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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 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 12 november
18.30 uur Kerk – Eucharistieviering –  Koor de Halmen

Openingsviering Vormsel
Ben Loomans
Tot welzijn van de parochie

Zondag 13 november – 33e Zondag door het jaar
10.00 uur Kerk – Eucharistieviering – Samenzang

Toos van de Graef – van der Aa (ADW)
Overleden ouders van Asten – van Breugel
Overleden ouders Jo en Andries Smulders - Sengers
Antoon van Berne (buurt)
Overleden ouders Verhoeven – Vlemmix (j.get.)
Ineke van Wetten (Zonnebloem)
Eduard Bekx (KBO)
Bijzondere intentie

Woensdag 16 november
19.00 uur Kapel – Rozenkransgebed
Vrijdag 18 november
19.00 uur Kapel - Eucharistieviering

O.L.Vrouwe Gilde (Patroonsdag)

Week van zaterdag  19 november t/m vrijdag  25 november

Zaterdag  19 november
18.30 uur Kerk – Eucharistieviering – Dames- en Herenkoor (Ceciliafeest)

Voor alle overleden leden van het  Dames- en Herenkoor
Overleden ouders Martens – van Deursen
Truus van de Vossenberg
Tot welzijn van alle leden van het Dames- en Herenkoor en de Cantorij

Zondag 20 november –  CHRISTUS, KONING VAN HET HEELAL.
34e Zondag door het jaar

10.00 uur Kerk – Eucharistieviering - Samenzang
Riek  Sneijers en ouders (m.g.)
Overleden ouders van der Most – de Groot
Christ van Bommel (par.)
Overleden familie Heesakkers – Ceelen
Overleden ouders van Alphen
Tot welzijn van de parochie

Woensdag 23 november
19.00 uur Kapel – Rozenkransgebed

Week van zaterdag 12 november t/m 18 november
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Joep Weekamp.

Overleden
Karel Biemans, Scheepstal 16, 76 jaar.

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 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.

Afscheidsviering Pastoor Deli
Op 27 november a.s. zal om 10.00 uur de afscheidsviering voor Pastoor Deli
plaatsvinden in onze Kerk.
Pastoor Deli, Pastoor Engels en Diaken de Coninck zullen samen voorgaan in die
viering.
Welkom allemaal!

Beste Medeparochianen,

Op zondag 27 november a.s. wil het parochiebestuur samen met de parochiegemeen-
schap afscheid nemen van Pastoor Deli, die ruim 5 jaar als pastor en waarnemend
pastoor, lief en leed met onze parochie heeft gedeeld.
Dat wij zijn vertrek zeer betreuren, mag voor iedereen duidelijk zijn.
Toch willen wij op gepaste wijze, afscheid van hem nemen en dit kan gebeuren tijdens
een plechtige Eucharistieviering op genoemde zondag. Deze begint om 10.00 uur
Pastoor Deli zal daarin voorgaan en worden geassisteerd door Pastoor Engels en
Diaken de Koninck.
Voorafgaand aan de viering zal Pastoor Deli door het Sint Margaretha gilde en het
Onze Lieve Vrouwe gilde worden afgehaald op de pastorie.
Na de H. Mis zullen zij de Pastoor een vendelgroet brengen op het kerkplein.
Nadien zal er een afscheidsreceptie worden gehouden in Conferentiecentrum De
Couwenbergh.
Wij verwachten dat vele parochianen bij deze afscheidsviering aanwezig zullen zijn.
Wij wensen Pastoor Deli verder veel succes en voldoening toe in het pastorale team
van zijn nieuwe parochie en hopen hem nog vaak terug te zien in Aarle-Rixtel.
Met vriendelijke groet,namens het parochiebestuur:
Sissy van de Weijer- Vogels
Secretaris.
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I.V.N. Laarbeek:

De ontwikkeling van de boerderij in Oost
Brabant, is het onderwerp van de lezing
die wij U in November aanbieden. Hij
wordt verzorgd door Jan Timmers, hij
heeft zich verdiept in de geschiedenis en
ontwikkeling van onze boerderijen:
Oude boerderijen beginnen schaars te
worden in onze regio. Veel boerderijen
hebben geen agrarische functie meer en
zijn verbouwd tot woonhuis. Toch blijven
we ze boerderij noemen, omdat ze er nu
eenmaal zo uit zien.
Veel boerderijen blijven gelukkig herken-
baar agrarisch woon-stal-huis. Het zijn
vaak langgevelboerderijen. De reden
daarvan is dat de langgevelboerderij een
redelijke moderne vorm is van de
agrarische gebouwen die we kennen.
De langgevelboerderij is zo ongeveer het
eindpunt in de ontwikkeling van de
boerderij. Voordat de langgevelboerderij
zijn intrede deed bestonden er andere
vormen en typen.
Op deze avond wordt ingegaan op de
ontwikkeling van de boerderij in Oost Bra-
bant. Te beginnen in de middeleeuwen,
van daaruit wordt de ontwikkeling ge-
volgd. Het gaat hierbij over de
hallehuizen, hoekgevel boerderijen,
krukhuizen en dwarshuizen.
Kortom we kijken door een historische
brilnaar de ontwikkeling van boerderijen,
wat soms verrassende gezichtspunten
oplevert en waardoor we anders gaan
kijken naar de gebouwde omgeving toen
en nu.
De lezing vind plaats op donderdag 17
november a.s. in I.V.N. gebouw de Bimd,
gelegen aan de Beekseweg te Aarle
Rixtel.
We beginnen om 20.00 uur en het is
gratis.

Lezing heemkundekring
Heidense overblijfsels in een
christelijke wereld.

Maandag  14 november  houdt  heem-
kundekring Barthold van Heessel vanaf
20.00 uur in zaal Van Bracht weer haar
maandelijkse lezing die voor  iedereen
toegankelijk is. De lezing wil aan de hand
van prachtige dia’s duidelijk maken, dat
de gedachte dat de heidense voor-
christelijke wereld ‘ongelovig’ of ‘godde-
loos’ was, volkomen misplaatst is. Men
geloofde op een andere manier, die
merkwaardig genoeg nog steeds
zichtbaar is en door velen nog wordt
gepraktiseerd .
Zo op het oog lijkt Europa een werelddeel
dat doortrokken is van christendom.
Overal staan kerken en kapellen, luiden
kerkklokken en lopen processies rond.
Prachtige kloosters en eenvoudige
wegkruisen kun je overal tegenkomen.
Maar in diezelfde kerken komen we
eeuwenoude merkwaardige beelden en
voorstellingen tegen. Sommige daarvan
zijn zó erotisch dat we ze liever niet aan
kinderen laten zien. Paardenoffers zijn tot
in de 17e eeuw gebracht. In Breda staat
een kerk met een ingemetselde kat als
onheil-afwerend middel. Nederlandse
zwarte - en wandelmadonna’s blijken een
rechtstreeks verband te hebben met de
prehistorische moedergodin. De laby-
rinthen op de vloeren van vele kerken zijn
verklaarbaar met het kinderliedje “Mooi
Anna zat op majesteit”. Aan de lapjes-
boom in Overasselt worden nog steeds
witte doeken met wensen opgehangen. In
Roermond werden doodgeboren kinderen
ten leven gewekt. Het zijn allemaal
restanten van een soms nog springlevend
gebleven volksgeloof. De kerk heeft zich
er aanvankelijk met hand en tand tegen
gekeerd. Wat niet uit te roeien bleek,
werd opgenomen in een christelijke ritus
en aldus gekerstend. Daarom zijn we ons

van de heidense oorsprong van tal van
zaken niet meer bewust.
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Met veel succes hebben de laarbeekse
jongeren centrums CENDRA jeugd en
tienerwerk Aarle-Rixtel YAMASS uit
Mariahout en R&Gteens uit Lieshout dit
jaar de jaarlijkse laarbeekse speurtocht
georganiseerd, Waaraan ook jongeren uit
beek en donk de gelegenheid hadden om
hier aan deel te nemen. Het thema van
de tocht was de ziekte van Cruetzfeldt
welke zich onder de bewoners van
laarbeek had verspreid tussen al de
spoken heksen vampiers en andere
kwakzalvers moesten de deelnemers een
medicijn vergaren en dit na de tocht
inleveren bij dokter Jacobs in zijn
laboratorium wat gevestigd was in een
zaal waar toevallig ook een grote
haloweendisco gaande was en om de
genezing te bevorderen werd er eten en
drank uitgedeeld voor 12 uur (spook uur)
zijn de deelnemers naar huis gestuurd
dit jaar lag de organisatie bij CENDRA in
Aarle-Rixtel  zij hadden gekozen deze
tocht uit te zetten op Bakels grondgebied
in verband met veiligheid en het gevaar
van verdwalen en het aantal vrijwilligers
ook met  de bereikbaarheid van eventuele
hulpdiensten en parkeren van de vele
figuranten en deelnemers moest in een
afgeschermd  gebied rekening worden
gehouden .veel aandacht was er besteed
aan veiligheid voor de deelnemers en
overlast aan de omgeving met daarop
aansluitend een Halloween disco hieraan

hebben  een kleine 180 kinderen en 50
begeleiders uit alle vier de kernen van
laarbeek  deelgenomen. Wij zij er trots
op dat onze drie jeugd verenigingen
waarvan elk een ander aanpak heeft om
met jongeren om te gaan hebben kunnen
laten zien dat zonder rivaliteit onderling
jaarlijks een mooi evenement kan worden
neergezet  waar jeugd uit alle lagen van
onze gemeenschap aan kan deelnemen.
Met deze willen we alle vrijwilligers  en
ouders uit alle kernen bedanken voor hun
grandioze inzet en gezamenlijk succes.
En zeer zeker niet te vergeten: kleding
verhuur TINA ;  slagerij Hegeman
;groente  en fruit v.d.Heuvel ; mcd ;
rabobank ; cafe zaal ‘t Heuveltje ;
bakkerij v.Brug ; SWL ; jeugd
gemeenteraad ; milieupolitie  Rein
Hellings ; wijkagent Bert Bruggeman ;
GPS uitzetten B v. Geel en omliggende
bewoners . hopelijk zijn we niemand
vergeten en wensen we de nieuwe
organisator veel succes .
Ad de Hoon
CENDRA

WANDELEN met het
gezondheidsteam.

Elke woensdagavond wandelen we van 7
tot 8 uur in en om het dorp.
We starten bij Conf. centrum de Couwen-
bergh. Zorg wel dat je iets van refelctie op
je kleding hebt of neem een zaklampje
mee.
Kinderen vanaf 10 jaar zijn ook welkom.
Loop met ons mee.

Het gezondheidsteam nodigt AARLESE
MANTELZORGERS uit op donderdag-
avond17 november. We leggen jullie eens
lekker in de watten.
Lokatie: Kouwenbergs kerkje. Aanvang
20.30 uur.

Het belooft een gezellig avondje te
worden, dus kom en geniet.
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16 november :
Sinterklaasvoorstelling
poppentheater
in Kouwenbergs kerkje.

Het kerkje zat op woensdag 26 oktober
bomvol met kinderen, opa’s , oma’s en
ouders. Maar ja, er speelde zich dan ook
een spannend verhaal af. Jan Klaassen
was het gelukt om een stoute dief te
pakken te krijgen! De veldwachter was er
maar al te blij mee!
Wat hebben de kinderen I(en ouderen)
genoten! Men ging helemaal op in het
spel!
Het kerkje leent zich dan ook prima voor
dit poppentheater.
Woensdag 16 november is er om 14.,30
uur weer een poppenkastvoorstelling van
Kris-Kras “de Kleine Pepito Dit keer
staat die in het teken van Sinterklaas en
Zwarte Piet. Pepito is het allerkleinste
Pietje van Sinterklaas. Hij zit nog op de
Pietenschool en mag dus nog nietmee
naar Nederland. Toch is Pepito stiekem
op de boot mee naar Nederland gegaan
.Wat zal Sinterklaas boos zijn als hij
ontdekt wordt? Of wordt Pepito toch de  “
grote held”  van de Sint?
Als je dat witl weten kom dan kijken naar
de voorstelling! Kaartjes kosten € 4,- en
zijn ook te reserveren via 0492 382943

Muziekvereniging
“De Ouwe Hap”
zoekt versterking.
Muziekvereniging “De Ouwe Hap” uit
Aarle-Rixtel bestaat reeds 39 jaar en is
destijds opgericht door een groep
enthousiaste, veelal beginnende muzi-
kanten. Het repertoire van het orkest is
zeer gevarieerd en er wordt regelmatig en
met veel plezier opgetreden in ver-
zorgingshuizen en bij verschillende
activiteiten. Door allerlei omstandigheden
is het ledenbestand enigszins terug-
gelopen en daarom is de club op zoek
naar nieuwe muzikanten. De repetities
zijn op woensdagavond. Hebt u belang-
stelling om bij deze muziekvereniging te
komen spelen of wilt u graag meer
informatie, neem dan gerust contact op
met mevrouw Vogels, telefoon 0492-
462386. Wellicht is er in de regio een
vereniging die met dezelfde problemen
kampt. In een dergelijk geval is ook
samengaan van de verenigingen
bespreekbaar.

Beste dames
van de KVO

8 November Klompenmuseum 13.30 uur.
9 November Glow vertrek 18.30 uur bij ‘t
Heuveltje met auto’s identiteitskaart
meebrengen.

Bestuur KVO

KKKKKlokje

Verkoop mooie inruil meubelen bij
Dovens Meubelen Milheeze. Kerkeind
38, Milheeze 0492-341553.

Gevraagd:
Wij zoeken een interieurverzorgster voor
elke donderdagmorgen. Wie wil ons
komen helpen? Tel. 0492-381730



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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Sinterklaas
en de gouden pendule.
 Zaterdag 5 november is de premiere
Geweest in ’t Anker te Beek en Donk.
Voor Reportad een gelegenheid om te
zien wat onze dorpsgenoten Bart
Kersten en Johan van Bakel bekokstoofd
hebben. In het kort komt het verhaal hier
op neer: Sinterklaas is weer in Nederland
en trekt zijn kasteel weer in. Omdat de
vaste tuinman met pensioen is moet
Sinterklaas een nieuwe tuinman vinden
om zijn kasteeltuin bij te houden. Hiervoor
houd hij een open sollicitatie. Op de
sollicitatie komen ontzettend veel
mannen af, maar de opvallendste is
Meneer Tyseur. Hij is een echte
Sinterklaashater en Hypnotiseur. Meneer
Tyseur is als allerlaatste aan de beurt en
hypnotiseert de twee pieten die de sol-
licitatie doen. Hierdoor word Meneer
Tyseur aangenomen en kan zijn
plannetje beginnen. Hij heeft het eerst op
Sinterklaas gemunt maar die reageert
niet op de hypnose. Dan pakt hij het
groter aan en hypnotiseert de hele
Pietenbende. Hierdoor nemen ze elkaars
taak over. Zo denkt de bakkerspiet dat hij
Postpiet is. En denkt Planpiet dat hij
Meisjespiet is. Hierdoor lopen natuurlijk
alle voorbereidingen fout omdat
bijvoorbeeld de pepernoten nu door de

inpakploeg worden gebakken en allemaal
aanbranden. Sinterklaas weet zich geen
raad en schakelt bekende Nederlanders
in om hem te helpen met het oplossen
van dit Mysterie. ‘’Sinterklaas en de
gouden Pendule ’’ is een spannend ver-
haal met af en toe een vleugje humor.
Kinderen zullen geboeid naar deze Serie
kijken. Aan de serie en de film hebben
diverse bekende Nederlanders vrijwillig
hun bijdrage geleverd o.a. Albert van
Benthem, Coole Piet Diego, Johan
Vlemmix, Rob Scheepers, Andie Marce-
lissen, Roy Raymonds, Starz, Marlon
Kicken, Sjon & Sjeffrie, Lisa, Amy en
Shelly, Savanna en Jump. Johan van
Bakel vertelt dat het als grapje begon. Na
4 dagen stond de eerste aflevering op
papier. Na 8 dagen de hele serie. Op 8
juli zijn we begonnen. In 4 weekenden is
alles opgenomen. De totale kosten zijn
ongeveer 5200 euro. Dankzij de inzet van
de vrijwilligers en de spontane bijdrage
van de spelers, is dit mogelijk geworden.
Vanaf 7 november 2011 is de DVD te
koop voor maar 7.50 euro bij Johan van
Bakel, onze goud en Zilversmid op de
Kouwenberg en Intertoys te Beek en
Donk. Reportad heeft kunnen genieten
van Sinterklaas en de gouden pendule,
echt de moeite waard. De serie wordt niet
alleen uitgezonden door de regionale
televisie zenders, maar ook SBS 6 zend
hem uit. Maar leuk voor u en uw kinderen
is het om hem zelf aan te schaffen. Ook
kunt u de site bezoeken
www.sinterklaasdeserie.nl  Johan en
Bart, gefeliciteerd met het behaalde
resultaat. Gewoon fantastisch. Reportad

KKKKKlokje

Praktijk voor huidverzorging ‘La
Belle Vie’.
Pedicure, diabetische, reumatische
cliënt. Ook behandeling aan huis. Tevens
permanente make-up voor wenkbrauwen
en eyeliners. Tel: 492-383024
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MUZIKALE EN
RAWAZZI SAMEN IN CONCERT

Muziekvereniging Muzikale uit Aarle-
Rixtel en smartlappenkoor Rawazzi uit
Son zullen op zondagmiddag 20
november 2011 samen een optreden
verzorgen in Zaal “De Vrienden” tegen-
over de kerk in Aarle-Rixtel, aanvang om
14.30 uur. Muzikale zal als gastheer het
concert openen en het gedeelte tot aan
de pauze met verschillende nummers uit
haar nieuw en gevarieerd repertoire “vol”
blazen.
Na de pauze zal Rawazzi een aantal
liederen uit zijn programma ten gehore
brengen en zodoende het tweede ge-
deelte van het concert met zang “vullen”.
Het smartlappenkoor Rawazzi is in
september 2001 opgericht door een
groepje enthousiaste mensen uit Son en
Breugel. De naam Rawazzi komt uit het
Brabantse dialect en betekent:  zootje
ongeregeld. In het begin deed het koor
zijn naam eer aan maar geleidelijk werd
het niveau van de optredens steeds beter.
Het koor staat onder leiding van Lidy Mak
en heeft een gevarieerd repertoire van
smartlappen en levensliederen. Rawazzi
treedt regelmatig met groot succes op
zowel in Son als daarbuiten.
Muzikale, muziek uit Ale, bestaat ruim
7½ jaar en heeft intussen 30 muzikanten.
Het wordt sinds 1 april 2009 gedirigeerd
door Gert van Kraay die in de regio be-
kend is omdat hij een aantal jaren Har-
monie Phileutonia uit Helmond gediri-
geerd heeft en op dit moment ook nog
dirigent is van Harmonie Amicitia in
Brouwhuis.
Het repertoire van Muzikale is de laatste
jaren behoorlijk uitgebreid met nieuwe
nummers. Het is zeer gevarieerd en biedt
voor elk wat wils: Licht klassiek,

harmonie- en fanfaremuziek, dans- en
musicalmuziek en swingende muziek
met dixieland- en big banduitstraling.
Muzikale treedt ook regelmatig op in
eigen dorp en daarbuiten; in september
van dit jaar  heeft Muzikale een zeer ge-
slaagde vierdaagse concertreis gemaakt
in Luxemburg en Duitsland en daar
verschillende optredens verzorgd.
Voor meer informatie: www.muzikale.nl

Ballonnenwedstrijd
Jeugd3daagse!

Tijdens de jeugd3daagse hebben we een
balonnenwedstrijd gehouden. Ja het is al
enige tijd geleden, maar we wilde zeker
zijn dat alle gevonden kaartjes terug ge-
zonden waren! Om even jullie geheugen
op te frissen zal ik er even bij vertellen dat
het tijdens de afsluiting steeds donkerder
werd en da het er zelfs dreigend uit begon
te zien! Het begon te regenen en in de
verte hoorde je het al behoorlijk donderen.
De onweer kwam snel dichterbij… Niet
helemaal een ideale situatie om een
ballonnenwedstrijd te houden, maar ja…
Rabobank Peel Noord heeft dit voor ons
mogelijk gemaakt en dit moest een
mooie afsluiting worden van deze gewel-
dige jubileum 3 daagse! We bestonden
dit jaar immers 25 jaar en we hebben er
een hele speciale week van gemaakt!
De ballonnen waren echter niet zo ver
gekomen als wij wilde… De verste is in
Helmond gevonden! We hebben 3
winnaars uitgeroepen. Dit waren Neeltje
Verbeeten, Gijs van Dijk en Harm Steen-
bakkers. Zij kregen uit handen van
Rabobank Peel Noord een waardebon van
20 euro die ze mogen besteden bij
Paula’s Shop!
Wij willen iedereen nogmaals bedanken
die voor ons ons Jubeljaar zo speciaal
hebben gemaakt! BEDANKT!



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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Jeu de BoulesClub 
”Dû Tie Ut”
uit Aarle-Rixtel

Na de zomerspelen, die nu afgesloten
zijn door de Boules-club uit Aarle-Rixtel
met het Bostoernooi afgelopen week, is
de tijd van de winterspelen weer aan-
gebroken.
Het Bostoernooi is gehouden in de Bos-
sen van Aarle-Rixtel op een plek die daar
ieder jaar voor in aanmerking komt.
Dit is een wedstrijd met handicaps, de
Boulesbal komt niet terecht waar je deze
wilt hebben en dat geeft toch wel de
nodige spanning.
Zo ook nu weer, de uitslag was: 1  Erik
van Houts, 2  Gerit Hagelaar, 3  Fred van
Veghel, 4  Lizet Scheepers, 5  Wim v.d.
Vossenberg, 6  Wim Christiaens, 7 
Nelly Verbruggen,  8  Rien v.d. Ven,
9  Francien Hagelaar, 10 John Kerdijk.
Na het uitreiken van de prijs was er nog
een gezellig samenzijn en uitwisselingen
en napraten van de wedstrijd.

De club gaat nu weer wedstrijden spelen
in de binnenbanen. In Helmond  beginnen
de  Winter stadstoernooien weer, waar de
club uit Aarle-Rixtel ieder jaar aan
deelneemt en in de binnenbaan van
Gemert begint het Dorpentoernooi.
Aan de wedstrijden in Gemert doen de
dorpen, Gemert, Boekel, Erp, Mariahout,
Lieshout en Aarle-Rixtel mee.
Deze wedstrijden zijn altijd goed bezet
en de onderlinge strijd en het contact is
goed.
Voor de personen die hier aan deelnemen
is het een sport die men ervaart als een
mooie ontspannende sport, ook met een
sportieve onderlinge strijd, zowel voor
jong als oud.
Het zal ook nu weer een spannende
onderlinge strijd worden zowel op
woensdagmiddag in Helmond als op

maandag avond in Gemert.
Wilt u een kennismaken of meer weten
over deze mooie sport, breng dan eens
een bezoek aan een van de clubs in een
van de kernen of kijk op www.jeu-de-
boulesclub-aarle-rixtel.nl
Namens Bestuur Jeu de Boules-club
Aarle-Rixtel.
Theo Vogels

UITSLAG NATIONALE
ZONNEBLOEMLOTERIJ 2011

1e prijs 1260673 € 15.000,00; 2e prijs
0391307 € 10.000,00; 3e prijs 0683607
€ 10.000,00; 4e prijs 0034982
€ 5.000,00; 5e prijs 0768121 € 5.000,00;
6e prijs 0249920 € 5.000,00; 7e prijs
1236215 € 2.500,00; 8e prijs 0549169
€ 2.500,00; 9e prijs 0988352 € 2.500,00;
10e prijs 0558703 € 2.500,00; 11e prijs
0829623 € 1.000,00; 12e prijs 0680094
€ 1.000,00; 13e prijs 0768361
€ 1.000,00; 14e prijs 0353743
€ 1.000,00; 15e prijs 0962261
€ 1.000,00; 16e prijs 0520263 € 450,00;
17e prijs 0558794 € 450,00; 18e prijs
0266244 € 450,00; 19e prijs 0722140
€ 450,00; 20e prijs 0859200 € 450,00;
21e prijs 0933273 € 450,00;  2e prijs
0684390 € 450,00; 23e prijs 0381556
€ 450,00; 24e prijs 1178782 € 450,00;
25e prijs 0999001 € 450,00 De volgende
prijzen op loten met de volgende
eindcijfers: 26e prijs 08629 € 100,00; 27e
prijs 59065 € 100,00; 28e prijs 95837
€ 100,00; 29e prijs 6368 € 50,00; 30e
prijs 1708 € 50,00; 31e prijs 6684
€ 50,00; 32e prijs 458 € 15,00; 33e prijs
237 € 15,00; 34e prijs 132 € 15,00 (onder
voorbehoud van typefouten)
Zonnebloem Aarle-Rixtel.

www.gemeenschapsblad.nl



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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www.twanvanhout.nl

www.autoschadeverbakel.nl
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Wie wordt prins
in jubilerend Ganzegat?

We zitten al weer in maand 11 en dat
betekend dat de nieuwe prins van
Ganzegat bijna bekend is.
Bijna, want er gaan al diverse namen
door ons dorp na de eerste zes aan-
wijzingen.
Maar wie zal het nu uiteindelijk worden?
We zetten de eerste zes aanwijzingen
nog eens op een rij.
1. Hij zit soms in het buitenland
2. Expert in de leer van Ganzegat
3. Negentien achtenzestig
4. Voetbal en gele kaarten
5. Geen echte ganzegatter van

geboorte
6. Gelegenheidsblazer
Om het allemaal nog gemakkelijker te
maken krijgt u er nog eens drie aan-
wijzingen bij:
7. Hij heeft kinderen
8. Houdt van 5 december
9. Van koning naar prins.
In de loop van deze week volgt er nog een
aanwijzing via onze site www.ganzegat.nl
De elfde aanwijzing volgt op zaterdag 12
november op het bordes van conferentie-
centrum de Couwenbergh.
Om 19.30 uur nemen we afscheid van
prins Marlon den uurste en Prinses
Geertje. Zij gingen ons op een voorbeel-
dige manier voor tijdens het afgelopen
carnavalsseizoen.
Tevens nemen we afscheid van Groot-
vorst Jorg, die om privé redenen afscheid
moet nemen van zijn functie.
De nieuwe grootvorst maken we alvast
bekend: Celio van Gerwen, in het verleden
ook als eens grootvorst, gaat deze taak
op zich nemen.

Om 20.11 uur zal dan onze nieuwe
jubileumprins verschijnen, dus komt dat
zien. Aansluitend gaan we naar cafe de
Vrienden waar u op een informele wijze
kennis kunt maken. met onze nieuwe
prins.

Vlaggen jubileum actie

In verband met het 55 jarig jubileum
hebben we vanaf heden een speciale
actie. Bij aankoop van een ganzegatse
vlag ad €15,00 ontvangt u nu gratis een
Ganzegatse bierpul.
Deze zijn verkrijgbaar bij Johan van
Bakel, Kouwenbergh 5 in Aarle-Rixtel.

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 heem-
kamer open van 14.00 tot 17.00 uur.

Dovens woninginrichting.
Voor merkartikelen, gordijnen, vitrage,
binnen zonwering, laminaat, vloerbedek-
king, vinyl en Novilon. Vakkundig gelegd
en gehangen. Verder hordeuren gemeten,
gemonteerd, perfecte service. Wij meten,
maken, hangen en leggen: Kerkeind 38,
Milheeze 0492-341553

Dovens meubelmakerij Milheeze.
Wij maken betaalbare kwaliteits meu-
belen op maat en model, samen naar uw
keuze en kleuren. 1e Keuze Europees
eiken en beuken hout tegen lage prijzen.
Inruil van uw oude meubelen mogelijk.
Binnenveld 1, 0492-344817 en Kerkeind
38, 0492-341553 www.dovens.nl
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Herontwikkeling terrein Helmondseweg/
Kanaaldijk Aarle-Rixtel
Nieuwe ontwikkeling
in Aarle-Rixtel

LAARBEEK - Het terrein Helmondseweg/
Kanaaldijk in Aarle-Rixtel krijgt
waarschijnlijk een nieuwe invulling. De
gemeente is hiervoor benaderd door
Eijkemans Bedrijfsmakelaardij Taxaties.
Onder de naam ‘Poort van Laarbeek’ wil
de ontwikkelaar in Aarle-Rixtel een
aantrekkelijke, innovatieve en duurzame
invulling geven aan dit terrein. De Poort
van Laarbeek zal straks ruimte bieden
aan een Aldi supermarkt en overige
publieksgerichte bedrijvigheid.
Voorwaarden
Het college staat in principe positief
tegenover deze ontwikkeling. Het huidige
terrein ligt braak en is ontsierend voor de
entree van Aarle-Rixtel én Laarbeek.
Bovendien vormt de discounter een goe-
de aanvulling op het voorzieningenaanbod

in Aarle-Rixtel en Laarbeek. In Laarbeek
is namelijk nog geen supermarkt met
een discountformule gevestigd. Met de
komst van een Aldi wordt dan ook
voorkomen dat koopkracht afvloeit naar
omliggende gemeenten. Sterker nog, met
de komst van deze publieksgerichte
bedrijvigheid zou het zelfs mensen uit de
omgeving naar Aarle-Rixtel kunnen
trekken. Het college stelt echter wel een
aantal voorwaarden. Een belangrijke
voorwaarde is een hoge beeldkwaliteit
van het gebouw en de openbare ruimte.
De ontwikkelaar en de gemeente zijn
overeengekomen dat geen standaard
gebouw in Aldi-huisstijl wordt gereali-
seerd. De lat ligt hoger. Daarnaast is het
uiteraard een voorwaarde dat de ver-
keerskundige aspecten goed geregeld
worden. Het ruime perceel met goede
ontsluitingsmogelijkheden biedt voldoen-
de mogelijkheden hiervoor. De gemeente
is een overeenkomst aangegaan met de
ontwikkelaar, waarin onder andere een
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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

verkeerscirculatieplan is opgenomen. De
gemeente en de initiatiefnemer zullen de
verkeersafwikkeling op de Helmondseweg
en de Kanaaldijk nauwlettend blijven
volgen.
Procedure en planning
Het geldende bestemmingsplan laat geen
supermarkt toe. Dit betekent dat het
geldende bestemmingsplan moet worden
herzien. Zodra het bestemmingsplan
rechtskracht heeft kan de omgevings-
vergunning worden verleend. De
gemeente start de bestemmingsplan-
procedure pas op nadat de aanwonenden
kennis hebben genomen van het plan.
Communicatie
Het college heeft in een vroegtijdig
stadium gesproken met GOOL, Platform
Aarle-Rixtel en Centrummanagement, om
te polsen hoe zij tegen de ontwikkeling
aankijken. Het plan is positief tot positief-
kritisch ontvangen. De uitkomsten van de
gesprekken geven in elk geval geen
aanleiding om de plannen aan te passen.
Verder vond de gemeente het gepast om
de omwonenden als direct belanghebben-
den vroegtijdig te informeren. Dit is op 20
oktober gebeurd. De plannen zijn ge-
matigd positief ontvangen. Alleen de
aansluiting op de Helmondseweg vormt
een knelpunt. Dit wordt nader
onderzocht.

KKKKKlokje

Dovens meubelen voor betaalbare
kwaliteits meubelen.
Keukenmeubelen, staande en hangklok-
ken, vloerbedekking, vinyl, Novilon en
laminaatvloeren. Matrassen, lattenbo-
dems en slaapkamertextiel, zoals
dekbedden, lakens, slopen. Tafelkleden
en vloerkleden. Komt zien en overtuig u
zelf. Inruil van uw oude meubelen
mogelijk. Kerkeind 38, Milheeze 0492-
341553 www.dovens.nl



Hagelkruisweg 10

5735 BH Aarle Rixtel

T. 0492-381865

M. 06-13740800

info@henkmertens.nl

www.henkmertens.nl
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Verhuizing bewoners van
Zorgboogcentrum
De Regt voltooid

Woonzorgcomplex De Burcht in gebruik
genomen. De bewoners van Zorgboog-
centrum De Regt zijn verhuisd naar De
Burcht, een nieuw woonzorgcomplex in
Beek en Donk. De Burcht telt 75 apparte-
menten en een deel daarvan is bedoeld
voor de bewoners van De Regt. Ongeveer
40 bewoners hebben de tijdelijke woon-
units verruild voor ieder een modern en
ruim appartement. De verhuizing heeft
drie dagen in beslag genomen.
Het grootschalige nieuwbouwproject is
een samenwerkingsverband tussen ge-
meente Laarbeek, Woningstichting Laar-
beek en De Zorgboog. De Burcht is het
eerste zichtbare resultaat van het nieuw-
bouwproject. In de eerste helft van 2012
zal de bouw van het gehele woonzorg-
complex voltooid zijn.
De Zorgboog bouwt vier kleinschalige
groepswoningen voor dementerende
ouderen met een indicatie voor verpleeg-
huiszorg. In het nieuwe complex komen
diverse voorzieningen zoals een restau-
rant dat toegankelijk is voor bewoners en
niet-bewoners, een afdeling Kruiswerk,
een huiswinkel, een consultatiebureau en
dagopvang. Op de eerste verdieping
komen huurappartementen en apparte-
menten waar De Zorgboog somatische
verpleeghuiszorg gaat leveren.
Voor de meeste bewoners was het een
spannend moment om te verhuizen. Om
alle nieuwe bewoners van De Burcht
welkom te heten, werden zij verrast met
zelfgebakken appelflappen. Deze werden
aangeboden door EMTÉ supermarkt in
Beek en Donk.

Inge Frimout bij
Wim Beeren
Jazz Society op 9 november
Wim Beeren Jazz Society heeft op
woensdag 9 november een bijzonder
optreden in petto, nl. dat van de
Nuenense harpiste en vocaliste Inge
Frimout-Hei. In café Van Bracht aan de
Kerstraat in Aarle-Rixtel brengt zij met
haar electrische Keltische harp, in een
mix van eigen en bestaande composities,
een breed repertoire: van klassiek naar
New Age, van Keltisch naar
Zuidamerikaans en van musical naar
Nederlandstalig. Ook saxofonist Jos
Beeren verleent zijn medewerking aan dit
concert.
Na het optreden van Inge Frimout-Hei is
er rond 22.00 uur weer gelegenheid voor
muzikanten om te jammen met het trio
van pianist Nout de Bruijn.
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
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CATERINGSERVICE   “DE KANNELUST”

Hèt adres voor uw koud-/warm buffet,
brunch, barbecue, reepjesfestival, gourmet,

bittergarnituur etc.

Compleet gourmet: € 12,50 per persoon

FRIETWAGEN AAN HUIS!!!
€ 5,00 p.p. (vanaf 35 personen)

 www.cateringdekannelust.nl
tel. 06-40806493 / 06-40806494

Gesloten van 20 december tot en met 1 januari!
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CHICAGO NIGHT georganiseerd
door AARLESE REVUE
was een GRANDIOOS  SUCCES

Zaterdagavond 29 oktober  werd de
Couwenbergh  in Aarle-Rixtel omgetoverd
in de sfeer uit de jaren 30.
De dames en heren van de revue droe-
gen allen een prachtige outfit.
Ook de bezoekers lieten zich niet onbe-
tuigd, vele hadden de moeite genomen
hun kleding aan te passen aan het
tijdsbeeld. Het werd dan ook een
fantastische avond
De leden van de revue zongen samen
met de Old Swing band enkele jazz
nummers die erg goed klonken.
Tijdens dit optreden werd er door de
dansgroep van dansschool Reniers op
deze jazzmuziek gedanst. Dat werkte
aanstekelijk want veel van de bezoekers
waagden zich ook op de dansvloer.
Het orkest maakte een geweldig stukje
muziek, zodat de stemming met het uur
steeg. Later op de avond, werden  er
door de revue nog enkele nummers uit
hun repertoire ten gehore gebracht en die
werden uit volle borst meegezongen. Een
extra compliment voor  Jelle de Jongh
(manager van de Couwenbergh)  Hij heeft
iedereen gratis laten genieten van
overheerlijke hapjes, werkelijk culinair.
Dus al met al voor herhaling vatbaar. HET
WAS IN EEN WOORD GEWELDIG !!!!!!!

Harmonie De Goede Hoop trekt
met The Voice of Laarbeek
opnieuw een volle zaal

Muziekcentrum Het Anker in Beek en
Donk was zaterdag 22 oktober het decor
voor The Battles, de halve finale van The
Voice of Laarbeek. Harmonie De Goede
Hoop, die de avond organiseerde, heeft
met deze drukbezochte avond bewezen
dat The Voice of Laarbeek bestaansrecht
heeft. Velen hadden de weg naar Het An-
ker weten te vinden, waar achttien jonge
zangtalenten uit de regio de strijd met
elkaar aangingen. In tweetallen ‘battel-
den’ zij in een heuse boksring voor een
plekje in de finale. Deze battles werden
stuk voor stuk live begeleid door het
harmonieorkest van De Goede Hoop,
aangevuld met een gelegenheidscombo,
en aangekleed door de danseressen van
Velvet Rouge. Belangrijk aandeel kwam
ook van de coaches William Finta, Babz
Verhoeven en Ingrid Zeegers. Zij moesten
beslissen welke kandidaten er doorgaan
naar de finale.
Elke coach bracht zes kandidaten mee
naar The Battles. Deze waren allemaal
tijdens de drukbezochte voorrondes
eerder dit jaar geselecteerd door middel

Presentator Ted Hegeman en de jonge
kandidaten Timo Weijers en Janneke
Bergkamp wachten ‘in de ring’ op het
oordeel van de jury.



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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van ‘blind auditions’. Met hun eigen team
van 6 hebben de coaches in de afgelopen
maanden gewerkt om hen voor te
bereiden op deze halve finale. En het
resultaat mocht er zijn. Het publiek kon
genieten van een sfeervolle avond vol
afwisselende optredens van hoog niveau.
Eigentijdse nummers van o.a. Ilse de
Lange, Caro Emerald en Marco Borsato
werden door de jonge zangers en
zangeressen op een uitstekende manier
vertolkt. Ook de solonummers die de
uitgekozen kandidaten nog mochten
zingen klonken als een klok. Lonneke
Kops won de publieksprijs en Sander
Neilen, Manon van Overdijk, Jolanda
Derks, Loren Geerts, Lonneke Kops en
Timo Weijers zullen we terugzien in de
finale op 7 januari 2012 in De Dreef.
Kaarten daarvoor zijn al verkrijgbaar, kijk
voor de adressen op www.tvol.nl.

Centrum voor
Jeugd en
Gezin Laarbeek geopend

LAARBEEK – Op donderdag 3
november 2011 opende wethouder
maatschappelijke zaken Joan Briels, het
Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)
Laarbeek. Het werd een symbolische
opening, de wethouder onthulde een
naambordje ‘Centrum voor Jeugd en
Gezin’. Laarbeek krijgt niet één loket
voor het CJG, maar optimaliseert
bestaande samenwerkingsverbanden
tussen professionals die werken met
kinderen van -9 maanden tot 23 jaar. Het
resultaat moet zijn: zo snel mogelijk de
juiste hulp voor elk kind dat het nodig
heeft.
Aanloop oprichting CJG
In Laarbeek zijn in 2009 de eerste stap-
pen naar de oprichting van een Centrum
voor Jeugd en Gezin gezet, met de

invoering van de functie schoolmaat-
schappelijk werk in het basisonderwijs.
Deze schoolmaatschappelijk werkster
was tegelijk ook de coördinator van het
CJG. Belangrijke taak van deze coördi-
nator is om wenselijke en noodzakelijke
overlegvormen te organiseren en
vervolgens te zorgen voor een goede
afstemming daartussen. Inmiddels zijn
beide functies gegroeid, de werkzaam-
heden nemen toe en het is niet langer
wenselijk schoolmaatschappelijk werk en
coördinator CJG te combineren. Met
ingang van 2012 worden deze functies
door twee personen ingevuld.
Centrum voor Jeugd en Gezin
Laarbeek
Er is in Laarbeek niet gekozen voor een
gebouw met een loket, maar voor het
CJG als een netwerkorganisatie. Dit kan
door het organiseren van een goed
samengestelde en afgestemde overleg-
structuur. Voor wat betreft het CJG
Laarbeek is een netwerkorganisatie te
omschrijven als een samenwerkings-
verband tussen verschillende, zelfstandige
organisaties, die door gebruik te maken
van elkaars kennis en kwaliteiten een
meerwaarde realiseren voor hun
gezamenlijke klantenkring. Voor de
gemeente is het belangrijk dat deze
meerwaarde zicht vertaalt in goede
samenwerking en afstemming met als
resultaat: zo snel mogelijk de juiste hulp
voor ieder kind dat het nodig heeft.
Signaleren
Hulpverlening komt in verreweg de meeste
gevallen op gang nadat iemand heeft
gesignaleerd dat er hulp nodig is om een
kind ergens mee vooruit te helpen.
Meestal vangen de ouders zelf deze
signalen op en zorgen dan dat er de juiste
hulp verleend wordt. In sommige gevallen
gebeurt dat ook door professionals die
met kinderen werken. De gemeente zorgt
ervoor dat ouders en professionals op een
goede plaats terecht kunnen met hun
signalen en dat dan zo snel mogelijk de
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juiste hulp wordt ingezet.

Ouders/opvoeders kunnen voor informatie
en advies terecht bij alle professionals die
werken met Laarbeekse kinderen/jeugd
van -9 maanden tot 23 jaar. Dit kan zijn
bij het consultatiebureau, het
kinderdagverblijf en op elke basisschool
bij de Interne Begeleider (IB’er) of het
schoolmaatschappelijk werk. Als
mensen aan de hand van signalen
denken dat er iets aan de hand is met
hun kind, kunnen ze bij deze
professionals terecht. In Laarbeek
kunnen mensen ook rechtstreeks
contact opnemen met de Coördinator
Centrum voor Jeugd en Gezin in
Laarbeek, mevrouw Femke Direks.

Overlegstructuren professionele
organisaties
Binnen het professionele netwerk
bestaan de volgende overlegstructuren:

Voor de leeftijd -9 maanden tot 4 jaar:
· Om signalen van deze groep
baby’s, peuters, kleuters te bespreken is
een voorschools zorgteam samen-
gesteld.  Hierin zitten verloskundigen,
medewerkers van het consultatiebureau,
van de peuterspeelzalen/kinderdag-
verblijven en van de thuiszorg. Voorzitter
is de coördinator CJG.
Voor de leeftijd 4 tot 12 jaar, de
basisschoolleeftijd:
· De schoolmaatschappelijk werkster
heeft regelmatig contact met elke school
en met de IB’ers die daar werken. Als de
IB’ers met signalen of vragen zitten over
één of meer kinderen, dan leggen ze
deze voor aan het schoolmaatschappelijk
werk. Deze zorgt zelf voor hulpverlening
of verwijst door via de coördinator CJG.
· Op elke basisschool is een
zorgteam. Hierin zitten de IB’er van elke
school, de jeugdverpleegkundige van de
GGD en de schoolmaatschappelijk werk-
ster. Als er specialistische hulp nodig is,

wordt dit besproken in het zogenaamde
Zorg Advies Team. Dit is een overleg voor
alle basisschoolleerlingen in Gemert-
Bakel en Laarbeek.
Voor de leeftijd 12 tot 23 jaar:
· Voor deze leeftijdsgroep geldt dat er
op elke school in het voortgezet onderwijs
schoolmaatschappelijk werk is. De
coördinator CJG wordt betrokken als het
Laarbeekse jongeren betreft.
· In Laarbeek is er het 12+ overleg,
waarin professionals die werken met
jongeren (12+) bij elkaar komen.

Werkgroep CJG Laarbeek
Er is een werkgroep CJG Laarbeek. Deze
werkgroep geeft mee richting aan het
jeugdbeleid in Laarbeek. Mensen die
graag meedenken over het jeugdbeleid,
zijn welkom om lid te worden van deze
werkgroep. Voor meer informatie of
aanmelden kunnen belangstellenden
contact opnemen met de heer Jan
Adams, telefoon 0492 469 789 of per
mail: jan.adams@laarbeek.nl .
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Het was genieten de afgelopen weken,
wat een prachtig herfstweer in onze
streken.
Schitterende kleuren,
deden de natuur opfleuren.
Na dit kleurenpalet,
is koning winter aan zet.
Weerkundigen zeggen dat wordt ne
strenge,
dezelfde verklaarden ook,
dat de zomer mooi weer zou brengen.
Bij andere geleerden volop discussie,
moet de griepprik nu wel of niet.
Zo is er altijd wat te praten,
over wat we wel of niet moeten laten.
Voer voor radio, krant en T.V.,
voor u de vraag doe ik daar aan mee?
RD
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Handboogvereniging De
Eendracht – Ganzenwinkel
toernooi van 27-10-2011

Op donderdag 27 oktober was handboog-
vereniging  Rozenjacht uit Vlierden te
gast bij ons voor het schieten van het
Ganzenwinkeltoernooi.
Het is de bedoeling dat de bezoekende
vereniging het vooraf opgegeven punten
aantal probeert te schieten.  De 7
schutters van de Rozenjacht hadden een
totaal van 1270 opgegeven.  Na het tellen
van de punten bleek dat ze 1280 hadden

geschoten,  een + van 10 punten. Gemid-
deld per schutter 183 een gemiddelde
van 7,31.  Hiermee staan ze op dit
moment op de 6e plaats.
Er hebben dit jaar al 15 vereniging deel-
genomen, en er zijn nog 2 wedstrijden te
gaan.  Op zondag 27 november is de
prijs uitreiking van het toernooi om 11:00
uur in onze doel aan de Bosscheweg 92
in Aarle-Rixtel.
Het is dit jaar erg spannend want er zijn
al 2 verenigingen met een verschil van 1
punt, en ook 2 verenigingen met een
verschil van 2 punten.  Tijdens de prijs
uitreiking krijgen 7 van de 17 vereni-
gingen een beker. Daarnaast zijn er nog
persoonlijke prijzen voor de beste schut-
ter in een aantal categorieen. Deze
prijzen worden elk jaar beschikbaar
gesteld door Geert en Truus van
Ganzenwinkel onze bescherm-heer en
vrouw van onze vereniging.
De Eendracht zelf was met 12 schutters
goed vertegenwoordigd. De scores aan
Aarle’se kant waren erg hoog deze
avond.  Het eerste zestal behaalde een
score van 1303 dat is gemiddeld 217 per
schutter dit is 8,69 gemiddeld.  Het
tweede zestal behaalde een score van
1006 dat is gemiddeld 168 per schutter
en dit is 6,71 gemiddeld.

1  Toon van Hoof231
2  Walter Jansen 225
3  Erwin Wijnhoven 220
4  Frank Schepers 218
5  Machiel van Roij 214
6  Gerrie van Hoof 195
7  Jo Maas 188
8  Martien vd Graef 181
9  Geert v Ganzenwinkel 178
10 Win van Mol 172
11 Frans Soontiens 172
12 Harrie Moors 115
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Aan de Wielen
In een prachtige ambiance werd op
zondag 19 oktober onze eerste cross van
het winterseizoen 2011-2012 gehouden.
Na mooie wedstrijd werd Piet Rooij-
akkers eerste voor Henk van Riet en
Leon Rooijakkers. Vierde werd Patrick
Dekkers en 5e  Jef van Dijk die daarmee
de beste 50+er was. Twee en drie in die
categorie waren Peter Raaijmakers en
Jan Schalks. Cross twee wordt gehou-
den op 11 december.
Op dinsdag 8 november is om 20.00 uur
onze tweede kaartavond in de Cou-
wenberg en zondag 13 november staat in
het teken van onze eerste landelijke
veldtoertocht van dit seizoen. Vorige keer
hebben wij u daarover alle informatie
verstrekt. Start tussen 09.00 en 10.00 uur
vanaf sportpark de Hut. Afstand 30 of 40
km.
Afd. publ.



Pagina 36



Pagina 37BBBBBericht van:

Reünie en diploma uitreiking
Zeilkamp Laarbeek 2011

Ook dit jaar organiseren wij weer een
reünie voor alle jongens die het afgelopen
jaar met ons mee naar Loosdrecht zijn
geweest. Vrienden, broers en neven zijn
ook van harte welkom.
Ken jij iemand in jouw omgeving die
graag meegaat? vraag hem mee!
Op de reünie zijn er foto’s te bekijken van
het afgelopen jaar en ook is er een
fotojaarboek. Het is een leuke dag om,
onder het genot van een hapje en een
drankje, met elkaar herinneringen op te

halen aan het zeilkamp.
Waar: Scheepstal 3 te Aarle-Rixtel
Wanneer: Vrijdag 11 november 2011
Hoe laat: van 20:00 uur tot 23:00 uur
Deelname is gratis net als de koffie, thee
en de hapjes waarvoor we zullen zorgen.
De kosten voor een blikje fris en een
biertje, voor degenen die ouder dan 16
jaar zijn, zijn hetzelfde als op het kamp.
Diploma uitreiking
Dit jaar hadden we weer veel deelnemers
die geslaagd waren voor hun zeildiploma.
Tijdens deze reünie zullen we deze
deelnemers hun zeer verdiende diploma
uitreiken.
Kamp 2012
Het kamp volgend jaar zal plaats vinden
van 28 juli tot en met 4 augustus. Het is
natuurlijk al mogelijk om je hiervoor in te
schrijven. De kosten voor de hele week
kamp zijn €145,-. Dit is inclusief verblijf,
eten, vervoer, overnachtingen, les mate-
riaal e.d.
Voor meer informatie over deze reünie of
het zeilkamp kunt u contact opnemen
met Len van Teeffelen (06-47436071) of
kijk op onze website
www.zeilkamplaarbeek.nl
Tot vrijdag 11 november!

Graag schriftelijke sollicitatie sturen naar :Tandartsenpraktijk Kolkman & Martin
Broekelingstraat 8    5735 HC Aarle- Rixtel

Gevraagd per 01-01-2012

TANDARTSASSISTENTE

voor stoel en/of balie Liefst met enige ervaring
Voor 4-6 dagdelen per week
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Wie worden de
25ste jeugdprins
en jeugdprinses
van Ganzegat?

Een nieuw carnavalsjaar, een nieuwe
jeugdprins, een nieuwe jeugdprinses en
een nieuwe kleinvorst.
Dat hoort zo’n beetje bij de goede tradi-
ties van het jeugdcarnaval in Ganzegat,
in Aarle-Rixtel dus. Ook dit jaar wordt het
weer heel bijzonder! Het is het vijfen-
twintigste jaar dat het jeugdcarnaval in
Ganzegat bestaat en…. natuurlijk is
iedereen heel benieuwd wie het gaan
worden. De spanning stijgt en net zoals
bij de ‘grote’ carnaval wordt het prinselijk
paar bekend gemaakt op een echt
prinsenbal.
Dit jeugdprinsenbal wordt gehouden op
ZONDAG 13 NOVEMBER 2011 in CAFÉ/
ZAAL DE VRIENDEN aan de Dorpsstraat
in Aarle-Rixtel. Om 14.00 uur begint het
grote feest.
Er zijn spetterende optredens van de
Dansmariekes en……. dit jaar treden er
ook weer een groot aantal Ganze-
gatse kinderen op met een geweldige
playback-act. Een deskundige jury gaat
kijken wie het het beste gedaan heeft.
Voor alle playback-deelnemers is er een
herinnering en de winnaar krijgt een
prachtige wisselbeker.
Vlak voor de pauze treden onze oude
jeugdprins Rens, onze jeugdprinses Mirte
en onze kleinvorst Jelle af.
We bedanken Rens, Mirte en Jelle nu
alvast heel hartelijk voor de supergave
manier waarop ze in het afgelopen

carnavalsjaar voorop zijn gegaan bij het
jeugdcarnaval in de Ganzezaal. Ook hun
ouders bedanken we heel hartelijk voor
alle hulp en ondersteuning die we van
hen gehad hebben.
Meteen na de pauze stijgt de spanning
ten top want dan worden de nieuwe
jeugdprins en jeugdprinses van Ganzegat
onthuld.
De nieuwe kleinvorst is dan al bekend
want ex-jeugdprins Rens blijft nog een
jaar meedraaien als kleinvorst.
Wie zouden het dit jaar gaan
worden????????????????????????
Het 25ste jeugdprinsenpaar! Wil je het
graag weten?
Zorg dan dat je erbij bent op ZONDAG 13
NOVEMBER 2011 in CAFÉ/ZAAL DE
VRIENDEN om 14.00 uur. De zaal is
open vanaf 13.30 uur.
Wil je meer weten over alle Ganzegatse
jeugdcarnavalsactiviteiten?
Surf dan naar www.ganzegat.nl/jeugd
Tot ziens!
De Gele Kielen,
Organisatie Jeugdcarnaval Aarle-Rixtel.

Tentoonstelling van
Vogelvereniging Laarbeek

In zaal ’t Heuveltje Dorpsstraat 86 in
Aarle-Rixtel is er in het weekend van 18
t/m20 november een grote vogeltentoon-
stelling waarin een zeer groot aantal
verschillende vogels te bewonderen zijn.
Een mooie mogelijkheid om diverse
vogelsoorten te bewonderen die men
normaal nooit ziet. De onderlinge
kampioenschappen van Vogelvereniging
Laarbeek zullen hiermee afgesloten
worden. Er is ook een verkoopafdeling
aanwezig. De vogels zijn te bewonderen
op vrijdag 18 nov. van 20.30 tot 22.00 uur,
zaterdag 19 nov. van 13.00 tot 21.00 uur
en zondag 20 nov. van 10.00 tot 16.30
uur.
De toegang is gratis.
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Gezellig druk op de JOTA bij
Scouting Aarle-Rixtel
In het weekend van 14, 15 en 16 oktober
heeft Scouting Aarle-Rixtel wederom
meegedaan aan de Jamboree on the Air
(JOTA) en de Jamboree on the Internet
(JOTI). De JOTA / JOTI is het grootste
Scoutingevenement ter wereld. Tijdens
dit weekend proberen Scouts van over de
hele wereld contact te maken met andere
Scouts. Traditioneel gebeurde dit altijd via
een radiozender, maar zo’n 15 jaar
geleden is daar het internet bijgekomen.
Bij Scouting Aarle-Rixtel worden beide
methodes nog steeds volop gebruikt en
ook dit jaar zijn er vanuit de nieuwe
blokhut aan de Duivenakker een groot
aantal verbindingen gemaakt.
De JOTA heeft niet alleen wereldwijd een
groot aantal deelnemers, ook op de
blokhut aan de Duivenakker was het op
zaterdag erg druk.  Zo’n zestig kinderen
waren naar de blokhut gekomen voor een
programma dat bestond uit verschillende
onderdelen. Naast de vaste onderdelen
op de JOTA – het maken van verbin-
dingen met computer en radiozender –
waren er verschillende spellen waarmee
de kinderen zich goed hebben vermaakt.
Zo kon er bijvoorbeeld een speurtocht
worden gelopen waarbij je de route te
horen kreeg via een MP3-speler. Bij een

ander spel konden berichten worden
verstuurd door twee gekleurde vlaggen in
bepaalde posities te houden. Binnen in
de blokhut was er onder andere een
levensgroot Pim-Pam-Pet spel, konden
de kinderen diskjockey spelen of op een
groot scherm ‘Hole in the Wall’ (bekend
van televisie) spelen. De spellenmiddag
heeft voor veel enthousiaste kinderen
gezorgd die zich goed hebben vermaakt
en ook van verschillende ouders hebben
we gehoord dat ze het een erg leuke
opzet vonden.
Behalve veel eigen leden hebben er ook
een heel aantal vriendjes van leden mee-
gedaan aan de JOTA. Deze vriendjes,
maar ook andere kinderen uit Aarle-Rixtel
die interesse hebben in Scouting, willen
we graag uitnodigen om een keer proef te
komen draaien bij de Scouting. Dit kan
bij de volgende speltakken:
· Bevers – 5 tot 7 jaar (gemengd) –
woensdagmiddag van 13:30 – 15:00 uur
· Welpen Meisjes – 7 tot 11 jaar –
dinsdagavond 18:30 – 20:30 uur
· Welpen Jongens – 7 tot 11 jaar –
woensdagavond 18:30 – 20:30 uur
· Scouts – 11 tot 15 jaar (gemengd) –
maandagavond 19:00 – 21:00 uur
Bij alle speltakken is nog plaats voor
nieuwe leden, alleen de Welpen Jongens
hebben op dit moment een (korte)
wachtlijst. Loop binnen op een van de
groepsavonden of bel op een van de
groepsavonden naar de blokhut voor
meer informatie: 0492-383333. Meer
informatie (en de foto’s van de JOTA) kun
je vinden op onze website:
www.scoutingaarlerixtel.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.



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

NOVEMBER is ACTIEMAAND!!!
   1e artikel 10%, 2e artikel 15%, 3e artikel 20% korting op het gehele
assortiment. Kom voordelig “shoppen” voor de naderende feestdagen
                 Crabtree & Evelyn beauty & bodycare artikelen

Yankee Candles geurkaarsen

…woondecoraties, tassen, modeaccessoires, sieraden, laarzen,
lekkernijen en nog veel meer… kom langs want je slaagt altijd!!!

Dorpsstraat 23 Aarle Rixtel              www.laromanza.nl
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EHBO-cursus

Eind november start de EHBO-vereniging
bij voldoende aanmeldingen met een
nieuwe cursus. Iedereen kan te maken
krijgen met een ongeluk. Dat kan thuis
zijn, op het werk of bij het sporten. Dan is
het belangrijk te weten hoe er gehandeld
moet worden. In dit verband zou het goed
zijn wanneer clubs en verenigingen
enkele van hun leden een EHBO-cursus
lieten volgen, maar ook in huis is het
belangrijk dat men weet wat te doen als
er zich iets voordoet.
Naast eerste hulp bij ongelukken worden
de cursisten ook opgeleid in verbandleer,
reanimatie en het gebruik van de AED.
Met deze Automatische Externe Defibril-
lator kan bij iemand met een circulatie-
stilstand op een geautomatiseerde
manier een elektrische schok worden
toegediend met als doel het hart weer in
een normaal ritme te brengen.
De EHBO-cursus is bestemd voor
personen van 16 jaar en ouder. Hij
bestaat uit ongeveer 15 lessen die

DAR
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worden gegeven op de dinsdagavond van
20.00 - 22.00 uur. Het examen is in
maart/april 2012. De lessen vinden plaats
in De Dreef, Duivenakker 76.
Mensen die een cursus willen gaan
volgen kunnen zich aanmelden via
post@ehbo-aarle-rixtel.nl of bellen naar
tel. 0492 – 38 15 96.

KKKKKlokje

Chantal’s Voetverzorging, uw
pedicure 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

Zonnepanelen:
Wie heeft er interesse in zonnepanelen?
Ik heb ze deze zomer zelf geïnstalleerd
en ben er enthousiast over. Als je er ook
over denkt om ze aan te schaffen kun je
bij mij komen kijken hoe het werkt. Tot
11-11-2011 (dag van de duurzaamheid)
kun je goedkoop complete sets bestellen
bij www.wijwillenzon.nl. (10 % rente!)
Gerard Arends, Tel: 06-20800055
Email: arendsg@wxs.nl



Pagina 44



Pagina 45De Meikever

Het gonsde al langer door het dorp, zo
gaat dat nou eenmaal met geruchten,
maar het is echt waar. D’n Aldi komt naar
Aarle. Het is nog net geen wereldnieuws,
maar wel het gesprek van de dag.
Eerlijkheidshalve meer bij de vrouwelijke
helft dan bij de mannelijke, want ik hou
me wijselijk ver van deze gesprekken.
Voor je weet ben je weer uitgenodigd om
boodschappen mee te gaan doen. Ik heb
geheel andere hobby’s. Maar afijn, we
zijn er niet allemaal blij mee, las ik
ergens, want het is buiten het centrum
van Aarle-Rixtel gelegen. En dan snap ik
het niet meer. Het centrum van Aarle zit
al tjokvol met blik, klachten alom, geen
ruimte, hinderlijk parkeren, geen ruimte
voor nog meer auto’s, veel vergaderingen
en gepraat over oplossingen van het
parkeerprobleem. Het ligt toch gewoon
voor de hand of ben ik gek. Dun Aldi aan
de knaal, plaats genoeg voor al de
winkel- en eigen wagentjes. Het ziet er
op tekening ook nog fraai uit, de poort
van Laarbeek. Een eer om die in Aarle te
hebben, tenslotte nog steeds de parel
van Laarbeek. Ik beschouw het toch
maar als goed nieuws, net goed als dat
Jantje van Ganzenwinkel opa is ge-
worden. En Elly natuurlijk oma. Van een
stamhouder nog wel, wat wil je nog meer.
Proficiat. Ze zitten niet stil in die familie
want ook Harry en Diny van Ganzen-
winkel zijn opa en oma geworden.
Weliswaar een meidje en daar hadden ze
er al genoeg van, begreep ik, maar dat
mag de pret niet drukken. Alleen maar
goei nieuws, dat mag ik wel. Onze oud-
dorpsgenoot Tjeerd bracht het oktober-
fest naar Helmond. Volgend jaar gewoon
oktoberfist, en bierdrinken konden ze al
in Helmond, dus dat was niet zo moeilijk.
Het bistje hoeft ook maar een naam te
hebben. En ons aller Ciska verhuisde 3
november als eerste naar Zonnetij. Ze is
er hartstikke blij mee. Is dat geen goei
nieuws. Het zijn wel imposante witte
blokken geworden zag ik vorige week. De

groenplannen zien er mooi uit dus dat
komt wel goed daar, volgend voorjaar en
zomer. Daar zal de komende jaren nog
veel gebuurt worden op de bankjes. Het
werd langzaam ook tijd, want hoeveel
jaar is het al weer geleden dat de Witte
Poort tegen de vlakte ging. Zonnetij
belooft een zonnige toekomst voor heel
wat Aarlese mensen. Het ligt wel iets uit
het centrum, maar dat nemen we wel
voor lief. En dan neem ik de Dreef ook
maar even mee, dat wordt echt mooi
straks. Wat een ruimte, een visitekaartje
voor ons dorp. Daar gaat straks de slag
wel uit met 55 jaar carnaval. De Dreef ligt
wel iets uit het centrum maar het is
hendig te doen. Zou ik bijna vergeten
maar de wazige hints in dit blad brengen
de realiteit dichterbij. Ik kan er nog geen
touw aan vastknopen maar dat zal wel de
bedoeling zijn. Hij komt eraan, Prins Car-
naval, aanstaande zaterdag, de twaalfde
van de elfde weten we het. Ik weet dat de
eerste prins van Ganzegat, Kees
Jansen, nog steeds in goede gezondheid
onder ons is. Evenals de eerste nar uit
dat jaar, Ben van Kilsdonk, maar die doet
het wel wat rustiger aan. Ze zijn ook
aardig op leeftijd, maar dat kan niet
anders als je in 1958 al op het podium
hebt gestaan. Ook goei nieuws. Hebben
we nog meer. Als U wilt. De passanten-
haven ondergaat een forse uitbreiding en
dat is goei nieuws voor veel bootjes.
Want die willen maar al te graag in ons
rustige vaarwater liggen en hier bood-
schappen doen. Bakker van Brug hoorde
het nieuws ook en die liet er geen gras
over groeien. Meteen zijn winkel ver-
nieuwd en uitgebreid. Hij verwacht zeker
veel aanloop. Ze liggen er nog niet,
Edward. Nog even wachten tot het voor-
jaar. Dan zorgen wij wel dat het vaarwater
daar rustig blijft en dat kan maar op een
manier. Geen doorgaande vaart, dus de
brug dicht. Wat zeg ik nou weer, ik zou er
geen woord meer aan vuil maken en
automatisch begin ik er weer over. Gek,
maar het gaat vanzelf.         De meikever
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2 november
Harmonie “De Goede Hoop”
De jaarlijkse rondgang is weer bijna
achter de rug. Als de tekenen niet
bedriegen zal de opbrengst voor de
harmonie dit jaar groter zijn dan andere
jaren. Daarvoor is de harmonie iedereen
dankbaar. Voor het winterseizoen heeft
de harmonie diverse uitvoeringen op het
programma staan. Mede met het oog op
de nieuwe instrumenten, wil zij dit
seizoen eens extra de aandacht van de
dorpsgenoten trekken. Op zaterdag 2
december zal de eerste repetitie plaats
vinden met de nieuwe instrumenten.
Zaterdag 16 december is er een instruc-
tief concert. Elk nummer dat die avond
wordt uitgevoerd, zal door de dirigent
worden uitgelegd. Op die avond zullen
officieel de nieuwe instrumenten worden
aangeboden, waarna de toneelgroep der
harmonie een toneelstuk zal op voeren.
Zondag 14 of zondag 28 januari is er een
Amerikaans concert. Na afloop is er bal.
Het solistenconcours voor eigen leden is
nu vastgesteld op zaterdag 17 februari.
De secretaris van de harmonie verwacht
deze week nog de opgave van de leden,
vooral in welke afdeling deze solisten
zullen uitkomen en met welk nummer.

3 november Aanrijdingen
Gistermiddag vond op de Bakelseweg te
Aarle-Rixtel een ongeval plaats. Een
vrachtauto, bestuurd door V. uit Liessel,
moest plotseling afremmen voor een
wielrijdster, die voor de wagen reed. De
wagen kon niet passeren, daar eenzelfde
voertuig van de tegenovergestelde richting
naderde. Door dit haastige afremmen,
slipte de wagen, ramde drie bomen en
een lantaarnpaal en kwam tegen een
vierde boom tot stilstand. De vracht-
wagen werd daarbij geheel vernield.

Persoonlijke ongelukken deden zich niet
voor.
Gisteravond vond op de Kanaaldijk te
Aarle-Rixtel een ongeval plaats, waarbij
een bestelauto en een wielrijdster betrok-
ken waren. De bestelauto, die in een file
van vier auto’s reed, moest om onbe-
kende redenen plotseling stoppen. De
chauffeur ging hier echter zo onbeheerst
mee te werk, dat hij een, voor hem
rijdende wielrijdster W. uit Helmond,
schepte. Deze liep hierbij kneuzingen
aan hoofd en benen op. De voorruit van
de bestelauto werd vernield en het
rechter spatbord beschadigd.
Gisteravond vond op de splitsing Bier-
mansstraat – Lieshoutseweg een
aanrijding plaats. Mevrouw v. H., die op
haar Solex uit de Biermansstraat reed,
kwam in botsing met mejuffrouw S., die
vanaf de Lieshoutseweg met haar
bromfiets, de Biermansstraat wilde in-
rijden. Hierbij liep mevrouw v. H. een
lichte hersenschudding en een hoofd-
wond op en mejuffrouw S. verwondingen
aan haar voet. Beide bromfietsen werden
licht beschadigd.

7 november Veilig Verkeer
Ook in Aarle-Rixtel verricht de Veilig
Verkeersvereniging veel goeds om de
toenemende verkeersonveiligheid tegen
te gaan. In de Dorpsstraat heeft de
vereniging een groot spandoek laten
ophangen, waarop vermeld staat dat de
voetgangers voorrang hebben op de
zebrapaden. Bovendien zal de vereniging
drie verkeersavonden organiseren. De
eerste avond is morgen dinsdag, de
tweede en de derde respectievelijk op 14
en 21 november in café v. d. Heuvel,
aanvang 20.00 uur. De avonden worden
gegeven door het Verbond voor Veilig
Verkeer in samenwerking met
autorijschool Van  Heijst.
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