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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)

DORPSPLATFORM Aarle-Rixtel Secretariaat Kannelustweg 11 5735 EJ Aarle-Rixtel
Tel. 381696. E-mail: info@dorpsplatform. Website: www.dorpsplatform.nl

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
SCHULDHULPVERLENING LAARBEEK voor hulp bij schulden: Budgetwinkel, Churchil-

laan 109, Helmond, aanvraagformulier opvragen tel. 0492-587878.
BLOEDAFNAME ELKERLIEK ZIEKENHUIS maandag en woensdag van 08.15 – 08.45 in

de Zonnetij (appartement 21) aan de Heindertweg.
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:   en Gezondheidsservice. Info kantooruren 0900-8998636
Thuiszorgwinkel Helmond verpl.huis Keyserinnedael, Kanaaldijk NO 18,
tel 0492-348782   ma t/m vr 10.00-17.00u za 12.00-16.00

VIERBINDEN: 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
Dorpsservicepunt: Pastorie, Heindertweg 1, tel.383959.ma 10.00-12.00 do 13.00-15.00u.

email wmo-ar@welzijnlaarbeek.nl
MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING HELMOND DE PEELZOOM :

Centraalkantoor: 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  13 oktober
18.30 uur Kerk – Eucharistieviering – Samenzang

Ben Loomans
Toon van Boxtel (j.get.)
Tot welzijn van de parochie

20.00 uur Kerk – Concert Euphonia
Zondag 14 oktober –  28e Zondag door het jaar
10.00 uur Kerk – Eucharistieviering – Afrika- ENGAKOOR uit Nistelrode

Jan Hendrix (verj.)
Overleden ouders Vereijken – Verhagen (j.get.)
Adriaan Loomans (verj.)
Jan Schepers
Frits van Vijfeijken (j.get.)
Pierre Stals (verj./par.)
Christ van Bommel en Antoine (verj.)
Wim van Seggelen (sterfdag)

Woensdag 17 oktober
19.00 uur Kapel - Rozenkransgebed

Week van zaterdag 20 oktober t/m vrijdag 26 oktober
zaterdag 20 oktober
18.30 uur Kerk – Eucharistieviering - Dameskoor

Adriaan en Maria Donkers – Huibers
Frans Vogels (par.)
Overleden ouders Verschure – Cornelissen en Hennie Derks - Verschure
Tot welzijn van de parochie

Zondag 21 oktober – 29e  Zondag door het jaar
10.00 uur Kerk – Eucharistieviering – Cantorij (Gregoriaans en samenzang)

Overleden familie Vergroesen – Ravensloot
Overleden ouders Biemans – van der Heijden
Piet en Maria  Coolen - Martens
Overleden ouders v. Boheemen- van Grieken
Truus Verbakel - van der Heijden (kaartclub)
Rosmarie van Esch – Keller
Gonny Roijackers – Honig (KBO)
Jacques Swinkels (verj./par.)

Woensdag 24 oktober
19.00 uur  Kapel - Rozenkransgebed
Donderdag 25 oktober
19.30 uur Kapel – KVO - Moederdagviering

Week van zaterdag  13 oktober t/m vrijdag  19 oktober
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Overleden
Jacques Swinkels, Dorpsstraat 69, 88 jaar.
Zuster Radegund-Schmidt, 95 jaar, Missieklooster Heilig Bloed.
Greet van den Acker – van Wetten, overleden in Australië.
Guus Luyben, Helmondseweg 12 A, 91 jaar.

Getrouwd
Madelon Peters en Jannick Prinsen.

Gedoopt
Siem Swinkels, Carolushof 7.
Janne van Mierlo, Bosscheweg 27.
Isa Endevoets, Brabantlaan 76.
Jonneke Smulders, Molenstraat 21.

ALLERHEILIGEN EN ALLERZIELEN
Op zondag 28 oktober om 10.00 uur vieren wij in onze kerk het hoogfeest van
Allerheiligen.
Op vrijdag 2 november om 19.00 uur de speciale eucharistieviering i.v.m. Allerzielen.
Wij zullen in deze viering alle overleden parochianen gedenken, maar in het bijzonder
de parochianen die in het afgelopen jaar zijn gestorven. Iemand van de werkgroep
avondwake zal bij iedere naam die voorgelezen wordt, een kaars aansteken.
Na de viering gaan we, als het weer het toelaat, gezamenlijk naar het kerkhof voor een
kort gebed en kunnen de kaarsen 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 woensdag  25 oktober a.s. van
20.00 tot 21.30 uur in de pastorie aan de Heindertweg.  Deze avond is bedoeld als
voorbereiding voor de gemeenschappelijke doopviering van 25 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.
Deken van de Laar kunt u bereiken op tijdens het spreekuur in de pastorie van de St.
Luciakerk te Mierlo-Hout op dinsdag van 09.30 – 10.00 uur en op donderdag van 18.00
tot 18.30 uur.
Telefoonnummers van de Parochie St. Lucia te Mierlo – Hout is  0492- 522930 of
mobiel 06- 50697342.
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Beste dames

Dinsdag 9 oktober 14.00 uur.
Vanmiddag zijn we welkom op de
kasteelboerderij Croij waar we een
rondleiding krijgen van Dhr Franken.
Vertrek 13.30 uur vanaf het kerkplein.

Bestuur KVO.

CURSUS EHBO

De EHBO-vereniging start op woensdag 9
januari 2013 met een nieuwe cursus
EHBO.  Iedereen kan te maken krijgen
met een ongeluk. Dat kan thuis zijn, maar
ook bij het sporten of  op het werk. Dan is
het belangrijk te weten hoe er gehandeld
moet worden.
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. Deze
AED’s komen op steeds meer openbare
plekken te hangen.
Het is belangrijk dat mensen weten wat
te doen als er zich iets voordoet en ook
voor clubs en verenigingen is het
belangrijk dat een of meerdere leden een
EHBO-diploma hebben.
De cursus is bestemd voor personen van
16 jaar en ouder. Hij bestaat uit ongeveer
15 lessen die worden gegeven op de
woensdagavond van 20.00 – 22.00 uur.

Het examen is in april. De lessen worden
gegeven in De Dreef, Duivenakker 76.
Aanmelden kan per mail: post@ehbo-
aarle-rixtel.nl. Bellen kan ook naar Ans
Corbeij, tel. 38 15 96 of Anneke
Giepmans, tel. 381845.

De Eerste Hulp Bij Dementie
koffer

Dementie is een ziekte die veel vragen
kan oproepen. Wat is dementie en hoe
gaat het nu verder? Ook als u in uw
naaste omgeving geconfronteerd wordt
met iemand met dementie kan het heel
prettig zijn om informatie te hebben over
het ziektebeeld. Hoe kunt u het beste
met de dementerende omgaan?  
De Eerste Hulp Bij Dementie koffer be-
staat uit foldermateriaal, boeken en
beeldmateriaal over dementie. In de koffer
zit niet alleen informatie, maar ook
verhalen van lotgenoten en spelletjes die
u samen kunt ondernemen met de
dementerende. De kinderboeken in de
koffer leggen op een eenvoudige en
duidelijke wijze aan kinderen uit wat
dementie is. De EHBD koffer bevat
informatie voor dementerenden, mantel-
zorgers, kinderen, familieleden en andere
geïnteresseerden.
Bij ViERBINDEN kunt u de EHBD koffer
lenen. Het lenen van deze koffer gaat net
als in de bibliotheek. De uitleentermijn
voor de koffer is 6 weken en alle
informatie is ter inzage. Er zijn geen
kosten aan verbonden wel ondertekent u
de uitleenvoorwaarden.  Indien u belang-
stelling heeft voor de EHBD koffer, dan
kunt u contact opnemen met ViERBIN-
DEN, Otterweg 27 Beek en Donk, 0492-
328803 of hbouwmans@vierbinden.nl

www.gemeenschapsblad.nl
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Kaartenexpositie
in bibliotheek.

In de Aarle-Rixtelse bibliotheek is tot half
november een tentoonstelling ingericht
van eigengemaakte kaarten.
De maakster hiervan is Toos van de Graef
uit de Schoolstraat.
Het zijn hoofdzakelijk 3-D kaarten met
als onderwerp tekeningen van Anton
Pieck en oud Hollandse taferelen.
Vooral de onderwerpen van Anton Pieck
hebben veel aandacht van de maakster
gevraagd in verband met de moeilijk-
heidsgraad van de onderwerpen. De
tentoonstelling is te bezichtigen tijdens
de openingsuren van de bibliotheek

Brabantse bibliotheken
organiseren samen
leesbevorderingsactie voor
kinderen
Met de bieb naar DippieDoe, sparen voor
gratis toegang Familiepark DippieDoe
Lezen is en blijft belangrijk. Alleen
kinderen die veel lezen, worden goede
lezers. En goede lezers doen het beter
op school.
Een aantal Brabantse bibliotheken, waar-
onder Bibliotheek De Lage Beemden,
organiseren dit najaar een actie om
kinderen te stimuleren om regelmatig te
lezen. Kinderen kunnen in de maanden
oktober, november en december sparen
voor gratis toegang tot familiepark Dippie-
Doe. Kinderen die in deze maanden
materialen lenen bij de bibliotheek,
krijgen een stempel. Drie stempels geven
recht op een gratis kaartje. Door het
lenen te belonen en lezen leuk te maken,
stimuleren bibliotheken kinderen om te
lezen. Goed kunnen lezen is immers
belangrijk voor de taalontwikkeling van
kinderen en helpt kinderen verder in hun
carrière.

Beleef het avontuur
Familiepark DippieDoe heeft de mooiste,
leukste en spannendste speelattracties
voor kinderen t/m twaalf jaar. Zo beschikt
het park over een reusachtige klimpaleis,
botsauto’s, een grote familieglijbaan en
voor een momentje van rust zijn ze
welkom in de bioscoop. Familiepark
DippieDoe is volop beleving!
Kom naar de bibliotheek en spaar mee!
.

Reanimatiecursus van de
Nederlandse Hartstichting.

St. Hart & Aa’s, aangesloten bij de Reani-
matieraad van de Nederlandse Hartstich-
ting, organiseert in samenwerking met
Stichting AED – Alert Laarbeek op
woensdag 24 en 31 okt 2012 om18.30 tot
20.30 uur in de Dreef, Duivenakker 76,
Aarle-Rixtel, een cursus basale reanima-
tie met AED door een gecertificeerde
instructrice. Je ontvangt daarnaast een
landelijk erkend diploma van de
Nederlandse Reanimatieraad. Kosten
zijn 10 euro. Graag een berichtje aan
Ad Loos als u de cursussen wilt
volgen. (adloos@zonnet.nl) 0492-
382034 of 06 20 31 74 43.
Wil u vrijwilliger worden in het AED net-
werk Laarbeek, neem dan contact op
met 06 43970065 (Jan Dekkers) of 06
0612842977 ( Sandra Janssen) of Ad
Loos 06-42031743.
Binnenkort komt in het Gemeen-
schapsblad te staan waar de AED’s
komen te hangen in Aarle-Rixtel. We
komen nog diverse vrijwilligers te kort in
het gebied rondom de Brukelumschool.
Als u in het bezit bent van een EHBO
diploma, u bent een BHV’er, u bent
werkzaam in de zorg, schroom niet om u
aan te melden. Anders heeft het geen zin
dat er AED’s worden gehangen.
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Boekpresentatie
en opening expositie

Op 22 september vond in Museum De
Wieger in Deurne de presentatie plaats
van het boek Potloden en puntenslijpers.
Paul Dirks en Toon Kessels, de schrij-
vers van dit boek over de geschiedenis
van het potlood, ontvingen uit handen van
taalkundige Wim Daniëls het eerste
exemplaar. Wim Daniëls heeft tevens een
voorwoord geschreven voor het boek, dat
is gebaseerd op de uitgebreide collectie
potloden en puntenslijpers van beeldend
kunstenaar Paul Dirks. Museum De
Wieger wijdt ter gelegenheid hiervan een
tentoonstelling aan de collectie van Dirks,
die tot 9 december te zien is.
Potloden en puntenslijpers, Museum De
Wieger, Oude Liesselseweg 29, 5751 WN
Deurne.
Potloden en puntenslijpers
Door Paul Dirks en Toon Kessels.
Fotografie: Lotte Dirks.
Met een voorwoord van Wim Daniëls.
Een potlood, wie heeft er geen? Ideaal
voor boodschappenbriefjes, kruiswoord-
puzzels, verbouwingsplannen, bereke-
ningen, de eerste schets van een groot
project, de aanzet van een roman en wat
al niet. Een potlood is een onmisbaar
maar nederig stukje schrijf- en teken-
gereedschap. Maar waar komt het
eigenlijk vandaan? Hoe komt die zwarte
stift in het hout? En hoe lang bestaan
potloden al?
Vreemd dat we ons dat nooit afvragen.
Het potlood is ons zeer vertrouwd, maar
van zijn herkomst weten de meeste
mensen niets. Toch speelt dit alledaagse
voorwerp een uiterst belangrijke rol bij ons
denkproces. Want het simpele potlood
helpt ons om onrijpe ideeën en vage
plannen op papier te zetten, uit te
gummen, opnieuw te beginnen en bij te
schaven tot ze met inkt hun definitieve

vorm krijgen. Menig meesterwerk is met
een potloodschets begonnen. Het
potlood staat daarmee aan de basis van
onze cultuur. Het is het begin van vrijwel
alles wat de laatste 400 jaar is geschre-
ven, getekend en vormgegeven.
Dat potlood verdient eindelijk zijn eigen
boek. Potloden en puntenslijpers vertelt
de opmerkelijke geschiedenis van dit
simpele stukje schrijfgereedschap. Het
laat zien hoe het potlood eerst met de
hand en later machinaal werd gemaakt.
Het beschrijft hoe het potlood tot
halverwege de vorige eeuw het belang-
rijkste teken- en schrijfmiddel was. Het
toont de tientallen variaties waarin pot-
loden voor de meest uiteenlopende doel-
einden werden gebruikt. Het illustreert de
ontwikkeling van het design en het
reclamemateriaal waarmee potloden aan
de man werden gebracht. En het laat de
enorme variatie aan puntenslijpers zien
die in de vorige eeuw zijn gemaakt.
Dit verhaal wordt rijkelijk geïllustreerd met
foto’s van de uitgebreide collectie potlo-
den, puntenslijpers en parafernalia van
Paul Dirks, gefotografeerd door zijn doch-
ter Lotte. Het gedurfd vormgegeven boek
is een uitgave van Pictures Publishers.
Na het lezen ervan kijkt u voortaan met
andere ogen naar het potlood.
De makers:
Paul Dirks (1952) docent beeldende
vorming, ontwerper, beeldend kunstenaar
en verzamelaar. Zie pauldirks.nl.
Toon Kessels (1951) docent Nederlands,
musicus en tekstschrijver.
Lotte Dirks (1986) student illustratie en
grafische vormgeving aan kunstacademie
St. Joost in Breda. Zie
lottedirks.blogspot.com.
Het boek is te bestellen op website
www.picturespublishers.nl. Prijs € 14,95.
Verder is het te koop in museum De
Wieger en in de boekhandel.
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Dartcarrousel Laarbeek

Dartcarrousel Laarbeek is terug! Na 2 jaar
afwezigheid is het initiatief Dartcarrousel
Laarbeek weer opgepakt door een aantal
enthousiaste darters. Met de dart-
carrousel willen we de dartsport weer
meer onder de aandacht brengen onder
darters en niet-darters. De komende 9
maanden zullen iedere maand op één
zaterdagavond dartwedstrijden gegooid
worden in één van de deelnemende
Laarbeekse cafés. Inschrijven kan op de
dagen zelf tot 20:00 uur, de wedstrijden
starten om 20:30 uur. Na 8 avonden zal in
juni de finale avond gehouden worden
voor de 36 darters die tijdens de dart-
carrousel-avonden de meeste punten
hebben vergaard. Zoals gezegd zijn de
avonden voor iedereen toegankelijk.
Iedereen mag zich op een dartavond
inschrijven en deelnemen aan de
wedstrijden. Hieronder een schema van

de speeldata:
Speelschema 2012:
20 oktober 2012 –
Deja Vu, Aarle-Rixtel
17 november 2012 -
Café van de Burgt, Beek en Donk
8 december 2012 –
Dorpscafé de VRIENDEN, Aarle-Rixtel
Speelschema 2013:
5 januari 2013 -
Café de KOEKOEK, Lieshout
2 februari 2013 -
ORANJEBAR, Mariahout
9 maart 2013 –
Dorpscafé de VRIENDEN, Aarle-Rixtel
20 april 2013 -
Café de KOEKOEK, Lieshout
18 mei 2013 -
Café van de Burgt, Beek en Donk
Finale:
1 juni 2013 -
Café van de Burgt, Beek en Donk



Pagina 16

DAR



Pagina 17BBBBBericht van:

NAJAARS CONCERT GEMENGD
KOOR EUPHONIA

Gemengd koor Euphonia geeft 13
Oktober ’s avonds om 20,00 uur een
concert in de kerk van O.L.V. Presen-
tatie te Aarle-Rixtel. Verder zullen nog
twee andere koren hun medewerking
verlenen. Als eerste zal Gemengd koor
Euphonia, onder leiding van Dhr. Arie
Ketelaars aantreden, onder begeleiding
van pianist Dhr. Arjan Mooij. Als tweede
treedt voor U op Zanggroep Zingiz uit
Beek en Donk. Dit onder leiding van
Mevr. Heidi de Louw-Tonen en zal worden
begeleid door pianist Dhr. Kees van der
Weijden. Als derde zal aantreden de
Gem. Zangvereniging Una Sono Liessel,
onder leiding van Dhr. Erik Munten. Wij
nodigen iedereen uit om dit mooie af-
wisselende concert te komen beluis-
teren.  Ons volgende optreden is zondag
21 oktober, dan zal Euphonia de heilige
Mis verzorgen in de kapel van het
Elkerliek ziekenhuis, aanvang 10,00 uur
waar ook U van harte welkom bent.

Wolvenlezing
bij I.V.N. Laarbeek:

Op donderdag 18 oktober a.s. kunt U bij
I.V.N. Laarbeek gaan kijken en luisteren
naar een presentatie van Glenn Lelieveld
werkzaam voor het KNNV:
Glenn zal U gaan vertellen over de
opkomst van de wolf in west Europa, en
waarom naar Nederland. Is hier in ons
land wel ruimte voor?
En wat zijn de Ecologische gevolgen?
Ook bespreekt hij het maatschappelijke
debat rondom de wolf. Als er dan nog tijd
over is zal Glenn een lesje wolvenherken-
ning geven.
Glenn heeft diverse lezingen op zijn
naam staan. Bent U geïnteresseerd?
Kom dan op donderdag 18 oktober om
20.00 uur naar I.V.N “De Bimd”  U vind
ons aan de Beekseweg in Aarle Rixtel.
Behalve de koffie enz. is de avond gratis
voor iedereen, dus ook als U geen lid
bent.
In het I.V.N blad en op onze folder staat
vermeld dat er een lezing is over insecten
op 17 okt. Dit klopt niet. Deze houdt U
tegoed van ons.

www.twanvanhout.nl
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Literaire middag in het
Kouwenbergs kerkje:
“Walter” van Daniel Rovers.

Het  Kouwenbergs kerkje start in oktober
– in samenwerking met bibliotheek De
lage Beemden- met een nieuwe activiteit:
de literaire middag .

Zondagmiddag  21 oktober is Daniel
Rovers te gast In zijn roman
”Walter” vertelt Daniël Rovers het verhaal
van een Brabantse boerenzoon die naar
het seminarie gaat om tot priester
opgeleid te worden. Het is dan begin
jaren vijftig. De opleidingsperiode beslaat
meer dan tien jaar. Midden in de jaren
zestig is Walter Cosijn klaar om als
priester aan de slag te gaan. Maar de
wereld is inmiddels ingrijpend veranderd
en ook Walter zelf. Na een korte tijd als
kapelaan te hebben gewerkt, besluit hij
zich niet tot priester te laten wijden. Hij
verruilt de kerk voor een baan in de
maatschappij, mede omdat hij een
meisje heeft leren kennen waarmee hij
zich verloven wil. Maar ook de verloving
gaat niet door. Het betreffende meisje
laat hem zitten. Ze kan niet om gaan met
iemand die zo besluiteloos is in haar
ogen: ”Het was alsof je nooit echt wist
wat je wilde”.
Deze literaire middag begint om 14.30
uur. Kaartjes  ad € 5,00, ook mogelijk
vooraf te reserveren via 0492 382943
Zie ook: www.danielrovers.nl

De Zorgboog start eigen
leerafdeling
De Zorgboog is gestart met een eigen
leerafdeling op afdeling de Lindert in
Zorgboogverpleeghuis Jan de Witkliniek
in Bakel. Een leerafdeling is een innova-
tief stageconcept waarbij een groep
studenten onder deskundige leiding de
zorg op een afdeling biedt. De eigen
leerafdeling maakt onderdeel uit van het
actieve opleidingsbeleid van de Brabant-
se zorgorganisatie voor wonen, welzijn
en zorg en is opgezet in samenwerking
met de ROC’s Eindhoven en Ter Aa. De
start van de leerafdeling de Lindert werd
donderdagmiddag 4 oktober ‘officieel’
gevierd. Op leerafdeling de Lindert gaan
tien tot twaalf BOL-studenten en zes
BBL-leerlingen meedraaien in de rooster-
systematiek van de afdeling. Op deze
manier krijgen zij te maken met alle
aspecten van het vak. Ze leren om te
gaan met de verantwoordelijkheid, conti-
nuïteit en coördinatie van zorg, werkdruk,
multidisciplinair werken en samenwerk-
ingsverbanden. De studenten worden
begeleid door de vaste medewerkers van
de afdeling die een training tot werkbe-
geleider hebben gevolgd. Een specifiek
kenmerk van werkbegeleiders is dat zij
met leerlingen meelopen in plaats van
andersom. Zij worden hierbij gecoacht
door een praktijkopleider die tevens de
studenten begeleidt bij hun leerproces.
Inspelen op ontwikkelingen
De zorg stelt steeds hogere eisen aan
medewerkers en er dreigen tekorten aan
gekwalificeerd personeel. Door het
opleiden van personeel in een boeiende
leeromgeving wil de Zorgboog inspelen op
deze ontwikkelingen. Doordat de BOL-
studenten boventallig zijn op de
gebruikelijke personeelsformatie, is er
bovendien meer tijd en aandacht voor de
bewoners. Dit komt de kwaliteit van de
zorg en de welzijnsbeleving van de
bewoners ten goede.
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Uitreiking Laarbeekse
Complimenten
Vrijwilligerswerk 2012

De Laarbeekse Complimenten Vrijwil-
ligerswerk vindt dit jaar alweer voor de
achtste  keer plaats. De Uitreiking wordt
gehouden op vrijdag 2 november in De
Dreef in Aarle-Rixtel en wordt georgani-
seerd door het steunpunt vrijwilligerswerk
in  samenwerking met de gemeente Laar-
beek. Met de uitreiking van de Compli-
menten willen we het vrijwilligerswerk
motiveren en onze waardering uitspreken
voor alle vrijwilligers en vrijwilligers-
organisaties die actief zijn in de gemeen-
te Laarbeek. Net als voorgaande jaren
willen we niet één organisatie compli-
menteren, maar meerdere organisaties in
verschillende sectoren. Per categorie
krijgt één organisatie een compliment
uitgereikt ter waarde van € 250,-. De jury
bestaat uit Laarbeekse maatschappelijk
betrokken ondernemers.
Tot 8 oktober kunnen vrijwilligersorgani-
saties een vrijwilligersorganisatie voor-
dragen voor een compliment. Wij hopen,
net als voorgaande jaren, dat er veel
vrijwilligersorganisaties aangemeld

Meer Bewegen voor Ouderen
iets voor U !!!!

Vierbinden heeft van de gemeente
Laarbeek de opdracht om activiteiten in
het kader van Meer Bewegen voor
Ouderen te coördineren, te organiseren
en te initiëren.
Vierbinden tracht bovenstaande opdracht
uit te voeren door het coördineren van
een zevental MBvO activiteiten die een
aantal jaren geleden door de provincie
Noord-Brabant, de gemeente Laarbeek
en Vierbinden zijn geoormerkt als zijnde
reguliere MBvO activiteiten.
Deze activiteiten zijn:
1. Gym voor senioren in Aarle-Rixtel
2. Gym voor senioren in Beek en Donk
3. Gym voor senioren in Lieshout
4. Gym voor senioren in Mariahout
5. Dansen voor senioren in Beek en

Donk
6. Dansen voor senioren in Lieshout
7. Zwemmen voor senioren in Laarbeek

(Vereniging Plons 55+)
Alle MBvO activiteiten worden gegeven
door erkende bewegingsdocenten en
hebben naast een educatief bewegend
doel ook als kenmerk  dat het gewoon
gezellige groepen van senioren zijn met
een groot sociaal gebeuren.
Bovenstaande activiteiten vinden op de
volgende dagen plaats:

Activiteit Plaats Locatie Tijdstip
Gym Aarle-Rixtel De Dreef Maandag
13.30-14.30 uur
Gym Beek en Donk Ontmoetings-
centrum Donderdag  9.30-10.30 uur
GymLieshout Het Dorpshuis
Woensdag  13.30-14.30 uur
GymMariahout Het Buurthuis
Woensdag  9.00-10.00 uur

Dansen Beek en Donk Ontmoetings-
centrum Vrijdag  9.45-11.15 uur
Dansen Lieshout Het Dorpshuis
Donderdag 14.00-15.30 uur
Zwemmen Nuenen Zwembad de
Drietip Maandag 13.15-15.45 uur
Voor deelname aan de gym- en dans-
activiteiten wordt een eigen bijdrage van
€ 1,00 per les gevraagd. Voor deelname
aan het zwemmen kunt u lid worden van
Plons 55+.
Informatie, aanmelding en verwijzing
Vierbinden Otterweg 27 5741 BC Beek
en Donk
Maandag t/m vrijdag van 9.00-12.30 uur.
Telefoon: 0492-328803
E-mail: hbouwmans@vierbinden.nl

BBBBBericht van:
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worden om kans te maken op de
Laarbeekse Complimenten Vrijwilligers-
werk 2012!
Voor meer informatie kunt u terecht bij:
ViERBINDEN Steunpunt Vrijwilligerswerk
Laarbeek, Otterweg 27, 5741 BC Beek
en Donk, tel. 0492–328807   Email:
vrijwilligerswerk@vierbinden.nl

DE VRIJWILLIGE HULPDIENST/
STEUNPUNT MANTELZORG
LAARBEEK,
met in iedere kern een enthousiaste
groep vrijwilligers
Hulp wordt waar nodig en mogelijk door
veel men-sen en organisaties al gegeven;
familie, buren, vrijwilligers, thuiszorg,
enz., maar soms is dit niet vol-doende of
is extra ondersteuning nodig.
De Vrijwillige Hulpdienst /Steunpunt
Mantelzorg wil dan uitkomst bieden.
Zij werkt in iedere kern met een
kerngebonden groep vrijwilligers, maar
indien nodig of gewenst, kan ook een
vrijwilliger uit een andere kern ingezet
worden. De VWHD/STMZ Laarbeek is
iedere werkdag bereikbaar. U kunt zowel
telefonisch contact opnemen, als het
spreekuur bezoeken. Het adres is
Otterweg 27, 5741 BC Beek en Donk. De
spreekuurtijden zijn: maandag, woensdag
en vrijdag van 9.00 tot 10.30 uur.

BIJ DE VRIJWILLIGE HULPDIENST/
STEUNPUNT MANTELZORG KUNT U
TERECHT VOOR:
· Dagelijkse praktische zaken bv.
boodschappen doen
· Ondersteuning mantelzorgers bv. door
inzet van een vrijwilliger, maar ook voor
informatie, advies of een luisterend oor
kunnen mantelzorgers terecht.
· Begeleiding bv. een vrijwilliger die
meegaat naar huisarts of specialist.
· Ontspanning bv. mee gaan wandelen,
fietsen of een bezoekje brengen.
· Vervoer bv. voor mensen die geen

gebruik kunnen maken van het openbaar
vervoer of andere vervoersvoorzieningen.
· De klussendienst voor klusjes in en om
het huis waarvoor men doorgaans geen
vakman vraagt. Bv. het ophangen van
een schilderij, het vervangen van lampen,
· Andere voorkomende hulp
· De Vrijwillige Hulpdienst staat open
voor allerlei vragen. De contactpersonen
zullen, samen met degene die hulp
vraagt, zoeken naar een passend
antwoord.
U kunt tijdens de spreekuren bellen naar
de Vrijwillige Hulpdienst/Steun-punt
Mantelzorg tel. 0492- 46 42 89, of langs
komen op kantoor.
HOE GAAT HET VERDER IN ZIJN
WERK?
Uw aanvraag wordt door de contact-
persoon met u besproken, er wordt een
vrijwilliger, bij voorkeur uit uw eigen kern,
benaderd. De nodige afspraken worden
gemaakt. U wordt teruggebeld als een en
ander geregeld is en dan kan de
hulpverlening van start gaan.
Wilt U NADERE INFORMATIE AARZEL
DAN NIET,
MAAR BEL OF KOM EVEN LANGS!

Ziekenverzorgster gezocht!

Wij zusters van het Missieklooster Heilig
Bloed zoeken voor 20 tot 30 uur per
week een verzorgster die verantwoordelijk
wil zijn voor de verzorging van onze
bejaarde en zieke zusters.
U kunt contact opnemen met:
Zr. Carolien van de Rijdt
Missieklooster Heilig Bloed
Kloosterdreef 7
5735 SJ Aarle-Rixtel
tel. 0492-461324
E-mail: heiligbloed@tiscali.nl



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

Ook cadeaubonnen verkrijgbaar

schoonheidsspecialisme

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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De Meikever

Over politiek zullen we het vandaag maar
niet meer hebben want volgens mij zijn
we daar de laatste weken mee overvoerd.
Het resultaat mag dan als verrassend
worden beschouwd, maar de versnip-
pering in politiek Nederland bleek eens
te meer en de tegenstellingen werden tot
in den treuren uitgediept, doorgekauwd
en nog maar eens herhaald. Het duizelde
de gewone man voor de ogen en die liet
Prinsjesdag dan ook gelaten over zich
heen komen. Wie dacht dat er geen
nieuw soort belasting meer mogelijk was
in ons landje komt bedrogen uit. Je krijgt
toch het gevoel van een uitgeperste
sinaasappel en tot overmaat van ramp
beginnen ze ook nog de schil op te
vreten. Zelfs de pitjes mogen niet meer
uitgespuwd worden, of ze heffen er
belasting over. Spuugbelasting hebben
we nog niet, dat zou dus een primeur
zijn. O ja, de Belasting Toegevoegde
Waarde is per 1 oktober omhoog gegaan
(de rest zal wel op 1 januari a.s. volgen)
en dat is volgens mij nationaal het teken
voor eenzelfde prijsverhoging, afgerond
naar boven. Ik geloof niet in ongeluks-
getallen maar zou 2013 alleen maar
financieel ongeluk brengen of zit er voor
ons stervelingen nog wat geluk in het
verschiet.
Op mijn reizen door Europa belandde ik
in Zwitserland in het stadje Interlaken
tussen twee betoverende bergmeren.
Voor wie er geweest is, schitterende
natuur, vooral als je de tijd neemt om het
boemeltreintje bergop naar de Junkfrau te
nemen. Even stoppen op het stationnetje
net buiten de stad en dat heet Wilders-
wil. Even met de ogen knipperen, lees ik
dat goed, Wilderswil. Is niet langer “wet”,
dacht ik er onwillekeurig achteraan. Op
zich een rare gedachte, dacht ik nog,
maar waar een mens vol van zit. Vreemd

toch dat onze politiek je ook in een
neutraal buitenland blijft achtervolgen. Op
de alpenweiden boven had ik er trouwens
geen last meer van, wel van edelweiss
boven een afgrond en alpenkruiden uit
een flesje, in willekeurige volgorde.
Nog niet zo heel lang geleden vertoefde
ik enige tijd in de Verenigde Staten van
Amerika en daar viel me iets op waar mij
misschien ook iets mee kunnen. Langs
de wegen staan borden met de tekst
¨Don’t litter, fine 1000 dollar”. Dat vraagt
voor de gemiddelde Nederlander om
enige uitleg, maar de vertaling is erg
duidelijk. “Geen rommel weggooien,
boete 1000 dollar”. Zoals bekend hebben
de Amerikanen genoeg rommel om weg
te gooien maar ze bedenken zich wel
tweemaal. Ik dacht bij mezelf, bij ons “lit
ter”ook genoeg troep langs fraaie wegen
en paden, meer dan genoeg zelfs. Ik zou
dat hier ook eens proberen, elke poging
tot verbetering van de bestaande situatie
is de moeite waard.
En zo zijn er nog meer zaken die om
aandacht vragen en waarover ik mijn ver-
ontwaardiging even kwijt wil. Misschien
denkt U wel, maak je niet zo druk over
zoiets, maar ik doe dat wel. Bouwen we
een mooie schuilhut tegenover de ingang
van kasteel Croij, benutten we dat
bouwwerk ook nog als gastvrij onder-
komen voor verschillende vogeltjes,
hangen we aan de binnenkant prachtige
kleurrijke posters over het landgoed Croij
en voorkomende flora en fauna. En wat
gebeurt er op de mooie zomeravonden in
de schuilhut. Daar zitten dus gewoon de
verkeerde mensen in. Mensen die moeite
hebben met mooie schuilhutten en mooie
posters en die beginnen daar met
vervuilen en vernielen. Ook de mooie
posters naar de knoppen. Daar moest de
politie op letten. O, sorry, vriendelijk ver-
zoek aan de dienstdoende brigadiers en
anderen, voor zover nog niet wegbe-
zuinigd of overgeplaatst, om hier iets
tegen te ondernemen. Ik kan me daar zo
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kwaad over maken. En ik niet alleen want
ik las vorige week op het bord in de
schuilhut, dat zich nog minstens iemand
meer de vernielingen heeft aangetrokken.
Ik meende het handschrift van een
bekende schilderes uit Aarle te
herkennen. Ik denk dat ik een beloning
uit voor de gouden tip uitloof. Waarom
niet, iemand zal er toch wel iets van
gezien of gehoord hebben. Doe maar
gewoon een e-mailtje aan
meikever@gemeenschapsblad.nl
De meikever.

Open dag Scouting:
“Op avontuur in de lucht en
verder”

Na het succes van alle voorgaande jaren
is het 19-20-21 oktober weer zover, de
Jamboree On The Air & Jamboree On The
Internet. In dit weekend gaan ongeveer
500.000 scouts over de hele wereld
contact met elkaar proberen te leggen
door middel van radiogolven en via het
internet. Om te kunnen zenden door de
ether heeft Scouting Aarle-Rixtel dit jaar
een mooie hoge toren gebouwd van hout
en touw, “want we moeten natuurlijk wel
boven de Dreef uitkomen!”
Speciaal voor deze internationale activi-
teit organiseert Scouting Aarle-Rixtel op
zaterdag 20 oktober een open dag. Zo
kun je zelf en met anderen nieuwe
dingen ontdekken. Ga met ons mee op
avontuur  in het thema “Space”.
Kinderen mogen een aantal proefjes
doen, we gaan aan de slag met een
Kinect, zendapparatuur, een grote touch-
screen tafel, raket lanceringen en nog
veel meer. Ook volwassenen mogen
actief mee doen en/of rondkijken, er is

genoeg te zien en te beleven. Natuurlijk
is er voor iedereen koffie, thee, ranja en
wat lekkers.
We nodigen iedereen van harte uit om
even een kijkje te komen nemen in onze
gezellige blokhut, ook al is het maar een
half uurtje!  Je kan dan niet om onze
imposante Jota-toren heen.
Je bent welkom op zaterdag 20 oktober
tussen 10:00 uur en 17:00 uur. Scouting
Aarle Rixtel is te vinden aan de
Duivenakker 74 te Aarle-Rixtel (achter
multifunctioneel centrum de Dreef).

Kaartverkoop:
De couwenbergh Dorpsstraat 1
Romanza Dorpsstraat 23
Aarle-Rixtel
En via tel 0492- 386061

De Aarles Reveu
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Openingstijden showroom
wo-do-vrij  :13.30-18.00 uur

za: 09.00-16.00 uur
Of volgens afspraak

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

onze vernieuwde showroom
of kijk op ons nieuwe website:

www.vanrooydasmooi.nl



BBBBBericht van: Pagina 27

Uitslag 11e wedstrijd van het van
Ganzenwinkel toernooi tegen Handboog-
vereniging Doele Concordia Welvaren uit
Erp op zaterdag 22 september j.l.
Onze tegenstander, Doele Concordia
Welvaren uit Erp was voor de wedstrijd
met 7 schutters aanwezig. Van de Een-
dracht waren er 8 schutters aanwezig.
Het werd een gezellige en vlot verschoten
wedstrijd met over het algemeen redelijk
tot goede resultaten.
Onze vrienden uit Erp gaven vooraf op dat
ze 1434 punten zouden gaan schieten.
Het werden 1379 punten wat een negatief
saldo van -55 opleverde. Aan het eind van
het van Ganzewinkeltoernooi zal bekend
worden welke plaats zij gaan innemen
met dit resultaat. Gezien voorgaande
wedstrijden zal dit waarschijnlijk niet bij
de eerste vijf plaatsen zijn.
Hoogste schutter van de avond werd Arno
Manders van DCW met 228 punten.
Hoogste schutter van de Eendracht werd
Toon van Hoof met 221 punten.
Uitslag HBV De Eendracht
1. Toon van Hoof 221
2. Erwin Wijnhoven 211
2. Gerrie van Hoof 197
4. Geert v Ganzewinkel 196
5. Frank Schepers 193
6. Arno Donkers 167
7. Wim van Mol 163
8. Martien van de Graef 158

Traditioneel handgboogschieten
in het boerenbondsmuseum
Zondag 23 september heeft Handboog-
schutterij De Eendracht uit Aarle-Rixtel
een zeer geslaagde demonstratie
gegeven in het Boerenbondsmuseum in
Gemert.
Met behulp van originele oude, vooral

houtenbogen, is het de leden van De
Eendracht gelukt om bezoekers van het
museum te laten kennis maken met het
handboogschieten zoals dat in deze
regio in de eerste helft van de vorige
eeuw veelvuldig werd beoefend. Elk dorp
had minstens een handboogschutterij
soms wel meer dan een. Een situatie die
nu wel anders is, er zijn veel handboog-
schutterijen opgeheven. Het traditionele
schieten gebeurt nog maar zelden,
moderne schutters gebruiken nieuwe
materialen en hulpmiddelen. Een reden
te meer om in het museum stil te staan
bij de oude tradities.
Meteen vanaf het begin van de middag
zijn bijna alle bezoekers als eerste even
langs de plek gelopen waar ouderwets
schieten werd gedemonstreerd. Bij alleen
maar demonstreren bleef het gelukkig
niet. Bijna iedereen heeft zelf een paar
pijlen geschoten en op die manier ervaren
hoe materiaal dat al 50 jaar of ouder is
aanvoelt. De mensen van De Eendracht
hebben de beschikking over eendelige
houten bogen, maar de gasten konden
ook gebruik maken van de eerste
glasfiber bogen en stalen bogen, waarvan
er een zelfs bespannen was met een
stalen pees. Tussen de bedrijven door
werd er de nodige informatie uitgewis-
seld, gebruikte houtsoorten, maten,
materiaal voor de pees , houtsoort en
veren voor de pijlen, allemaal zaken die
uitgebreid besproken zijn. Natuurlijk werd
er geschoten op antieke blazoenen,
zwart wit met een punten-telling tot 6 in
plaats van de moderne platen die in kleur
een telling tot 10 hanteren. Het beschik-
bare materiaal was aan de zware kant.
De Eendracht heeft er daarom voor
moeten kiezen om de jeugd dit keer
buiten spel te houden. Een antieke boog
met een trekkracht van 40 Engelse
ponden is veel te zwaar voor een schutter
van een jaar of 10.
Opvallend was dat er weliswaar  geen
echte hoge scores gehaald werden, maar
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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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dat er heel  weinig helemaal gemist werd.
De pony en de geiten die achter en naast
de doelpakken liepen zijn geen moment
in gevaar geweest. Na een duidelijke
instructie en een paar proefpijlen lukte
het heel veel gasten om in elk geval de
plaat te raken. Niet in de laatste plaats
omdat er opvallend goed geluisterd werd
naar de instructie. Een van de dames
deelde mede dat zij heel goed geluisterd
had maar dat er bij haar thuis nog veel
beter naar haar geluisterd werd. Andere
vaak gehoorde opmerkingen waren: “Wat
is dit moeilijk”, “Zo’n boog lijkt zo dun
maar wat trekt hij zwaar”, “Toch wel heel
knap dat je met een stok en een touwtje
een kleine 200 meter ver kunt schieten”,
“Bij ons op zolder ligt nog een Turkse eik
van onze opa, die er voor de oorlog mee
geschoten heeft, wat leuk om er eens
mee te kunnen schieten”
Allemaal reacties die er voor zorgen dat
Het Boerenbondsmuseum en De Een-
dracht Aarle-Rixtel in de toekomst  vaker
zullen samenwerken. Er komt in elk
geval volgend jaar een vergelijkbare
activiteit.

Ganzenwinkel toernooi

Uitslag van de 12e wedstrijd van het van
Ganzenwinkel toernooi tegen Handboog-
vereniging de Vriendschap uit Mierlo op
donderdag 27 september j.l.
Onze tegenstander, de Vriendschap uit
Mierlo, was met 9 schutters opgekomen
Van de Eendracht waren er13 schutters
aanwezig. Met deze 22 schutters werd
het een drukke maar ook leuke avond. De
ruime opkomst van schutters van de
Eendracht geeft al aan dat er een goede
sfeer is binnen de vereniging en dat
steeds meer leden weer de wedstrijden
gaan mee schieten.
Onze tegenstander uit Mierlo gaf vooraf
aan dat ze 1675 punten zouden gaan
schieten. Het werden 1727 punten wat
een positief resultaat van +52 opleverde.

Dat is per schutter + 5,77. Op zich een
goed resultaat maar of het voldoende is
voor een hoge klassering zal pas aan het
einde van het van Ganzewinkeltoernooi
bekend worden.
Hoogste schutter van de avond werd
Henri van Hoek van de Vriendschap met
234 punten.
Hoogste schutter van de Eendracht werd
Toon van Hoof met 226 punten.
Uitslag HBV De Eendracht:
1. Toon van Hoof 221
2. Erwin Wijnhoven 217
3. Frank Schepers 203
4. Walter Jansen 199
5. Martien van de Graef 193
6. Geert v Ganzewinkel 183
7. Arno Donkers 174
8. Gerrie van Hoof 165
9. Wim van Mol 148
10. Paul van Bakel 142
11. Jeroen van Leuken 111
12. Harrie Moors  98
13. Karel Kums  68

Nu nog weinig mooie herfstkleuren,
maar het genieten daarvan komt beslist,
nadat er een mooie nazomer is gewist.
De bouw van het Klavier loopt gestaag
en ‘t Heuveltje is bijna onder de pannen,
toch duurt het tot 1 maart,
voordat men het grand-café gaat
bemannen.
STOUT zal het gaan heten,
met veel ambiance en een mooi terras,
zal men daar lekker kunnen drinken en
eten.
In een brochure met als slogan,
een drankje of hapje onder eigen dak?
Nodigt “Horecagroep de Vrienden” u uit,
om betrokken te raken bij hun project,
u kunt simpel deelgenoot worden
als u uw portemonnee trekt.
Jaarlijks plukt u dan de vruchten van,
dit prachtig opgezette plan,
dat in ons dorp wellicht zorgt,
voor meer animo en elan!!!
RD



BIJ AANKOOP MONTUUR + GLAZEN
10 % KORTING
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WIE WORDT
DE NIEUWE PRINS VAN
GANZEGAT???????

Op zaterdag 10 november 2012 is al
weer de start van het nieuwe carnavals-
seizoen 2012-2013.
We nemen die dag afscheid van prins
Toon en prinses Henriette.
Zij hebben de carnavalskar afgelopen
seizoen op een fantastische manier
getrokken.
Samen met jeugdprins Romek en jeugd-
prinses Ilse hebben ze er een fantastisch
jaar van gemaakt.
Na een rondje horeca op zaterdagmiddag
nemen we op zaterdagavond rond 19.30
op het bordes van conferentiecentrum de
Couwenbergh afscheid en werken we toe
naar de onthulling van de nieuwe prins
carnaval van Ganzegat, welke om 20.11
zal verschijnen op het bordes.
Wie zal het worden.
Om alvast een tipje van de sluier op te
lichten zullen er in de komende weken
weer hints gepubliceerd worden. Dit keer
beginnen we met de volgende drie hints:

1. Hij is een ganzegatter
2. Onderhoudend
3. Hij heeft een partner

Tot zo ver de eerste aanwijzingen. U
heeft vast al een idee.
Rectificatie:
In het vorige gemeenschapsblad stond
vermeld dat de prinsenreceptie op 24
november plaats zou vinden, die moet
echter 1 december zijn.
Met carnavalistische groet,
Commissie PR/Communicatie
Harrie dv Boogaard

11 oktober Stagemarkt
Maatschappelijke stage

Alle leerlingen van de middelbare scholen
gaan weer op maatschappelijke stage.
Daarmee krijgen ze de kans om kennis
te maken met het vrijwilligerswerk in
Laarbeek. De stagemakelaar Laarbeek
organiseert samen met het Commanderij
College, locatie Beek en Donk, op
donderdag 11 oktober van 19.30 uur tot
circa 21.00 een ouderavond met stage-
markt voor de VMBO leerlingen als
voorbereiding op de maatschappelijke
stage. Vrijwilligersorganisaties kunnen
hun stageplekken tijdens deze stage-
markt in een kraampje presenteren aan
de jongeren. De stagemarkt is een
informele manier om kennis te maken
met elkaar. Vrijwilligersorganisatie kun-
nen op deze avond bekendheid geven
aan hun organisatie, hun maatschappe-
lijke stagemogelijkheden presenteren, in
contact komen met de leerlingen en hun
ouders en hen enthousiast maken voor
een stage bij uw organisatie. Jongeren
zijn immers de toekomst, voor elke
organisatie!  Voor meer informatie over de
stagemarkt, graag contact opnemen met
ViERBINDEN Steunpunt Vrijwilligerswerk
Laarbeek via e-mailadres
vrijwilligerswerk@vierbinden.nl  of via
telefoonnummer 0492 328807.
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15 en 16 oktober
Inzameling grof groen afval

LAARBEEK – Jaarlijks is er voor uw
gemak in het voor- en najaar een aparte
inzameling van grof groen (snoei)afval. Dit
najaar wordt er ingezameld op maandag
15 en dinsdag 16 oktober. De inzameling
is kosteloos.
Op maandag 15 oktober wordt het grof
groen opgehaald in de kern en het
buitengebied van Aarle-Rixtel, de kern
Lieshout en het buitengebied van Beek
en Donk ten oosten van de Zuid-
Willemsvaart. Dit deel wordt aangegeven
als het gearceerde deel op het kaartje.
Op dinsdag 16 oktober is de rest van
Laarbeek (Beek en Donk en Mariahout)
aan de beurt, dit is het niet gearceerde
deel op de kaart.

Hoe aanleveren
De inzameling begint vroeg, dus zorgt u
er voor dat het grof groen afval op tijd, dat
wil zeggen vóór 7.30 uur, buiten ligt. Het
is noodzakelijk dat het grof groen afval
goed hanteerbaar wordt aangeboden.
Daarom gelden de volgende voorwaarden.
- De maximale hoeveelheid is 2 m³.

- Een pakket mag niet langer en breder
zijn dan 0,50 bij 0,50 bij 1,50 meter.
- Een pakket mag maximaal 20 kilo
wegen.
- Het afval moet gebundeld zijn met
minimaal twee stukken touw of band er
omheen.
- Losse takken en dergelijke worden niet
meegenomen.
- Er mag niets worden ingepakt in of met
plastic.
Voldoet het grof groen afval niet aan deze
voorwaarden dan wordt het niet
meegenomen.
Grof groen afval kunt u ook altijd
aanbieden bij de milieustraat aan De
Stater 2 in Lieshout.

UITNODIGING EXPOSITIE

Op zaterdagmiddag 13 oktober 2012
opent Prahna Foundation een nieuwe
expositie.
De feestelijke opening is om 14.00 uur
waarbij Loes Gruyters en Doortje van den
Dobbelsteen aanwezig zijn.
De opening wordt verricht door Riki
Rooijakkers. De winkel van Prahna is
open van 10.00 uur tot 17.00 uur.
U vindt Prahna Foundation op Bogardeind
33 in Geldrop. U kunt gratis parkeren op
het terrein naast Prahna Foundation of op
parkeerterrein st. Anna ziekenhuis
(betaald) .
Openingtijden winkel: van dinsdag t/m
vrijdag van 10.00 tot 18.00 uur
donderdag koopavond tot 21.00 uur
zaterdag tot 15.00 uur
Toegang is gratis.
De expositie duurt t/m 15 januari 2013
We hopen u te mogen begroeten op
zaterdagmiddag 13 oktober a.s. om
14.00 uur!



Aannemingsbedrijf - Machineverhuur
Sloop & Grondwerken

Handelsonderneming & Recycling
Groene woudseweg 2   -   Beek en Donk   -   Tel. 0492 - 46 59 42
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AAN DE WIELEN
Aangezien het ’s avonds vroeger donker
wordt zijn we intussen al gestart met de
wekelijkse wandelavonden op dinsdag-
avond en de fitness trainingen op woens-
dagavond.  Op dinsdag 9 oktober wordt
de eerste rik- en jokeravond van dit
seizoen gehouden in de Couwenbergh
aanvang 20.00 uur. Het eerst komende
weekend kijken we op zaterdagmiddag
en op zondagmorgen of we de wegfiets
nog pakken of dat we met de moun-
tainbike op pad gaan. Uiteraard heeft dat
met de weersomstandigheden te maken.
Daarna gaan we echt beginnen met ons
uitgebreide winterprogramma, met op
zondag 21 oktober al meteen onze
eerste van vier crossen meetellende voor
de crosscompetitie. De start is om 10.30
uur op het parkoers nabij de Duvelsberg
in de Lieshoutse bossen. Onze twee
veldtoertochten welke op de landelijke
kalender voorkomen worden gehouden op
11 november en 6 januari, daarnaast
rijden we regelmatig mee bij veldtoer-
tochten in de regio en houden we
dergelijke tochten in clubverband.
Op www.aandeweielen.nl of in ons
maandelijkse clubblad vindt u uitgebreide
informatie.

Waarover wilt u in debat?
Laarbeekdag
op zondag 28 oktober

Op zondag 28 oktober a.s. organiseert
de gemeente de ‘Laarbeekdag 2012’.
Tijdens de Laarbeekdag kunnen bezoe-
kers op interactieve wijze een kijkje in de
keuken nemen van de gemeente. Zo kunt
u bijvoorbeeld debatteren met college-,
raads- en commissieleden over onder-
werpen die u zelf kunt aandragen. De
Laarbeekdag vindt plaats in en om het
gemeentehuis en duurt van 13.00 tot
17.00 uur. U bent van harte welkom!
Onderwerpen gevraagd!
Waarover zou u in gesprek willen gaan
met college-, raads- of commissieleden?
Laat het ons weten! Onderwerpen voor
een debat met college-, commissie- en/of
raadsleden kunt u mailen naar
lisette.heesakkers@laarbeek.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.

Cursussen schilderen met acrylverf.
Op donderdagavond starten we weer de
cursus schilderen met acrylverf voor
volwassenen. Er komen verschillende
technieken aan bod o.a. het werken met
paletmes bij abstracte schilderijen. De
lessen zijn om de veertien dagen.
Inlichtingen Atelier Overhorst. Tel: 0492-
525451.

KKKKKlokje

Te huur:
Bent u op zoek naar een zelfstandige
woonruimte en hebt u niet de behoefte
naar een volledige woning? We bieden u
een appartement in een mooie omgeving
aan de rand van Aarle-Rixtel. Voor info:
Tel: 06 53 69 78 23.
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4 oktober A.S.V. hield het nog
bescheiden
Mulo verloor met 4 – 1
In een mooie wedstrijd heeft A.S.V. kans
gezien Mulo met een 4 – 1 nederlaag
naar huis te sturen. De overwinning was
verdiend en als de A.S.V. voorhoede voor
de rust nog beter de geboden kansen had
benut, zoude score nog hoger zijn
geweest. De doelpuntenmakers voor
A.S.V. waren: 1 – 0 in de tiende minuut
van de tweede helft J. v.d. Broek; 2 – 0 in
de twintigste minuut P. Driessen; 3 – 1 in
de vijfendertigste minuut weer v. d. Broek
en 4 – 1 één minuut voor tijd van de Rijdt.
Het talrijke publiek heeft, vooral na de
rust, enorm genoten.

6 oktober Verbond Voor Veilig
Verkeer
In verband met de rioleringswerk-
zaamheden in de kom van Aarle-Rixtel
ziet het bestuur van de Bond voor Veilig
Verkeer geen kans de vastgestelde Veilig
Verkeer oriëntatie rit te organiseren.
Deze wordt nu verschoven naar het
voorjaar. Belangstellenden voor het werk
van de bond kunnen op de woensdagen
7 – 14 en 21 november een cursus volgen
in het patronaat.

8 oktober Serenade
Het gemend koor heeft zaterdag avond
een serenade gebracht aan zijn erelid, de
heer H. van Gerwen, ter gelegenheid van
diens veertig jarig huwelijksfeest. De heer
J. van Gameren dankte de heer en
mevrouw van Gerwen voor al hetgeen zij
voor het koor hadden gedaan. Hij bood
een cadeau aan en sprak de hoop uit,
dat het koor over tien jaar weer een
serenade zou kunnen komen brengen.

8 oktober “De Brug”
Zaterdag avond speelde biljartclub “De
Brug”, gevestigd in café Martinali, bij de
brug, een vriendschappelijke wedstrijd
tegen de plaatselijke club “ ’t Heike”. Het
werd een spannende strijd, waarbij eerst
“De Brug” de leiding had, maar die al
spoedig moest afstaan aan de gasten.
“De Brug” kwam echter weer spoedig
terug en bleef toen goed doorspelen,
zodat de gastheren wonnen met 14 – 8.
De persoonlijke uitslagen zijn: van
Ganzenwinkel – Verbakel 33 – 26; P.
Martinali – J. v. Veghel 36 – 19; J. Maas
– H. Manders 35 – 44; M. v. Rosmalen –
A. Feller 37 – 52; P. v. Lieshout – P. v.d.
Heuvel 36 – 47; F. Vogels – A. Kweens
21 – 8; H. v. Wetten – H. Verhoeven 28 –
12; H. v. Lieshout – B. v. Melis 103 – 39;
J. v.d. Laar – A. v. Els 204 – 57; Th. V.
Els – H. v. Boven 83 – 81; J. Martinali –
C. Walk 11 – 12.

9 oktober “De Eendracht”
Zaterdag middag was op de doelen van
de “De Eendracht” de schutterij “Nimrod”
uit Hintham te gast voor een vriend-
schappelijke wedstrijd. De heer v.d.
Meijden verwelkomde de schutters ( 32 in
getal) De uitslagen over 25 pijlen voor de
Aarlese schutters waren als volgt: 1. P.
Konings 200 p.; 2. Th de Jong 199 p.; 3.
F. v. Beek 190 p.; 4. J. Schriks 189 p.; 5.
Fr. Vogels 188 p.; 6. S. v.d. Kerkhof 187
p.; 7. D. Wijnker 180 p.; 8. H. Vogels
167 p.; 9. Chr. Strik 166 p.; 10. J. Wich
149 p.; 11. A. v.d. Ven 149 p.; 12 J.
Verhoeven 147 p.; 13. M. v.d. Graef 147
p.; 14 A. v.d. Vossenberg 146 p.; 15. A.
Nooyen 136 p.; 16. P. Jong 46 p. De
zestien beste schutters van “Nimrod”
hadden in totaal 2478 punten vergaard,
terwijl de Aarlese schutters het gebracht
hadden tot 2586 punten. De gastheren
hadden de strijd dus gewonnen.

HELMONDSE COURANT oktober 1962






