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

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

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

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   27 oktober-  30e zondag door het jaar
Viering Allerheiligen

18.30 uur Kerk – Eucharistieviering – Samenzang
Overleden ouders Schrama - Jacobs

Zondag  28 oktober – 30e zondag door het jaar
Viering hoogfeest van ALLERHEILIGEN

10.00 uur Kerk – Eucharistieviering – Dames- en Herenkoor
Hans van Brug (14e j.get.)
Eduard Bekx (verj.)

12.00 uur Kapel – Doopviering
Lieke Driessen, Clovishof 2.
Linde Martens, Merelstraat 1

13.00 uur Kapel – Doopviering
Imme Janssen, Clovishof 6.

16.00 uur Kerk - Orgelconcert door Leen Nijdam
Woensdag 31 oktober
19.00 uur Kapel - Rozenkransgebed
Vrijdag 2 november - ALLERZIELEN
19.00 uur Kerk – Allerzielenviering - Eucharistieviering – Dames- en Herenkoor

Noud en Mio Raaijmakers
Antoine van Bommel en vader Christ (verj.)
Mien Verbakel – van Boxtel
Giel van Mierlo
Hans Martens

Week van zaterdag 3 november t/m 9 november
Zaterdag 3 november
18.30 uur Kerk – Eucharistieviering – Dameskoor

Piet van der Heijden (trouwdag)
Tot welzijn van de parochie

Zondag 4 november – 31e Zondag door het jaar
10.00 uur Kerk – Eucharistieviering – Samenzang

Hanneke van Berlo
Sien Nooijen (fund.)
Overleden begunstigers van het Onze Lieve Vrouwe Gilde
Willy en Martina Aarts – van der Leemputten (KBO)
Bertha en Wim van Dijk-Swinkels

Woensdag 7 november Hoogfeest: H. Willebrordus, bisschop, Patroon van de
  Nederlandse Kerkprovincie

19.00 uur Kapel – Rozenkransgebed

Week van zaterdag 27 oktober t/m vrijdag 2 november
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Overleden
Rectificatie: abusievelijk is bij de heer Guus Luyben de leeftijd foutief vermeld, dit moet
zijn 83 jaar i.p.v. 91 jaar.
Jan Steenbekkers, Lijsterstraat 16, 64 jaar.

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.
De volgende doopviering is op 23 december. De voorbereiding daarvoor is op 22
november om 20.00 uur in de pastorie.

Orgelconcert
Zondag 28 oktober, wordt om 16.00 uur, een orgelconcert gegeven door Leen Nijdam.
De toegang is gratis met na afloop de mogelijkheid van een vrije gave. Van harte
welkom!!

Allerheiligen
Op zaterdag 27 en zondag 28 oktober vieren we in de kerk het  Hoogfeest van
Allerheiligen.

Allerzielen 2 november 2012
De speciale Allerzielenviering zoals u gewend bent zal plaatsvinden
op vrijdag 2 november om 19.00 uur in de Kerk.
Wij zullen tijdens deze viering alle parochianen gedenken die het afgelopen jaar van
ons zijn heengegaan. Iemand van de werkgroep Avondwake zal bij iedere naam die
voorgelezen wordt een kaars aansteken.
Na de dienst gaan we, bij goed weer, gezamenlijk naar het kerkhof voor een kort gebed
en kunnen de kaarsen door de families op de graven geplaatst worden.
Op de andere graven zullen ook brandende kaarsjes staan. U bent van harte welkom!

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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1e COMMUNIE 2013

De werkgroep Eerste Communie is al weer bezig om te zorgen voor een goede
voorbereiding voor de Eerste Communieviering. Deze viering zal in 2013 plaatsvinden
op   ZONDAG 21 APRIL
Voor alle ouders/verzorgers van kinderen van groep 4 is er een informatie-avond op
DINSDAG 30 OKTOBER om 20.30 UUR in de PASTORIE, Heindertweg 1 (entree via
achterzijde – deur administratie)
Op deze avond willen wij u graag informeren over de Eerste Communie, de
voorbereidingen, data en diverse praktische zaken.
Ouders/verzorgers van kinderen van groep 4 die in Aarle-Rixtel op school zitten, krijgen
via hun kind een uitnodiging voor deze avond met een informatie- en inschrijfformulier.
Ouders/verzorgers van kinderen die buiten Aarle-Rixtel naar school gaan, willen wij
langs deze weg graag uitnodigen. Informatie en /of inschrijfformulier kunt u op die
avond krijgen of afhalen bij Wendi Kampen, De Elshorst 19  (Tel: 383537,
wendi@famkampen.nl )
Werkgroep Eerste Communie

“Ons rest nu alleen nog duizend mooie herinneringen.”

Hierbij willen wij U hartelijk danken voor uw belangstelling bij het
overlijden van onze Pa,opa en overgrootopa

WILLY AARTS

Uw aanwezigheid,vele bloemen,kaarten en hartelijke woorden waren voor ons
een grote troost.

Kinderen,klein- en achterkleinkinderen: FAM. AARTS
Aarle - Rixtel.

Beste dames

Donderdag 25 oktober Moederdagviering.
Deze avond begint met een Eucharistie-
viering om 19.30 uur in de kapel aan de
Bosscheweg.
De avond wordt voortgezet in zaal de
Couwenbergh met de vrouwengroep
?Onvermeidelijk? uit De Mortel.
Wij wensen jullie een hele fijne avond toe.
Bestuur
KVO

Inleveren kopij

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



Pagina 10



Pagina 11BBBBBericht van:

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

Een boek heeft een begin en een einde.
“Het boek is nu echt gesloten.”
De vele brieven, kaarten, bloemen en lieve woorden bij
het afscheid van

Guus Luyben

Hebben ons diep ontroerd en waren voor ons een grote steun. Onze oprechte
dank hiervoor.
Oktober 2012, Helmondseweg 12A
Marlies Luyben, Guus Jr. en Thécla

Bakkerij Van Brug viert
100 jarig jubileum op een
bijzondere wijze!

Ter gelegenheid van het 100 jarig
jubileum zet Bakkerij Van Brug vrijwil-
ligers in het zonnetje. Bij ASV werden
de vutters verrast met slagroomgebak.
Waar hebben wij dit aan te danken?
Gewoon om dat jullie voor ons dorp
bijzondere mensen zijn. Wij zetten
namelijk ter gelegenheid van ons 100
jarig bestaan in oktober 2012 vrijwil-
ligers in het zonnetje. Dit overkwam
ook de vrijwilligers van het Terlingen-
plein. Die zorgen ervoor dat het plein
voor kinderen een bijzondere plaats is.
Zij zorgen dat het groen goed wordt
onderhouden. Ook de mannen van het
onderhoud op het kerkhof zijn ze niet
vergeten. Deze waren maar wat blij
verrast met een heerlijke slagroomtaart.
De vrijwilligers van Zonnetij, denk maar
eens wat zij voor onze ouderen doen,
kregen een slagroomtaart. De vouwers
en nieters van het Gemeenschapsblad
kregen vandaag een slagroomtaart. Zij
zijn iedere veertien dagen voor u in de

weer om het Gemeenschapsblad te
nieten, te vouwen. Een bijzondere club
mensen die met elkaar een echte band
hebben. En die lieten de taart goed
smaken. Reportad is in gesprek met
Edward van Brug. Edward verteld dat zij
vele spontane reacties hebben gehad.
Diverse kaartjes en mailtjes mochten de
gebroeders Van Brug ontvangen voor
deze actie. Hij maakte tevens de
afspraak dat hij bij een van de volgende
overhandigingen van de slagroomtaart
aanwezig mocht zijn, om u via een foto
dit moment vast te leg-gen voor u.
Reportad vroeg aan Edward hoeveel
slagroomtaarten zij te vergeven hebben?
Wekelijks geven wij nu twee taarten aan
vrijwilligers in de maand oktober 2012.
Reportad vind de actie van Bakkerij van
Brug om de vrijwilligers in het zonnetje te
zetten met een slagroom-taart heel
bijzonder. Een fantastisch idee. Want
zonder vrijwilligers is onze maat-schappij
toch nergens meer. En in Aarle mogen
we best trots zijn op al onze vrijwilligers.
Dus als u geen taart heeft gekregen,
wees toch trots op uzelf. Bakkerij van
Brug kon namelijk niet alle vrijwilligers
van taart voorzien.
Reportad
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Kinderzwerfboek en OBS De
Driehoek laten alle kinderen
lezen!!!
De kinderen van OBS De Driehoek gaan
heel veel boeken lezen en alle kinderen
van Aarle-Rixtel en omstreken gaan heel
veel lezen. Want het boek dat ze hebben
gelezen, gaan ze daarna laten zwerven.
Dankzij de stichting Kinderzwerfboek en
stichting Kinderhulp heeft OBS De
Driehoek vijftig kinderboeken cadeau
gekregen om te laten zwerven. Wij wilden
graag dat alle kinderen van De Driehoek
zou kunnen lezen, dus zijn op zoek
gegaan naar meer boeken om te kunnen
laten zwerven. Dat is behoorlijk goed
gelukt.
Bijna alle kinderen van De Driehoek
hebben een boek mee kunnen nemen om

in de herfstvakantie lekker te gaan lezen.
Als het boek uit is, zullen zij het ergens
achterlaten. Waar? Misschien wel in de
kleedkamer bij ASV of bij de bakker
tussen de broodjes of in de wachtkamer
bij de huisarts of in je fietstas of…..  Dus
mocht u een kinderboek tegen komen
met een sticker erop:  “Kinderzwerfboek”,
neem het mee, lees het en laat het
opnieuw zwerven”, doe dat dan ook!
Op de website www.kinderzwerfboek.nl
kunt u de zwerftocht van het boek volgen.
Voer de code van het boek in en zie waar
het allemaal al geweest is. Vertel ook uw
eigen vindplaats en wat u er van vond.
Help ons om kinderen meer te laten
lezen. Laat geen boek in de boekenkast
verstoffen.
Kinderen kunnen ook zelf boeken gaan
laten zwerven. Op de site
www.kinderzwerfboek.nl kunnen ze eigen
stickers aanvragen en een boek
aanmelden.
Het idee van Kinderzwerfboek is simpel:
kinderboeken met een zwerfsticker
worden overal achtergelaten. Kinderen
mogen ze gratis meenemen om te lezen.
Ze moeten ze daarna wel weer laten
zwerven. De zwerftocht van boeken kan
worden gevolgd op de website.
Kinderzwerfboek wil zoveel mogelijk
boeken laten rondzwerven. Het liefst
meer dan een miljoen! Zodat alle kinderen
overal leuke boeken kunnen vinden.
Kinderzwerfboek krijgt soms van uitge-
verijen kinderboeken, maar dat is niet
genoeg. We hebben nog véél meer
boeken nodig. Daarom vragen we
iedereen om de boekenkast in te duiken
of de zolder op te ruimen. Want is toch
zonde al boeken niet meer gelezen
worden? Gun een ander ook leesplezier
en doe mee met Kinderzwerfboek!
Kinderzwerfboek is een idee van Leo
Dijkgraaf. Hij gaf het idee cadeau aan
Nationaal Fonds Kinderhulp ter
gelegenheid van het 50 jarig jubileum van
het kinderfonds in 2010.

Griepspuiten

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

Woensdag 7 november
tussen 14.00-17.00 uur  en op

Donderdag 8 november
tussen 14.00-17.00 uur.

Bent u 60 jaar of ouder of bent u een
risicopatiënt (diabetes mellitus, COPD of
andere chronische aandoeningen) dan
bent u van harte welkom op één van
beide dagen bij ons in de praktijk.
Patiënten die in de risicogroepen  vallen
krijgen nog persoonlijk een uitnodiging.
Mocht u nog vragen hebben over boven-
staande neemt u dan contact op met één
van onze assistentes.
Huisartsen en assistentes Aarle-Rixtel
Lieshoutseweg 50,  Aarle-Rixtel
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Sinterklaas comite
Aarle-Rixtel

De vrijwilligers van het Sinterklaas comite
zijn al weer geruime tijd bezig met alle
voorbereidingen voor de komst van de
goedheiligman uit Spanje.
Dit jaar mag u voor de intocht vast
noteren zondag 18 november.
Zo mogen wij u met trots ons nieuwe
logo presenteren gemaakt door Vivian
van Eijk.
Elk jaar mogen wij weer rekenen op veel
vrijwilligers die ons helpen met het
collecteren voor de goedheiligman.
Om ook dit jaar de intocht mogelijk te
maken zijn we nog op zoek naar enkele
vrijwilligers die ons helpen met het
collecteren.
Aangezien we veel vrijwilligers hebben is
het  goed mogelijk om ieder maar een
beperkt aantal adressen te geven.
Helpt u Mee????
Natuurlijk mag u ook zoals veel vrij-
willigers al doen samen met uw kinderen
of kleinkinderen lopen.
Voor aanmelden kunt U contact opnemen
met  Regina van de Boogaard tel 382015
Mailadres=
sinterklaascomiteaarlerixtel@gmail.com

Auditieavond Toneel
woensdagavond 24 oktober.

Het toneelgezelschap van het Ont-
moetingscentrum in Beek en Donk houdt
een auditieavond op woensdag 24
oktober.
Aanvang 19.30 uur. Speel je graag toneel
en wil je met ons meedoen om een leuk
toneelstuk op de planken te brengen kom
dan naar de auditieavond. Podiumervaring
is een pré maar geen must. We zoeken
leuke spelers en speelsters van alle
leeftijden.
De repetities voor ons nieuwe toneelstuk
vangen aan in januari 2013 én de
uitvoeringen vinden plaats eind oktober
begin november in het  Ontmoetings-
centrum aan de Otterweg in Beek en
Donk. Kun je 24 oktober niet maar wil je
toch meedoen, meld je dan aan bij het
Ontmoetingsentrum of bel voor info 06-
36498595.

Groei en Bloei

Op 29 oktober wordt een lezing gegeven
door Frans Hoefnagels met als onder-
werp “Vogels in de tuin”.
Het gaat over nestkasten voor de
verschillende vogelsoorten en uiteraard
de vogels zelf o.a. mussen – mezen –
vliegenvangers – roodstaarten – zwalu-
wen en uilen. Ook zullen de spreeuwen-
pot, de gierzwaluwpan en het vogelbadje
besproken worden. Na de pauze bespre-
ken we vogelbosjes met nest- en schuil-

gelegenheid voor vogels, besheesters en
alle lijsterachtigen. Verder ziet U de
zaadeters met o.a. vinkachtigen en de
wintervoedering. Ter afsluiting nog enige
“rovers” (kraaiachtigen) en “predatoren”
(dagroofvogels).
Deze lezing wordt begint om 20.00 uur in
de bibliotheek Dommeldal aan de
Dorpsstraat 113 te Mierlo (tegenover het
oude Gemeentehuis). Leden van Groei &
Bloei betalen een entreeprijs van € 2,00,
niet-leden betalen € 3,00.
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PELGRIMAGE 2012 WENEN,
PRAAG , MARIAZELL.

Deze vakantiereis was van zaterdag 22
september tot zondag 30 september.
Zaterdag 22 september 7.15 uur vertrok-
ken we vanuit Aarle-Rixtel eerst naar
Keulen. Daar hadden we om elf uur een
gildeviering in de Urselabasiliek. Onze
eerste overnachting was in Geiselwind.
Zondag brachten we een bezoek aan het
Tsjechische kuuroord Karlovy Vari , een
mooi plaatsje aan een riviertje met zo’n
80 warme bronnen met geneeskrachtige
zout- en zwavelhoudend water dat vooral
op de spijsvertering en de stofwisseling
een gunstige werking heeft. Na ons goed
gelaafd te hebben van dat water en een
hapje eten zetten we de reis voort naar
Praag. O.l.v. goede Nederlands spreken-
de gidsen bezochten we de stad prach-
tige stad Praag. Praag heeft veel
bezienswaardigheden zoals de kruidto-
ren, astronomische klok, mooie kerken,
de Praagse burcht en de beroemde
Karelsbrug. ’s Avonds hadden we een
heerlijk diner in een mooi hotel in Praag
en werden we onder het eten vergezeld
met gezellige accordeonmuziek. Daarna
maakten we een lichttour door Praag en
bezochten we een mooi waterorgelshow.
Ook bezochten we de vestingstad
Theresienstadt dat in de oorlog veranderd
was als concentratiekamp. Heel erg
onder de indruk van het verschrikkelijke
wat we daar gezien hadden, gingen we
naar het hotel terug om de volgende dag
de reis voort te zetten naar de mooie
stad Wenen.
In Wenen vergaapten we ons aan de
talloze groteske paleizen en kerken ook
weer o.l.v. een gids. Ook bezochten we
uitgebreid Schloss Schönbrunn, het
zomerpaleis van Keizer Frans Joseph en
Sissi.
Wat een pracht en praal. Door de arme

mensen met veel ontberingen gebouwd
voor de rijken die door zo’n gebouw de
hemel af wilden kopen. Wenen de stad
van de beroemde componisten o.a.
Johan Straus (de koning van de wals).
We brachten ook een bezoek aan het
bedevaartsplaatsje Mariazell. Daar had-
den we een gildemis in de Maria Base-
liek, voorgegaan door Emeritusbisschop
Weber. ’s Avonds hadden we een rond-
tour door Wenen en bezochten we “de
Prater”, een groot park met eveneens
een hele grote permanente kermis.
(Gezellig met die vele lichtjes.) Vroeger
was dat het jachtgebied van het
keizerlijke hof. Zaterdag 29 september
bezochten we o.l.v. een gids de abdij van
Melk met zijn barokke bouwwerken met
vele historische kunstschatten. In
Passau vond de afsluitingsviering plaats
in de Michaelkerk. Passau is een mooi
stadje om te bezoeken.
Zondag 30 september keerden we huis-
waarts. We bezochten het stadje
Rüdesheim met de beroemde Drossel-
gasse. In Kleinmaischeid genoten we
nog van een lekkere afscheidslunch.
Alles zat mee. Mooi weer, goede hotels,
goed eten, goede en gezellige chauffeurs,
veel moois gezien en veel gezelligheid
gehad. Voldaan met mooie herinneringen
keerden we huiswaarts en zien we weer
uit naar de volgende vakantie over 2 jaar.
Marijke Leenders.
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Voor uw schilderwerk, binnen en buiten

RINI VAN BERLO Mob. 06 48 867 753

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

ADVISERING

S E R V I C E

ONDERHOUD

De kaaskoning
“kaas met een
vorstelijke smaak”

Iedere donderdag van
7:30 tot 13:00 uur

op het marktterrein.
www.dekaaskoning.nl

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

Niet de eerste.
Maar wel de beste !!

Voor de liefhebbers van echt.
Niet van namaak.
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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 06-51162419
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MS Collecteweek
19-24 november
Strijd mee tegen onzichtbare
slopende ziekte

Al bijna 20 jaar zet het Nationaal MS
Fonds zicht in voor mensen met Multiple
Sclerose, beter bekend als MS.
MS is ziekte van het centrale zenuw-
stelsel. Door nog onverklaarbare redenen
valt je eigen lichaam dit zenuwstelsel
aan. Hierdoor ontstaan allerlei fysieke
ongemakken, bij de een heftiger dan bij
de ander. Heel vaak zie je niks aan
mensen met MS. Die lijken gewoon te
fungeren, maar MS is net zo onvoor-
spelbaar als het weer en slaat toe
wanneer je het niet verwacht. Leren leven
met een onvoorspelbare ziekte als MS is
een uitdaging.
Het Nationaal MS Fonds richt zich op
toegepast wetenschappelijk onderzoek,
patiënten-begeleiding en voorlichting. Het
onderzoek richt zich op het heden en
nabije morgen en heeft daarbij de
kwaliteit van leven hoog in het vaandel
staan. Genezing is nu nog niet mogelijk
daarom zet het Nationaal MS Fonds zich
in op een beter leven met MS vandaag.
Collectanten zijn hard nodig!
Wilt u heel concreet helpen om mensen
met MS een beter leven te geven?
Collecteren is niet moeilijk. U ontvangt
van de coördinator in uw woonplaats de
collectebus en overlegt in welk straat wilt
collecteren. Gemiddeld zet u zich 1
avond per jaar in!
Meer informatie:
Wilt u zich aanmelden en/of meer weten
over ons werk?
Bel 010-5919839 of kijk op
www.nationaalmsfonds.nl
Een donatie op giro 5057 is meer dan
welkom.

Walt Wilkins & The Mystiqueros
bij Wim Beeren Jazz Society op
31 oktober
Op 31 oktober is de Amerikaanse
singer/songwriter Walt Wilkins met
zijn Mystiqueros te gast bij Wim Beeren
Jazz Society in café Van Bracht aan de
Kerkstraat in Aarle-Rixtel.
Walt Wilkins (San Antonio, Texas) is een
begenadigd songwriter. Zijn stem is zo
lekker als een oude spijkerbroek: gera-
feld, gescheurd, warm en comfortabel.
Met The Mystiqueros creëerde Walt een
Texas Hill Country supergroep.
De muziek is schatplichtig aan de seven-
ties country rock uit Texas en de West
Coast, met daarnaast invloeden van Tex-
Mex en Mississipi Delta Blues. De
bezetting van de band is: Walt Wilkins
vocal/gitaar, Bill Small vocal/bas, Jimmy
Davis vocal/gitaar. Ook het Nederlandse
lid van de Mystiqueros Bart de Win zal
de band bijstaan op toetsen en accor-
deon. Weer een unieke avond dus, met
het advies om op tijd aanwezig te zijn.
Aanvang 20.30 uur, entree gratis.
Kijk en luister alvast op
www.youtube.com/watch
Wim Beeren Jazz Society: een brui-
send en inspirerend jazzpodium, waarbij
je in een ongedwongen en gezellige sfeer
oude bekenden en nieuwe vrienden
ontmoet !

www.wimbeerenjazzsociety.nl
www.theblindfoldtest.nl



Pagina 22BBBBBericht van:

Ontspanningsmiddag
‘De Zonnebloem’

Afgelopen dinsdag 16 oktober rond twee
uur ’s-middags werden onze gasten
hartelijk ontvangen in de grote zaal van
M.F. De Dreef. De koffie met deze keer
‘lekker gebak van bakker van Brug’ viel
goed in de smaak. Er werd veel ‘bijge-
praat’. Het leek wel of men elkaar in jaren
niet had gezien of getroffen.
Voor aanvang van de muzikale ontspan-
ning, memoreerde de voorzitter de gasten
dat de Aarlese afdeling van de Zonne-
bloem haar 35e  jaar beleefde. Een hele
mijlpaal waar met een prettig gevoel op
terug kon worden gezien. In de vooruit-
zichten naar een goede toekomst zal
met veel vertrouwen  worden uitgekeken.
Vervolgens presenteerde de voorzitter de
muzikale gast Mirjam Aarts aan. Al snel
bleek haar passie voor de muziek. Een
geweldige eerste helft, beginnend met
enkele Brabantse liedjes, wat meteen
stemming bracht, gevolgd door meerdere
liedjes van de jaren dertig/veertig deed de
harte van de Zonnebloemgasten sneller
slaan. In de pauze werd er veel uitge-

wisseld. Enkele oude dorpsgenoten van
elders troffen elkaar. Veel moest er in
korte tijd over tafel. Gelukkig werd daar
de tijd voor genomen. Ook de Aarlese
dorpsgenoten konden veel aan elkaar
kwijt. Bij sommige leek het wel of ze
elkaar in jaren niet meer hadden gezien
en of gehoord. Vooral het verhuizen van
Mariengaarde naar Zonnetij was een hot
item!!!
Fijn dat daar tijd voor was. Na alle
gasten te hebben voorzien van een
‘natje’, vervolgde Mirjam Aarts haar
muzikale trektocht. Liederen van Guus
Meeuwis, het Zeilbergse volkslied, Lim-
burgse liederen, oude, 70 jaar geleden
liederen en het leven is goed in t
Brabantse Land volgden elkaar op.
Prettig was het te vernemen dat vele
liederen meegezongen werden door onze
gasten. Ja, gepaste sfeermuziek was het
alom, genoten hebben we met elkaar.
Muziek en zang die een goede commu-
nicatie vormden met onze gasten. Een
terecht applaus viel haar te beurt.
Uiteraard ontbrak onze loterij niet op het
programma. Velen werden weer verblijd
met een prijs(je). Altijd spannend en waar
men naar uitkijkt.
Direct na de loterij kon men aanlopen
voor het koud- en warm buffet. Het was
wel even wennen daar het geheel orden-
telijk moest verlopen. Geen probleem,
onze gasten waren op de hoogte van hoe
een en ander verliep. Het uitgebreide
buffet, verzorgd door Frans van den
Heuvel, viel in zeer goede aarde. Men
genoot van het aangebodene. Het kopje
koffie ter afsluiting van dit 35 jarig jubi-
leum feest werd als een welkome
afsluiting ervaren.
De dank van onze gasten was groot naar
onze vrijwilligers, wij kunnen terugzien op
een zeer geslaagde ontspannings-
middag.
Nobis
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Moordavond in De Eendracht
Liquideer geen bibliotheekfuncties, maar
werk gezamenlijk aan het oplossen van
deze zaak…
Onder het motto ‘Moord met voor-
bedachten rade’ organiseerde Bibliotheek
De Lage Beemden, in samenwerking met
de onderwijsinstellingen binnen haar
werkgebied, op 2 oktober jl. een bijzon-
dere avond voor gemeenteraadsleden en
lokale bedrijven in de omgeving van
Gemert. Het doel van de avond was het
aantonen van het fundamentele belang
van lezen en de gevolgen van ongelet-
terdheid voor de gemeenschap. In plaats
van bibliotheekfuncties te liquideren door
gebrek aan fondsen, wil Bibliotheek De
Lage Beemden juist een impuls geven
aan het gezamenlijk belang voor de
betrokken gemeentes.
Het was een boeiende avond met een
goede opkomst, waarbij bijna alle
politieke fracties vertegenwoordigd
waren. Vanuit het onderwijs gaf een groot
aantal directeuren acte de présence.
Martin van de Tillaart, directeur Michaël-
school, gaf samen met Nicole Brouwers,
leescoördinator,  een beeldende presen-
tatie over de bibliotheek op zijn school,
voortgekomen uit een succesvolle en
vruchtbare samenwerking tussen school
en bibliotheek. Prof. dr. Cyrille Fijnaut
hield vervolgens een wervend pleidooi
voor de bibliotheek. “Om sturing aan

vorming te geven, heb je een instituut
nodig. (…) Je kunt een bieb wel
uitzetten, maar niet meer aan.” Tot slot
ging Bert Mulder, lector aan de Haagse
Hogeschool, op basis van de volgende
stelling in gesprek met de gasten: “Blijft
de bibliotheek in de toekomst zichtbaar?”
Bibliotheek De Lage Beemden heeft de
ambitie om, in nauwe samenwerking met
het onderwijs, op elke school binnen haar
werkgebied een Bibliotheek Op School te
realiseren. Omdat zij deze uitdaging niet
geheel zelf kan bekostigen, doet zij een
beroep op de gemeenschap via de
crowdfunding campagne ‘Bouw mee aan
de toekomst van Gemert-Bakel’. De
bibliotheek vraagt hiermee de gemeente,
het onderwijs en het lokale bedrijfsleven
om gezamenlijk verantwoordelijkheid te
nemen voor de toekomst van voor-
zieningen binnen de dorpskernen.
Meer informatie?
Voor meer informatie over bovengenoem-
de crowdfunding campagne kunt u
terecht op de website
bibliotheekopschool.startfonds.nl. U kunt
uiteraard ook contact opnemen met uw
bibliotheek. Zij beantwoorden uw vragen
graag!

KKKKKlokje

Te Koop:
Elektrisch zonnescherm in prima staat.
4,50 m breed en 3,00 m uitval. Groen /
wit gestreept. Vraagprijs 475,00 euro. Tel:
382744

Gezocht:
Gezocht met onmiddellijke ingang voor
vier maanden: stallingsruimte voor auto.
Reacties: 0492-383154.

www.gemeenschapsblad.nl
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www.autoschadeverbakel.nl
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Wilt u contact met anderen….?

In de afgelopen maanden zijn er diverse
mensen geweest met de vraag: ‘ik wil
graag in contact komen met andere
mensen. Bijvoorbeeld om eens samen te
gaan winkelen, te gaan wandelen of
fietsen of naar het theater te gaan’. Vaak
gaat het dan om mensen die de partner
hebben verloren of alleen staan in het
dagelijkse leven.
In de dorpskern Mariahout hebben deze
vragen nog voor de zomer geleid tot de
vorming van een groep mensen die met
elkaar hebben afgesproken om regel-
matig  met elkaar contact op te nemen
en er samen op uit te gaan. Of dit nu met
twee of meerdere personen gaat, het kan
dus zelf geregeld worden.
Ook uit de andere dorpskernen Lieshout,
Beek en Donk en Aarle-Rixtel komen
deze vragen nu bij ViERBINDEN.
Daarom wil ViERBINDEN proberen deze
mensen bij elkaar te brengen. De
mensen die reageren op deze oproep
brengen we bijeen tijdens een daarvoor
belegde bijeenkomst. Dan kan kennis
met elkaar en verdere afspraken worden
gemaakt.
Wilt u dit ook? Heeft u eenzelfde soort
vraag? Neem dan contact op met Frank
Mulkens, dorpsondersteuner. Tel. 06-
12940064 of 0492-328801.

Handige hulpmiddelen iets voor
u !!!!

Vierbinden heeft via de gemeente een
subsidiebedrag gekregen om te kijken of
het zinvol en nuttig is om bij mensen
thuis (Senioren, mensen met een
beperking, Mantelzorgers!!) handige hulp-

middelen is huis te brengen. Onder
handige hulpmiddelen wordt verstaan:
kleine en grotere technische hulpmid-
delen om de zorg en dienstverlening in de
woning te verbeteren, om zodoende
langer in eigen huis te blijven wonen en
misschien ook om de zorg voor iemand
te verbeteren.
Vrijwilligers van  ViERBINDEN hebben
een (virtueel) koffertje met technische
hulpmiddelen. In dit koffertje zitten bijv.
sensoren,  bewegingsmelders, rookmel-
ders, handvaten, maar ook allerlei ander
infomateriaal dat bij mensen kan achter-
blijven, kan worden geïnstalleerd of kan
worden besteld om de zorg gemakkelijk
te maken en evt. het welzijn te verbe-
teren.
Met dit koffertje gaan wij de mensen thuis
bezoeken. Zij kunnen uit het koffertje
apparatuur uitproberen, kopen maar ook
gewoon folders krijgen om met hun
kinderen of naasten te bespreken.
Meestal nodigen wij ook meteen een
contactpersoon van betrokkene uit om
mee in gesprek te gaan.
Indien u denkt dat dit iets voor u is dan
kunt u contact opnemen met ViERBIN-
DEN en maken wij een afspraak met u
en/of een contactpersoon om hierover
met u te praten. Telnr: 0492-328803 of
hbouwmans@vierbinden.nl

Kinderknutselen gaat weer
beginnen!

Na de herfstvakantie start het kinder-
knutselen weer. Dit is voor alle Laar-
beekse kinderen vanaf 6 jaar. Het wordt
georganiseerd en begeleid door drie
vrijwilligers. Op ieder niveau kan gewerkt
worden. Er wordt van alles gemaakt,
bijvoorbeeld klokken, kerststallen,
tuinhangers, 3d kaarten en maskers. Er
wordt dan ook gewerkt met verschillende
materialen, zoals hout, papier, gips, vilt,
kralen, verf, papier maché en textiel.
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Het kinderknutselen vindt iedere woens-
dag plaats van 18.00 tot 19.30 uur in het
Ontmoetingscentrum in Beek en Donk,
behalve in de schoolvakanties. Er wordt
gestart op woensdag 24 oktober, als
minimaal 5 kinderen zich hebben
aangemeld. Voor meer informatie kunt u
contact opnemen met René van Gend, via
renevangend@hotmail.com of telefonisch
via 0642598754

Maaltijdvoorziening aan huis
Vierbinden bezorgt wekelijks, vooraf
bestelde maaltijden, aan huis. In
Laarbeek worden de maaltijden op
maandag-, woensdag- en vrijdagmorgen
bezorgd en op dit moment zijn er 120
deelnemers.
Indien u gebruik wilt maken van deze
voorziening vindt een indicatiegesprek
plaats, waarin u aangeeft waarom u
gebruik wenst te maken van de
maaltijdvoorziening.
In dit gesprek krijgt u uitleg over hoe de
maaltijdvoorziening werkt. Ook wordt u
een handleiding aangereikt. Er wordt
rekening gehouden met diëten en het
niet kunnen of mogen nuttigen van be-
paalde voedingscomponenten. Wanneer
u in aanmerking wilt komen voor het
inkomensafhankelijk tarief, dient u tijdens
het indicatiegesprek inzage te bieden in
uw inkomensgegevens.
De maximale prijs die u voor een
volledige maaltijd (soep, hoofdgerecht en
nagerecht)  betaalt is € 6,85 (prijspeil
januari 2012). U kunt ook alleen soep, het
hoofdgerecht of nagerecht bestellen.
Aanmelding en meer informatie 0492-
328803 of hbouwmans@vierbinden.nl

Filmcyclus Laarbeek
De werkgroep Oudereneducatie, de vier
gezamenlijke Seniorenverenigingen van
Laarbeek en Vierbinden organiseren een
filmcyclus:
De filmcyclus bestaat uit 4 films. De

komende maanden zullen we in de
Laarbeeker steeds ingaan op een film en
deze nader beschrijven. Deze week film
3: The Diving Bell and the butterfly op
dinsdag 23 oktober om 13.30 uur in het
Buurthuis van Mariahout.
The Diving Bell and the Butterfly (Le
scaphandre et le Papillon, De duikers-
klok en de vlinder) van Julin Schnabel
(2009), 112 min.
Deze film vertelt het waargebeurde
verhaal van Jean-Dominique Bauby,
hoofdredacteur van het Franse Elle. Hij is
door een beroerte volledig verlamd ge-
raakt en voor de buitenwereld van een
gevierde carrièreman en vader verworden
tot een kasplantje. Het enige dat hij nog
kan bewegen is zijn linkeroog. Voor deze
Bauby geldt echter bij uitstek het Luctor
et emergo. Deze film laat ook zien hoe
bij het omhoog-proberen-te-komen hulp
van anderen onontbeerlijk is.
De bijeenkomst start met een korte
inleiding door Philip Verdult, theoloog/
filosoof van de Radboud Universiteit in
Nijmegen. Daarna wordt de film vertoond
en dan, na een pauze met ’n kopje koffie
of thee, volgt een interactieve nabespre-
king van Dhr. Verdult. U kunt zelf bepalen
of u bij deze nabespreking aanwezig wilt
zijn. De middag duurt incl. nabespreking
tot ongeveer 17.00 uur.
De entree bedraagt € 5,00

Mantelzorgcafé.
Op 27 september is het mantelzorgcafé
van start gegaan. Aan deze eerste editie
hebben 10 mantelzorgers deelgenomen.
Na een ronde van voorstellen hebben we
met elkaar besproken hoe het mantel-
zorgcafé het beste vorm gegeven kan
gaan worden. De meeste behoefte gaat
uit naar het delen van elkaars ervaringen
en naar informatieverstrekking. Ook
zullen we een aantal keren een ontspan-
nende activiteit gaan ondernemen. We
gaan per bijeenkomst bekijken wat het
thema voor de volgende bijeenkomst gaat



Bij de Zorgboog staan we klaar voor alle generaties. Iedereen, ongeacht welke leeftijd, kan bij ons terecht voor 
een breed pakket aan diensten in wonen, welzijn en zorg. Van zwangerschapsbegeleiding, kraamzorg en jeugd-
gezondheidszorg tot gemaksdiensten, cursussen en verpleging en verzorging. 

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

Bekijk Fijn!
Het digitale magazine van de Zorgboog

Zorg voor alle generaties!

Vragen over zorg? Bel de Zorgcentrale 0900 - 899 8636 
(€ 0,01 per minuut) of kijk op www.zorgboog.nl
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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



zijn. Elke vierde donderdag van de
maand zal het mantelzorgcafé open zijn.
Het eerstvolgende mantelzorgcafé gaat
plaats vinden op donderdag 25 oktober
van 10.00 tot 11.30 uur in het Ontmoe-
tingscentrum in Beek en Donk. Het
thema is dan Wmo (Wet maatschap-
pelijke ondersteuning). Rianne Schwil-
lens, beleidsadviseur maatschappelijke
ontwikkeling van de gemeente Laarbeek
zal samen met een consulente Wmo
aanwezig zijn om u informatie omtrent
Wmo te verstrekken en om eventuele
vragen te beantwoorden.
Het is ontzettend belangrijk dat u de
“zorgmantel” af en toe naast u neer kan
leggen. U moet niet vergeten leuke
dingen te blijven doen en te ontspannen.
U kunt samen met andere mantelzorgers
even afstand nemen van de zorgtaken.
Wilt u deelnemen aan het mantelzorg-
café, laat het dan even weten via
telefoon: 0492-464289 op maandag,
woensdag en vrijdag van 09.00 tot 10.30
uur of via 0492-782901 op dinsdag en
donderdag van 09.00 tot 17.00 uur.
Mailen kan ook:
hmanders@vierbinden.nl.
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Open dag gemist?    U zou graag wat
meer informatie willen over onze
agrarische kinderopvang als ouder of opa/
oma?
Dan bent u van harte welkom op onze
informatieavond.
-   ontvangst met koffie en thee
-   een powerpoint met foto’s
-   rondleiding in het gebouw
-   vragenrondje
Wat:   informatieavond
Wanneer:   Maandagavond 19 november
2012. Tijd:   om 20:00 uur
Waar: Agrarische kinderopvang ‘t
Heikantje
adres: De wolfsputten 6
5735 SB Aarle-Rixtel

www.gemeenschapsblad.nl



BIJ AANKOOP MONTUUR + GLAZEN
10 % KORTING

OP HET TOTALE BEDRAG
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Groeten uit
Aarle-Rixtel
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WIE WORDT
DE NIEUWE PRINS VAN
GANZEGAT???????

Zaterdag 10 november 2012 nadert, de
start van het nieuwe carnavalsseizoen
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.
In het vorige gemeenschapsblad kreeg u
de volgende aanwijzingen:

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

Nu krijgt u van ons de volgende
aanwijzingen:

4. Hij kwam van boven
5. Houdt van een gezelschapsspel
6. Kwartet

Zo, nu wordt langzamerhand toch al wel
duidelijk…….
Met carnavalistische groet,
Commissie PR/Communicatie
Harrie vd Boogaard

Verkeerslichten dienen goed te werken,
maar in Aarle-Rixtel is dat niet te
merken.
Een van de twee die we hebben,
dat voor fietsers in de
Klokkengietersstraat,
wordt al maanden niet meer groen,
maar schijnbaar is daar niets aan te
doen.
Een mailtje naar Gemeente,
een bericht naar de dorpsondersteuner,
een melding bij de buurtbrigadier,
het helpt allemaal geen zier.
Rijdt men daar echter door rood,
dan staan we wel aan een bon bloot.
Dagelijks passeert daar heel veel jeugd,
een snelle reparatie,
doet mij en vele anderen deugd!!
RD

poppodium LAKEI – HELMOND
Vrijdag 26 oktober 2012
Jefferson Starship

Zaal open 20:30u
Ja, je leest het goed, er komt alweer een
roemruchte band uit het verleden naar
Lakei. Eén van de oprichters van
Jefferson Airplane - Paul Kantner, een
man die is opgenomen in de Rock Hall
Of Fame - een voormalig Jefferson
Airplane bandlid David Freiberg zijn de
grote namen achter Jefferson Starship.
Als lead zangeres beschikt de band over
Grammy-nominee en Broadway zangeres
Cathy Richardson. De band wordt aange-
vuld met niemand minder dan drummer
Prairie Prince (The Tubes, Journey, David
Byrne, Tom Waits, etc.), gitarist Slick
Aguilar (KC & The Sunshine Band, David
Crosby), en Chris Smith.
Het wordt een avond genieten met hits
als ‘Somebody To Love’, ‘White Rabbit’,
‘Volunteers’, ‘Have You Seen The Stars
Tonight’ en ‘When The Earth Moves
Again’.
http://www.jeffersonstarship.com 
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Als  jij een meisje bent  tussen de 13 en
16 jaar nodigen wij je uit om ook te
komen voetballen bij ASV’33 te Aarle-
Rixtel .
ASV’33 heeft op dit moment een

Meisjesvoetbal bij ASV’33

meisjes-B en een meisjes-C team in de
competitie en we hebben nog enkele
meisjes nodig om deze teams te
versterken. De trainingen zijn op dins-
dagavond en donderdagavond en de
wedstrijden worden op zaterdag gespeeld.
ASV’33 is een voetbalvereniging die veel
aandacht besteedt aan het beleven van
plezier aan het voetbal en waarbij niet
primair de prestatie voorop staat. Het op
een plezierige manier kennismaken met
alle facetten van het voetbalspel is lei-
dend. Ook staan de normen en waarden
hoog in het vaandel bij ASV’33.
Voor informatie of om je op te geven kun
je terecht bij de coördinator meisjes-
voetbal Machiel van Roy tel 06-53981415
of via e-mail m.roij9@upcmail.nl
Ook kun je  contact opnemen met Jan
Verheijen secretaris jeugdcommissie tel
06-53898215 of via e-mail jeugd@asv33.nl
.

DAR



Aannemingsbedrijf - Machineverhuur
Sloop & Grondwerken

Handelsonderneming & Recycling
Groene woudseweg 2   -   Beek en Donk   -   Tel. 0492 - 46 59 42
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Uitslag van de 13e wedstrijd van het van
Ganzenwinkel toernooi tegen Handboog-
vereniging Prins Bernhard uit Mierlo op
zaterdag 6 oktober j.l.
Handboogvereniging Prins Bernhard uit
Mierlo was met  8 schutters opgekomen.
Van de Eendracht zelf waren maar 6
schutters aanwezig. Met deze 14 schut-
ters werd het een vlot verschoten
wedstrijd.
Onze tegenstander uit Mierlo gaf vooraf
aan dat ze 1540 punten zouden gaan
schieten. Het werden 1475 punten wat
een negatief resultaat van -65 opleverde.
Dat is gemiddeld per schutter – 8,12. Dit
zal niet voldoende zijn voor een hoge
klassering van het van Ganzewinkel-
toernooi.
Hoogste schutter van de avond werd Toon
van Hoof van de Eendracht met 229
punten, hoogste schutter van Prins

Onze eerste van twee veldtoertochten
welke voorkomen op de landelijke NTFU
kalender zal gehouden worden op 11
november. Deze tocht die vertrekt vanaf
sportpark de Hut is geheel vernieuwd en
is daardoor ook een stuk mooier ge-
worden. In de volgende editie van dit
gemeenschapsblad komen wij met
uitgebreidere informatie.
Inmiddels zijn wij ook al van start gegaan
met diverse andere activiteiten, een
daarvan is onze maandelijkse rik- en
jokeravond in de Couwenbergh. De eerste
winnaars waren Theo Relou bij de rikkers
en Maria Daniëls bij de jokeraars. De
tweede avond is op 13 november.
Afd. publ.

Bernhard werd M. Caris met 217 punten.
Uitslag van de Eendracht:
1. Toon van Hoof 229
2. Erwin Wijnhoven 197
3. Geert v Ganzewinkel 185
4. Martien van de Graef 183
5. Arno Donkers 174
6. Harrie Moors  78
Wilt u ook eens kennis maken met de
handboogsport, kom dan eens langs op
een van onze trainingsavonden. Maan-
dagavond van 19.00 – 20.15 uur voor de
jeugd vanaf 11 jaar. Donderdagavond
vanaf 19.30 uur voor senioren. De koffie
staat klaar, oefenmateriaal is er
voldoende voor handen en de leden willen
u met raad en daad bijstaan.

Inschrijven
Laarbeeks
liedjesfestival

Een week voor carnaval 2013 zal voor de
negende keer het Laarbeeks liedjes-
festival worden gehouden. Deze negende
editie zal plaatsvinden op zondag 3
februari in een van de kernen van de
gemeente Laarbeek. Vanaf nu is het
mogelijk om hiervoor in te schrijven. Het
is de bedoeling dat de deelnemers in een
studio een nummer opnemen met een
eigen tekst op een bestaande carnavals-
hit of zelf gecomponeerd. De tekst moet
uniek zijn en niet gebruikt zijn voor een
ander nummer.
Het te zingen nummer moet uiterlijk 31
december 2012 bij Radio Kontakt binnen
zijn en zal vanaf 1 januari tot en met
carnaval regelmatig op de radio te horen
zijn. Dus solisten, duo’s en grote groe-
pen, willen jullie tijdens dit festival op de
Laarbeekse bühne staan, stuur dan een
mail naar:
info@kontaktfm.nl of neem contact op
met de studio: 0492-463624.
Voor meer info:
www.kontaktfm.nl/liedjesfestival.
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Vanaf dinsdag 23 oktober wordt het bij La Romanza winters
gezellig, met het nieuwe winter/kerst assortiment.

Sinds kort vindt u bij ons ook een stomerij service punt.
( voorheen gevestigd in Paula’s Shop )

Graag tot ziens bij La Romanza
Dorpsstraat 23 Aarle-Rixtel

06 - 16204042
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OKTOBERFEST
AARLE-RIXTEL
GROOT SUCCES

De Klokkendorper kijkt terug op een zeer
succesvolle eerste editie van het
Oktoberfest dat zij op 6 en 7 oktober
organiseerden.
Pullen bier, lederhosen en Duitse mee-
deiners, dat waren de ingrediënten van
het Oktoberfest in Aarle-Rixtel. Na bijna
50 jaar werd het traditionele festival van
De Klokkendorper uit Aarle-Rixtel
verplaatst om er een heus Oktoberfest
van te maken. En met succes! De
kaarten waren in een mum van tijd
uitverkocht en de tent moest zelfs ver-
groot worden om uiteindelijk plaats te
bieden aan ruim 600 feestgangers. De
meesten hadden zich in trendy-Tiroler-
style uitgedost.
De avond werd even na 20.00 uur
geopend met het aanslaan van het 1e

biervat door Burgemeester Ubachs en
Noud Swinkels van Bavaria en daarna
barstte het feest los. Meerdere bier-

soorten vloeiden rijkelijk en
natuurlijk zorgde de spetterende
muziek van De Klokkendorper en
de absolute feestsensatie van dit
moment Wir Sind Spitze! ervoor
dat het tot in de late uurtjes erg
gezellig bleef in het centrum van
Aarle-Rixtel.
Op zondagmiddag werd het feestje
van de avond ervoor nog eens dik
overgedaan met de muziek van de
uit Limburg afkomstige Sillentaler
Spassmacher Band. Daarnaast
werd er op de zondag de specta-
culaire bierwedstrijd “The Beer
Games” georganiseerd, waarbij
teams van 6 personen streden om
de grote Biertrofee. Het winnende
team, “D’n Heikant”, mocht een
volle 7 liter bierpul in ontvangst

nemen. Het tweedaags festival werd tot
slot afgesloten door De Klokkendorper.
De commissie Oktoberfest Aarle-Rixtel
kijkt tevreden terug op een zeer geslaagd
weekend en de vele positieve reacties.
Natuurlijk gaat er een hele grote dank uit
naar alle vrijwilligers en medewerkers die
ervoor gezorgd hebben dat het Oktober-
fest een geslaagd evenement is gewor-
den en we kijken alweer uit naar 2013. In
het 1e weekend van oktober zal dan het
2e Oktoberfest plaatsvinden.
Natuurlijk zijn er tijdens het Oktoberfest
vele foto’s gemaakt. De link naar deze
foto’s vind je op
www.klokkendorperfestival.nl.

KKKKKlokje

Aarle-Rixtel -
Woning te huur (alleen voor korte
termijn): Kerkstraat -  Bovenwoning op
twee verdiepingen met 2 slaapkamers, 
ruime keuken, woonkamer, tuin en
berging. Aanvaarding in overleg.  Huur
€800 per maand kale huur. Contact:  06-
51448064
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De Meikever

De herfst is voor mij nog steeds het
mooiste jaargetijde van het jaar, maar dan
moet het wel een beetje redelijk weer
zijn. Er mogen gerust een paar on-
stuimige dagen tussen zitten. Je hoofd
even laten leegwaaien in een vliegende
storm aan de kust. De ruisende peppels
in het Brabants landschap, voor zover we
ze nog kunnen vinden. Niets lekkerder
dan een vochtig geurend bos in de vroege
ochtend met de mistige zonnestralen al
strepend tussen de bomen. Een heel
mooi plaatje vind ik altijd het dampende
kanaalwater in de koude ochtend waar-
door varende schepen een spookachtig
effect  krijgen. De mooiste foto die ik zelf
maakte was de opkomende zon, in een
bloedrode hemel , gezien vanaf Laagstrijp
in de richting van de Bosscheweg. De
skyline kon niet mooier zijn want de
zandweg door de akker liep als een
streep door de foto, daarop een vroege
wandelaar met twee honden en op de
achtergrond de dampende schoorsteen
van de Artex. Ale op z’n mooist, je moet
er wel vroeg voor je bed uit want het was
nog geen zeven uur.  En wie geniet er
niet van de paddenstoelen in volle glorie.
Van vliegen- en parasolzwammen, de
stinkende boleten en prachtige fluweel-
pootjes. Zomaar in je eigen omgeving, je
moet het wel even willen zien en
waarderen . Ik zag vorige week bij het
IVN in de Bimd een enthousiaste groep
jeugd bijna de vijver induiken om de
natuur te ontdekken. Het bruggetje was
ook wel een beetje glad maar in de
natuur moet je altijd uitkijken waar je
loopt. Voor je het weet sta je met je
grote platvoeten op een zeldzame soort
zoals de knoflookpad of de roodkniedik-
pootspringspin. Nog een keer goed lezen.
Een spin met dikke poten en rode knieën

die ook nog kan springen. Volgens mij
een grapje van de natuurgeleerden maar
het stond wel in de krant.  Hij leeft in
heidegebieden dus in moerassig Ale is
geen plaats voor hem. Trouw heb ik
tijdens mijn fietstochtjes het zwaluwhotel
op Strijp bekeken maar ook dit jaar geen
zwaluw, geen nesten, nog geen spatje
modder er tegenaan gemetseld. Ze zien
het niet zitten, denk ik. Ik las wel dat het
vogeltje de afgelopen tijd zijn best heeft
gedaan. Hij wist zeker dat hij op de rode
lijst van bedreigde vogelsoorten was
gezet. Dus is hij  volop aan het broeden
gegaan, meerdere legsels en succesvolle
broedperiodes. Er gloort weer hoop aan
de horizon. Ik zou nog wat borden bij de
boerderijen  zetten, dat er in het hotel
nog plaats is. Hebt U ook druk gezocht
en gedacht over een nieuwe bestemming
voor de kapel van Mariëngaarde. Ik dacht
zelf aan een theater of knusse bioscoop.
Misschien wel de nieuwe residentie voor
de Ganzegatters, ligt wel centraler dan
de Dreef, zijn we van die discussie ook
weer af. En de Heem dan. Die zitten daar
op zolder ook een benauwd bij elkaar
met al hun erfgoed. Van gebedshuis naar
kroeg lijkt me geen goede stap. Het moet
kostendekkend zijn. Dan toch maar een
wokpaleis, gokhal, dierenpension(geen
katten), papegaaiencentrum of zee-
hondencrèche. Ik ben benieuwd of er nog
goede suggesties bij het Dorpsplatform
zijn binnengekomen.

De meikever.

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
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16 oktober Gemengd koor
Het gemengd koor “De Klokkengieters van
1660”  mocht een fraaie beker in ontvangst
nemen, beschikbaar gesteld op het
internationale zangconcours, te Blerick,
voor het koor dat het hoogste aantal punten
behaalde in de eerste afdeling. Voorts
kreeg het koor nog een legpenning,
uitgeloofd door het gemeentebestuur van
Venlo, voor die koren die aan de erewed-
strijd mochten deelnemen. Hieraan namen
twee Duitse en één Nederlands koor deel
(“De Klokkengieters van 1660”).
Aangezien de donateuractie van het
gemengd koor de eerste week nog niet
geheel kon worden afgewerkt, zal de actie
dezer dagen worden voortgezet

17 oktober  A.S.V. monsterzege op
Woensel
A.S.V. heeft de vrije zondag goed
besteed en in een vriendschappelijke
wedstrijd de derde klasser Woensel met
een enorme nederlaag van 13 – 3 naar
Eindhoven gestuurd.

17 oktober Jaarvergadering KAV
Gisteravond hield de plaatselijke KAV in
café van Helvoirt haar jaarvergadering
onder voorzitterschap van mevr.
Scheepers – Gerse. De voorzitster
verwelkomde in haar openingswoord ook
mej. Puyenbroek uit Tilburg, bestuurslid
van de Diocesane Bond. Wegens
afwezigheid van de secretaresse las de
voorzitster het jaarverslag voor. De
penningmeesteresse, mevr. Martens –
Meulendijks, kon haar kas met een klein
voordelig saldo afsluiten. Wegens het
aftreden en het zich niet meer verkies-
baar stellen van de dames Fleskens en
Diem, werd besloten, daar er noch door
het bestuur, noch door de leden kandi-
daten naar voren waren gebracht, de
bestuursverkiezing te verschuiven naar
de eerstvolgende vergadering. Bij de
mededelingen bleek dat door acht leden

gespaard wordt voor de Lourdesreis 1964.
Door deze leden werd tot nu toe ruim f
700,— bijeen gebracht. Mej. Puyenbroek
prees de activiteiten van de afdeling
Aarle-Rixtel en inhakend op de mede-
deling van de voorzitster aangaande de
Lourdesreis, deelde zij mede, dat aan de
grote Bossche bedevaart naar Lourdes
zal worden deelgenomen door de KAV,
de KAB en  het Centraal Ziekenfonds.
Het ligt in de bedoeling 350 zieken mee
te nemen. Er zullen drie treinen naar
Lourdes vertrekken.

24 oktober Wijziging route Zuid -
Ooster
Wegens de rioleringswerkzaamheden is
de route van de Zuid – Ooster, waar-
schijnlijk tot half december in het dorp
gewijzigd. Deze loopt nu via de Dorps-
straat, Mariastraat, Bosscheweg, Koppel-
straat, Biermansstraat en Lieshoutse-
weg. De halte bij café van den Heuvel
wordt verplaatst naar pensionaat
“Mariëngaarde. De haltes bij café van den
Elzen, Dr. Tersmette en in de Klokken-
gietersstraat blijven gehandhaafd.

30 oktober Speldjesdag
De zondag alhier gehouden speldjes
collecte, ten bate van de Anti
Hongeractie heeft een bedrag van f 90,—
opgebracht.

30 oktober Carnavalslied
In samenwerking met harmonie “De
Goede Hoop” organiseerde de Raad van
Elf in het ontspanningsgebouw een
carnavalsbal. Op dit bal werd door de
heer K. van Griensven de uitslag bekend
gemaakt van de 19 ingezonden carna-
valsliedjes. De dames gingen met de eer
strijken. De eerste prijs behaald mej.
Liesbeth van Gerwen, de tweede prijs
Annie Heesakkers, de derde prijs
Henriëtte van Roij. Op 11 november zullen
de prijzen worden uitgereikt.
HELMONDSE COURANT oktober 1962






