.
Naast voorlichting en patiëntenonder-
steuning verricht zij onderzoek naar de
ziekte en de problemen die mensen met
MS ervaren. Het Fonds kan haar werk
alleen doen dankzij giften. De huis aan
huis collecte in november is de belang-
rijkste inkomstenbron.
U kunt het Nationaal MS Fonds ook
steunen door een gift over te maken naar
giro 5057 te Maassluis.
Wilt u meer informatie? Kijk op
 www.nationaalmsfonds.nl
of bel met 010-5919839

KKKKKlokje

Gezocht te huur/te koop:
bergings- / garage ruimte.
Met vriendelijke groet jaap,
Tel: 0613352694



BIJ AANKOOP MONTUUR + GLAZEN
10 % KORTING

OP HET TOTALE BEDRAG
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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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Kouwenbergs kerkje biedt
podium aan
poppentheater Kris-Kras.

Benk Janssen is al meer dan veertig jaar
poppenspeler.Het begon ooit in de
Brandstraat in Beek en Donk waar zijn
Walter van Kessel met veel verve een
poppenkastvoorstelling gaf. Dat maakte
zoveel indruk dat Benk weldra zijn eigen
poppenkast had.
In het begin waren Arno van de Kerkhof
en Jan Krijnen zijn metgezellen. Later
haakte Arno af en ging het duo Jan en
Benk verder. Nadat Jan was geëmigreerd
bleef Benk alleen over. Inmiddels had hij
de opleiding tot Jongerenwerker afgerond
en trad hij in dienst van de toenmalige
stichting samenlevingsopbouw in Beek
en Donk. In die omgeving kreeg Benk
steeds meer inspiratie: het poppen-
theater Kris-Kras was een feit, al bleef
het tot dan een aardige hobby. Vanwege
bezuinigingen binnen het welzijnswerk
kwam Benk zonder werk.
Met enige ondersteuning was het moge-
lijk om samen met zijn vrouw het poppen-
theater beroepsmatig een doorstart te
geven. Na het overlijden van zijn partner
zette Benk desondanks het poppen-
theater met veel enthousiasme voort.
Inmiddels heeft hij een nieuwe vriendin en
natuurlijk Koen, zijn grootse fan, die als
het even kan Benk op zijn theater-
tournees vergezeld! Benk beschikt over

een echte Oud-Hollandse poppenkast en
daarnaast ook een heusse Engelse
dubbeldekker die als mobiel theater
fungeert. Maar het belangrijkste zijn zijn
poppen: originele handpoppen uit
Duitsland.
Inmiddels heeft Benk ook het Kouwen-
bergs kerkje als podium gevonden. Het is
werkelijk een waar genoegen om de
kinderen te zien genieten van het
kunstenaarschap van Benk. Het kost
hem geen enkele moeite om de kinderen
vanaf het allereerste moment volledig bij
zijn spel te betrekken. Het Kouwenbergs
kerkje heeft dan ook met graagte haar
deuren wagenwijd opengezet om het
poppentheater van Benk te omarmen.
Woensdag 26 oktober is het weer zover.
Dan wordt de reeks voorstellingen weer
voortgezet.
Dit keer vangt Jan Klaassen de boef. Het
mag uiteraard duidelijk zijn dat daar veel
listige plannetjes aan vooraf gaan. De
voorstelling ( voor 4 jaar en ouder) begint
om 14.30uur.  Kaartjes ad 4 euro zijn te
reserveren via 0492 382943.
Vanaf half november zijn er enkele
speciale Sinterklaasvoorstellingen. Meer
nieuws volgt.

KKKKKlokje

Verloren: “
Ik ben op 8 oktober 2011 mijn IPOD
TOUCH verloren. Ergens tussen de
Malthezer en Bosscheweg. Hij zit in een
blauw/zwart hoesje. Mocht iemand hem
gevonden hebben graag even bellen naar
nummer 0492-383454. Ik zou hem erg
graag terug hebben. Giel van Wanrooij”

Chantal’s Voetverzorging, uw pedi-
cure aan huis!
Nu ter kennismaking € 3,50 korting op
uw eerste behandeling. Ook voetbe-
handeling mogelijk in salon La Belle Vie
in Aarle-Rixtel. Lid Provoet. Belt u eens
voor een afspraak!  Tel: 06-51 29 10 83
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Stichting Reanimatie Laarbeek.

Een leven hoeft niet te stoppen
bij een hartstilstand.

Elke week worden 300 Nederlanders
buiten het ziekenhuis getroffen door een
hartstilstand. Dit gebeurt in de meeste
gevallen in en rondom het huis. Dit kan
ook bij u in de omgeving gebeuren.
De kans om een hartstilstand te over-
leven stijgt als omstanders de tekenen
van een hartstilstand snel herkennen.
De eerste zes minuten bij een hart-
stilstand zijn cruciaal. Wordt binnen die
tijd niet begonnen met reanimeren dan is
de overlevingskans vrijwel nihil.
Als direct 112 wordt gebeld voor een
ambulance, direct wordt gereanimeerd
stijgt de overlevingskans naar 20 tot 25%
Als er binnen korte tijd een AED ingezet
kan worden dan is de overlevingskans
nog groter.
Reanimatie is een combinatie van hart-
massage en mond-op-mondbeademing.
Bij hartmassage wordt het borstbeen
ritmisch ingeduwd en weer in rustpositie
gebracht. Bij het induwen wordt het hart
tussen het borstbeen en de wervelkolom
samengedrukt, waardoor het bloed uit het
hart het lichaam in wordt gepompt. Bij de
beademing wordt zuurstof ingeblazen.
Door hartmassage en beademing af te
wisselen, blijft de bloedsomloop en daar-
mee het zuurstoftransport kunstmatig op
gang. Door dit te doen overbrug je de tijd
totdat er gespecialiseerde hulpdiensten
zijn en voorkom je hersenbeschadiging.
Stop daarom nooit met reanimeren.
Blijf doorgaan totdat tot dat ambulance-
zorgverleners de reanimatie van u
overnemen. Als er snel een AED be-
schikbaar is kan deze ook ingezet
worden. Men gaat wel door met reani-
meren en luistert tevens naar de
gesproken tekst van de AED.

Daarom is in Laarbeek nu de Stichting
Reanimatie Laarbeek opgericht, en deze
organiseert cursussen en herhalings-
cursussen voor mensen die opgeleid
willen worden, om bij een hartstilstand
snel te beginnen met reanimeren en
eventueel een AED te bedienen. Er is
hiervoor geen vooropleiding nodig.
De cursusduur is 2 avonden van 2,5 uur.
Tijdens deze cursus wordt er uitgebreid
op ingegaan om goed te kunnen reani-
meren en de bediening van de AED.
De cursus start op woensdagavond 16
november 2011 en duurt 2 avonden (16 en
23 november). Deze cursus wordt gege-
ven in Ontmoetingscentrum Beek en
Donk. Aanvang 19:30 uur. Omdat deze
cursus gegeven wordt door een vrijwilliger
kunnen wij de kosten op € 10,00 houden,
zodat deze voor iedereen toegankelijk is.
Gaarne van te voren even aanmelden.
Voor € 10,- per jaar kunt u eventueel een
mensenleven redden
Het is belangrijk dat zoveel mogelijk in-
woners van Laarbeek deze cursus volgen
zodat, als er iemand een hartstilstand
krijgt, er altijd iemand in de omgeving is
die weet hoe snel te handelen om de
overlevingskans van het slachtoffer te
vergroten.
Wilt u meer weten over een cursus of
heeft u andere vragen dan kunt u contact
opnemen met:
Stichting Reanimatie Laarbeek
Ad van Kasteren
Tel: 06 51 21 17 02
Email: info@reanimatielaarbeek.nl
www.reanimatielaarbeek.nl

Pagina 33BBBBBericht van:

KKKKKlokje

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



Bosscheweg 31, Boerdonk,  0492-461889 

Geopend van wo. t/m zo.

NIEUWE PRIJZEN, NIEUW MEUBILAIR, NIEUWE KLEUREN, NIEUWE KAART
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Op zondag 13 november hopen wij bij
onze eerste landelijke veldtoertocht van
dit winterseizoen op betere weers-
omstandigheden dan vorig jaar. Toen
trakteerde pluvius ons op uitzonderlijk
natte omstandigheden. De deelnemers
kunnen op die dag kiezen uit de
afstanden 30 en 40 km. en vertrekken
tussen 09.00 en 10.00 uur vanaf de
kantine van A.S.V.’33 aan de Bakelse-
weg. De routes worden geheel uitgepijld
en halverwege de tochten krijgt men
gratis soep of een andere warme drank,
met daarbij nog koek. Het inschrijfgeld
bedraagt € 3,00 voor NTFU-ers en
KNWU-ers, anderen betalen een euro
meer en kinderen tot 16 jaar mogen
gratis meedoen. Onder alle deelnemers
worden 10 prijzen verloot.
Meer informatie is te vinden op
www.aandewielen.nl.
Kaarten: Op de eerste druk bezochte
kaartavond won Berry Driessen bij de
rikkers en was Jeanne Beekmans de
beste bij de jokeraars. Kaartavond twee

wordt gehouden op 8 november.
afd. publ.

GEZINSROUTE
op zondag 6 november a.s.

Zondag 6 november a.s. is het weer
zover. We gaan dan gezellig met familie,
vrienden en bekenden een prachtige
route fietsen van ongeveer 40 km.
Met U hopen we op een prachtige zon-
nige dag met weinig wind.
Zoals gebruikelijk startten we om half
tien bij café ‘t Heuveltje aan de Dorps-
straat. Vandaaruit fietsen we over rustige
binnenwegen richting Beek en Donk, De
Mortel om te gaan rusten bij cafe De
Viersprong in de Rips
Na de rust vertrekken we richting Venray,
De Joden Peel, Milheeze, Bakel en dan
naar Aarle. We zullen de fietstocht
beeindigen bij ons clubhuis café ‘t
Heuveltje aan de Dorpsstraat.
Onderweg kunt U genieten van weidse
blikken, mooie natuur, bossen en een
prachtige golfbaan. Wij hopen weer velen
van U te mogen ontmoeten.
Voor eventuele vragen kunt U bellen met
Toon Vogels, tel. 0492-382608.

Openingstijden showroom
wo-do-vrij  :13.30-18.00 uur

za: 09.00-16.00 uur
Of volgens afspraak

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

onze vernieuwde showroom
of kijk op ons nieuwe website:

www.vanrooydasmooi.nl
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De Meikever

Ik behoor tot de generatie uit de eerste
helft van de vorige eeuw, die het moest
doen zonder  computers. Ik moet zeggen
dat ik aardig wat heb bijgeleerd, maar het
automatisme zit er nog niet in en zo kon
het gebeuren dat de vorige aflevering van
de meikever  niet correct en onvolledig de
pers in ging. Misschien hebt U het niet
gemerkt maar ik baalde er wel een beetje
van. Verkeerd knopje gebruikt en niet
meer gecontroleerd wat er naar de
redactie ging. Verdorie, en ik had nog wel
een mooi slot over mistige herfstdagen
en paddenstoelenpracht in de buurt.
Hopelijk hebt U die toch ontdekt want het
was de moeite waard en de vorige
oktoberzondag was er weer een om in te
lijsten. Even over de grens gekeken  in
de Stiphoutse bossen. Prachtige vennen
met zowaar nog een paar kleine groene
kikkers, schitterende roodbruine libellen
en een overvloed aan zwammen, boleten
en zwavelkoppen. Weer een paar fraaie
exemplaren aan de fotocollectie toege-
voegd.  De bosjes langs het boerenland-
pad op Croij herbergen trouwens een
woud van kleine paddenstoelen op de
hopen afvalhout.  Met al dat ontspannen
vergeet  je bijna dat er nog steeds geva-
ren dreigen vanuit het zuiden. Het woord
annexatie bestaat nog steeds en het
spook ook, zelfs provincies zijn niet meer
veilig. Bij het passeren van kasteel Croij
kreeg ik vorig weekeinde even de ril-
lingen. Vlaggen en versieringen en een
bord: Welkom op kasteel Croij. Sint
Antoniusgilde STIPHOUT. En Stiphout is
nog steeds Helmond, toch. Dus ik dacht,
wat krijgen we nou, ons kasteel ingepikt
door een vreemd gilde, daar moet ik het
mijne van weten.  Het was maar voor een
paar dagen, verzekerde men mij,  vanwe-
ge het 300-jarig bestaan. Oké, dat zien
we deze keer door de vingers,  als maan-

dag maar alles opgeruimd is. De brug
moeten we trouwens ook in de gaten
blijven houden want sluis 7 is bijna klaar
en dan zal het gemauw wel weer
beginnen. Weet U het nog, de fuut broeit
onder de brug, volgend jaar ook weer en
dat is een beschermde vogel. Het beestje
heeft graag een dak boven zijn koppie,
dus niet verstoren en dicht laten die
handel. De septembermaand was de
maand van het afscheid maar ik was de
katten van de Heikant nog vergeten. Daar
moeten  we ook afscheid van nemen,
althans dat is de bedoeling, al langere
tijd, tenminste  dat zei men, zo heb ik
gehoord, alle 1500, had iemand beloofd,
inclusief paarden, honden en wat er nog
meer losloopt. Ik zal U even uit de droom
helpen, het worden er alleen maar meer.
Ik heb het vorige week met eigen ogen
gezien. Drie poezen erbij en niet de minst
kleine. Patricia, Patty en Tatjana.
Aangezien ik toch in de buurt was, kon ik
natuurlijk mijn nieuwsgierigheid niet be-
dwingen, want waar zitten die 1500
katten eigenlijk opgeborgen. Zo groot is
dat terrein echt niet. Ik zie er regelmatig
een twintig of dertig in de voortuin  maar
dan mis ik er nog een 1470. Onder de
grond soms. Dat moet wel want
woonboten heb ik achter op de vijvers
ook niet zien liggen. Misschien dat er
afgelopen donderdag bij de poezenshow
een tipje van de sluier is opgelicht. Ik
denk wel dat ik gekeken heb, zoals veel
mensen uit Ale. Fijn toch, zijn we straks
in heel Nederland niet alleen maar
bekend door onze mooie klokken. Let
op, dat kan nog wel een bezienswaar-
digheid worden na donderdag, poesjes
kijken op den Heikant, een nieuwe
toeristische attractie. Past precies in de
toeristische ambitie van Laarbeek.
Waterpoort van de katten, in plaats van
de Peel. Ik zou de brug maar dicht laten,
zodat iedereen de poezen kan gaan
bewonderen.
De meikever.
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Het geruchtencircuit draait op volle
toeren,
leuk dat in zo’n dorp,
vele mondjes zich regelmatig roeren.
Actuele onderwerpen zijn dit keer,
kumt d’n Aldi naw langs de knaal?
hoe wordt ‘t Heuveltje vertimmerd?
wa doen ze naw mi dè van dun
buurman?
ge wit wel mi ‘t pand van Kwins!
hoe gittur ‘t pand van Verhoeven oitzien ?
ja, dè van Janne, de lieghoek!
wa vur gistelijke kriege we naw ?
hedda gai ok nun brief gehad over ‘t
Klavier?
Mooi is het volgen van een gesprek,
waarvan je soms veel meer weet,
maar waarover afspraken gemaakt zijn,
tegenover de buitenwereld hou je nog
effe je bek.
RD
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Intocht
Sinterklaas

Lieve kinderen,
Bijna is het weer zover, het grote aftellen
is weer begonnen ! De Datum Piet heeft
20 November als datum gekozen voor de
intocht van Sinterklaas.
Het zou erg fijn zijn als alle kinderen uit
Aarle-Rixtel hem komen begroeten.
De Sint gaat waarschijnlijk door pro-
blemen met de brug dit jaar aan de kant
van de jachthaven aankomen maar dit
zal aangegeven zijn door de organisatie.
WIJ VERZOEKEN ALLE KINDEREN OM
13.00 UUR BIJ DE AARLESE BRUG TE
STAAN !!
Wees op tijd want de pakjesboot arriveert
om 13.10 scherp !
Natuurlijk hoopt Sinterklaas ook weer alle
ouders, verzorgers, opa’s en oma’s,
toeristen en verdere artiesten en belang-
stellenden te mogen begroeten.
Na de aankomst van Sinterklaas zal hij
onder begeleiding van zijn Pieten, de
harmonie en beide gildes, via onderstaan-
de route, Havenweg, Klokkengieters-
straat, Dorpsstraat, Kannelustweg, Lage
Hoeve, de Maltezer, de Duivenakker,
tenslotte aankomen bij MFC de Dreef.
Zoals elk jaar hebben wij weer een heel
gezellig middagprogramma voor jullie.
Na een korte rustpauze voor de Sint, die
al erg oud is natuurlijk, starten wij met
het middagprogramma om 14.30 uur.
Natuurlijk trotseren onze vrijwilligers met
de collectebussen van 14 tot 20
november het koude gure weer hopende
op een warme ontvangst, zodat het weer
mogelijk is Sinterklaas een warm onthaal
te geven in Aarle-Rixtel,
Tot 20 NOVEMBER 13.00 UUR.
Met vriendelijke groeten,
het Sinterklaascomité
sinterklaascomiteaarlerixtel@gmail.com
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HELMONDSE COURANT oktober 1961

13 oktober Middenstand
Gisteren ontving het plaatselijke bestuur
Middenstands vereniging bericht van het
Ministerie van Economische zaken dat
de vergunning is verleend voor het houden
van een St. Nicolaas actie en wel van 27
november tot en met 6 december 1961.
Deze actie zal geschieden in samen-
werking met het Prinses Beatrix Polio-
fonds. Tijdens deze St. Nicolaasweek
zullen prachtige, waardevolle prijzen
beschikbaar worden gesteld.

17 oktober Autobotsing
Gistermiddag passeerde een auto een
geparkeerde wagen in de Klokstraat. Bij
het uitwijken naar links, kwam de
inhalende wagen in botsing met de hem
tegemoet komende auto van Dokter
Magis, alhier. Bij dit ongeval kwamen
beide bestuurders er goed af; er was
alleen behoorlijke materiële schade.

17 oktober Actie Kinderzegels
Ook in Aarle-Rixtel hebben de kinderen
van beide scholen hun beste beentje voor
gezet om een zo groot mogelijk aantal
kaarten en kinderpostzegels te verkopen.
Van de r.k. Jongensschool “St. Jozef”
werd door 67 leerlingen deelgenomen; zij
verkochten 165 mapjes kaarten (fl 155,—
) en 196 zakjes zegels ( fl 392,—). Totaal
fl 547,—.  Bij de leerlingen van de Maria-
school was het resultaat als volgt: 58
meisjes namen deel aan de actie en
verkochten 172 mapjes kaarten (fl 172,—
) en 200 zakjes zegels (fl 418,—). Totaal
fl 590,—. Het totaal van beide scholen is
dus fl 1137,—.

20 oktober Oudste inwoner overleden
Gisteren is alhier, in de ouderdom van 90
jaar, overleden de weduwe De Wit. Zij
was de oudste inwoonster van deze
gemeente.

21 oktober Elvano’s huishoudshow
Gisteravond werd in het ontspannings-

gebouw, alhier, door het gezelschap
“Elvano” een keurig verzorgde huishoud-
show gegeven. De wijze waarop deze
show werd gebracht dwong alle
bewondering af. De keur van artikelen van
de meest bekende Nederlandse fabrieken
op huishoudelijk gebied, werd op een
zeer originele manier naar voren
gebracht. Het doel van de show was het
kopen bij de plaatselijke middenstand te
bevorderen. De show werd aan de
bewoners van Aarle-Rixtel aangeboden
door de heer J. Otten en stond onder
leiding van de heer J. Willems.

21 oktober Wereld Dierendag
De speldjesverkoop voor de dierendag
bracht alhier bijna f 40,— op.

24 oktober KAV
De leden van de KAV is verzocht om
woensdag om half elf in de kerk
aanwezig te zijn, tot bijwoning van de
uitvaart van medelid mevrouw van den
Tillaart – Fleskens.

24 oktober Aanbesteding
Tien woningwet woningen zijn gisteren
hier aanbesteed. De uitslag is als volgt:
H. Sterken, Beek en Donk fl 170.575,—
J. Raaijmakers en zn., Beek en Donk
fl 168.575,—
W. Strijbosch, Aarle-Rixtel fl 165.840,—
Fa. van Looveren, Helmond fl 159.350,—

26 oktober Anti honger actie
Deze week wordt over het gehele land
bovengenoemde actie gehouden. In onze
gemeente zullen zaterdag en zondag
speldjes worden aangeboden en men
vertrouwt er op, dat dit speldje méér
waard is dan één dubbeltje.

27 oktober Geslaagd
Te Utrecht slaagde voor het O.P.B .
examen de heer J.A.H. Gruijters.






