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Taxibedrijf
C. van Heijst
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* ziekenvervoer
* pakketdiensten
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Dorpsstraat 98
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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 10 november
18.30 uur Kerk – Eucharistieviering – samenzang

Overleden ouders Martens – van Deursen
Overleden ouders van der Heijden – van Melis en Truus en Jo
Tot welzijn van de parochie

Zondag 11 november – 33e Zondag door het jaar
10.00 uur Kerk – Eucharistieviering – Cantorij

Gonny Roijackers – Honig (Zonnebloem)
Cornelia van Falier-Gootjes (K.B.O.)
Overleden ouders van Dooren-van Vlerken en Jan

Woensdag 14 november
19.00 uur Kapel – Rozenkransgebed

Week van zaterdag  17 november t/m vrijdag  23 november

Zaterdag  17 november
18.30 uur Kerk – Eucharistieviering – Dameskoor

Overleden ouders Verschure – Cornelissen en Hennie Derks - Verschure
Zondag 18 november –  33e Zondag door het jaar
10.00 uur Kerk – Eucharistieviering - Koor Common Voices

Openingsviering/ jongerenviering van het Vormsel
Overleden ouders van Asten – van Breugel
Overleden familie Heesakkers – Ceelen
Overleden ouders Verhoeven – Vlemmix
Jet Verschuren – van den Elsen (par.)
Tot welzijn van de parochie

Woensdag 21 november
19.00 uur Kapel – Rozenkransgebed
Vrijdag 23 november
19.00 uur Kapel – Patroonsdag Onze Lieve Vrouwe Gilde

Overleden
Toon van den Bogaard, Lieshoutseweg 61, 87 jaar.
Dora Rovers-Maas, Wielewaal 6, 79 jaar.

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.

Week van zaterdag 10 november t/m 16 november
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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.

Peuter- en
kleutervieringen
van start in Aarle-Rixtel

Dierendag en de heilige Franciscus waren
onderwerp van de eerste peuter- en
kleuterviering in de kerk van Aarle-Rixtel.
Wat zit er in de doos, vandaag? Ik wil het
weten reuzengraag. De kinderen en de
meegebrachte knuffeldieren kwamen een
kijkje nemen in de grote kleurrijke doos.
Uit de doos kwamen een knuffelbeer en
dierenplaatjes. We versierden een kant
van de doos, zodat deze nog mooier
werd. En daar was het prentenboek van
Kleine Beer.
Kleine Beer kon niet slapen. “Ik ben zo
bang van het donker en dat morgen de
zon niet meer terugkomt”, bromde Kleine
Beer. Ach joh…”, sprak Grote Beer, “de
zon is helemaal niet weg. God heeft er
alleen een gordijntje voor gedaan zodat
de mensen rustiger kunnen slapen en ze
niet wakker worden van al het licht. Maar
morgen vroeg gaat het gordijntje gewoon
weer open. En als je heel goed kijkt zie je
dat het al een heel oud gordijn, want door
de kleine gaatjes zie je nog een beetje
licht schijnen.” Kleine Beer was gerust
gesteld en bleef gezellig samen met
Grote Beer naar de sterren kijken in
vertrouwen dat morgen de zon weer
gewoon zou gaan schijnen.
Maak je geen zorgen over de dag van
morgen, elke dag zorgt voor zichzelf,
vertelde ook het Evangelieverhaal van
Matteüs. Franciscus van Assisi, liet ons
zien dat het goed is om dank je wel te
zeggen voor de zon, de maan en de
sterren, die ons licht geven dag en nacht.

Ter afsluiting brachten we een bezoek
aan de zusters Ursulinen naast de kerk
waar drinken en koekje klaar stonden.
De volgende peuter- en kleuter
viering is op 1e kerstdag om 8.30 uur
in de kerk.
Een gezinsviering voor de grotere
kinderen is op kerstavond om 17.00
uur.

Kerkelijke begrafenissen.

Wanneer een parochiaan uit onze
parochie overlijdt en u als nabestaande
weet, dat deze parochiaan een kerkelijke
begrafenis wenst,dan is het de bedoeling
dat de nabestaande het overlijden meldt
op de pastorie. Tel 381215.
Wanneer er geen medewerkster aanwe-
zig is, die u te woord kan staan, dan
krijgt u via het antwoordapparaat te
horen, welk nummer u dan moet bellen.
Vanuit de parochie wordt verder alles
geregeld; zowel de avondwake als de
afscheidsviering en de eventuele begra-
fenis op het kerkhof. (dit natuurlijk in
overleg met de familie en de pastor, die
in deze week dienst heeft)
Het is nadrukkelijk niet de bedoeling
dat u zelf een koster, priester enz.
probeert te regelen.
Mocht u verder nog vragen hebben over
bovenstaande, dan kunt u tijdens de
kantoortijden zoals vermeld in dit blad,
contact opnemen met de administratie
van de parochie.
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Collecte
Alzheimer Nederland
5-10 november

In de week van 5 t/m 10 november vindt
de collecte van Alzheimer Nederland
plaats. In Laarbeek gaan zo’n 20  collec-
tanten op pad om geld in te zamelen.
Alzheimer Nederland werkt al bijna 30
jaar aan een betere kwaliteit van leven
voor mensen met dementie (waarvan de
ziekte van Alzheimer de meest voor-
komende vorm is) en hun omgeving. Door
hulp en informatie te bieden en op te
komen voor hun belangen. Met 52 regio-
nale afdelingen en ruim 200 Alzheimer
Cafés heeft Alzheimer Nederland een
landelijk dekkend netwerk. Daarnaast
financiert Alzheimer Nederland weten-
schappelijk onderzoek naar behandeling,
preventie en genezing van dementie. De
stichting is volledig afhankelijk van
particuliere giften.
Jezelf verliezen
Honderdduizenden mensen in Nederland
worstelen dagelijks met de gevolgen van
dementie. Als patiënt of als naaste. Door
de vergrijzing neemt dit aantal de
komende jaren snel toe. 1 op de 5 krijgt
het.  Alzheimer is daarmee hard op weg
de grootste en meest kostbare ziekte te
worden in Nederland. Alzheimer is een
ontluisterende ziekte, waarbij de patiënt
geheugen, identiteit en emoties verliest.

Uiteindelijk vernietigt de ziekte het meest
waardevolle dat een mens bezit: zichzelf.
Alzheimer is niet te stoppen. Nog niet.
Meer onderzoek naar oorzaken en
oplossingen is noodzakelijk om
Alzheimer te kunnen overwinnen.
Daarvoor is veel geld nodig.
Word ook collectant
Met een paar uur van uw tijd kunt u
helpen als collectant. U kunt zich
opgeven bij: A van Ansem 0492-465825
avanansem@onsbrabantnet.nl
of via www.alzheimer-nederland.nl/
collecte of T. 030-659 69 77. 

DANKBETUIGING.

Door uw aanwezigheid en uw betrokkenheid bij het afscheid van

                                       Atie Jansen-Heijligers

hebben wij mogen ervaren wat Atie voor velen heeft betekend.
Wij hebben het fijn gevonden om dit afscheid samen met u te vieren.
Dit was een grote steun voor ons en willen u hiervoor hartelijk danken.

Familie Jansen

33e BAVARIA-VELDRIT
VAN LIESHOUT

Zondag 18 november 2012 staat de
“33e Bavaria-veldrit” van Lieshout op
het programma.
Deze cyclo-cross wordt verreden in de
bossen van Lieshout, ook bekend als het
gehucht “’t Hof”.
Om 11.00 uur is de eerste start, de
amateurs. Gevolgd om 12.00 uur door de
masters en vervolgens om 13.00 uur de
nieuwelingen. De junioren starten om
14.00 uur en om 14.02 de dames. Om
15.00 uur start de hoofdschotel, de elite
en beloften.
De organisatie van dit wielerfestijn is in
handen van de supportersclub “De
Lieshoutse Wielrenners”.
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Aan de jongeren uit Aarle Rixtel

De laatste weken vinden we op de speel-
plaats van de peuterspeelzaal steeds
vaker sigarettenpeuken, shag, lege
blikjes energiedrank enz enz.
Wist je dat jonge kinderen zich heel
gemakkelijk kunnen snijden aan blik
maar vooral dat sigarettenpeuken echt
LEVENSGEVAARLIJK zijn voor jonge
kinderen?
Een jong kind is nieuwsgierig en probeert
vanalles uit. Van het opeten van een
rondslingerende sigarettenpeuk of plukje
shag, wordt een peuter echt DOODZIEK
en in extreme gevallen kan een jong kind
hier zelfs aan DOOD GAAN!
Wij begrijpen dat jullie ook een plek willen
hebben waar je bij elkaar kunt komen om
te chillen maar realiseer je dan wel dat je
op een kinderspeelplaats staat.
Daarom bij deze de dringende oproep om
NIETS TE LATEN SLINGEREN.
Wij rekenen op jullie medewerking!
Namens de kinderen en leidsters van de
peuterspeelzaal,
Wilma Versteegen
Manager
Tel: 06 21141064

Kijklessen bij DéDé Danceballet

In de week van maandag 12 november
t/m zaterdag 17 november zijn de
lessen van DéDé Danceballet voor
iedereen toegankelijk, het is dan een
openles-week! Belangstellenden zijn dan
van harte welkom om een kijkje te komen
nemen in één van onze lessen.
Danceballet is een dynamische vorm van
modern ballet. Verschillende dansstijlen
worden gemixt waardoor het dynamisch,
fel en energiek is! De leeftijden variëren
enorm; de jongste leerling is 3 jaar en de
oudste is 63 jaar, het is dus voor
iedereen!
Een (kijk)les van een uur bestaat uit twee
gedeeltes: De eerste helft bestaat uit een
warming-up, conditietraining, slow-down
(een oefening voor je houding met
basistechnieken uit klassiek ballet),
spierverlengende (lenigheids-) oefeningen
en spierversterkende oefeningen in een
body-mix.
In de tweede helft van een les wordt er
gedanst. In een lesprogramma van onge-
veer twaalf weken leer je een complete
choreografie op een lekker dansnummer.
Van klassiekers uit de 80’s tot de meest
swingende nummers uit de actuele
charts. Danceballet is geen streetdance,
geen jazzballet, geen modern ballet, het
is een nieuwe vorm van ballet met veel
power! Dit zul je uiteindelijk ook laten
zien door optredens, demonstraties en
shows te geven! Natuurlijk dans je dan in
prachtige kostuums!
Heb je interesse, kom dan gerust een

kijkje nemen in één van onze lessen!
De lessen in Aarle Rixtel worden
gegeven bij De Dreef:
Maandag 19.00-20.00 uur 1 8 - 2 5
jaar
Zaterdag 9.00-10.00 uur 3-6 jaar
Zaterdag 10.00-11.00 uur 7-9 jaar
Zaterdag 11.00-12.00 uur 10-12 jaar
Zaterdag 12.00-13.00 uur 13-15 jaar
Mocht je nog vragen hebben, bel gerust
040 2544052 (hoofdkantoor)
of kijk op www.dededanceballet.nl.
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Subsidieregeling Stimulering
Herbestemming Monumenten.

Dorpsplatform Aarle-Rixtel maakt u graag
attent op de mogelijkheid om subsidie
aan te vragen voor de herbestemming
van leegstaande monumenten. De
Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed van het
ministerie van Onderwijs Cultuur en
Wetenschap biedt namelijk die mogelijk-
heid  van 1 oktober tot 30 november
2012. De rijksoverheid kan bijdragen in
de kosten:
- Om de haalbaarheid van een
herbestemming te onderzoeken.
- Om het monument in de tussentijd
wind- en waterdicht te houden.
Als Dorpsraad Aarle-Rixtel vinden wij dit
een mooie kans om te proberen voor het
thema leegstand en herbestemming iets
te ondernemen. Want ook Aarle-Rixtel is
niet gebaat bij leegstaande monumenten
die langzamerhand verpauperen terwijl er
misschien goede initiatieven en ideeën
zijn voor hergebruik.
Zijn er in Aarle-Rixtel ook gebouwen met
een monumentenstatus die al langer leeg
staan en waarvan het mooi zou zijn als
daar een nieuwe bestemming voor wordt
gevonden? Als u denkt dat een bepaald
gebouw in aanmerking zou kunnen
komen voor deze subsidie regeling, laat
het dan weten per brief aan  het
Secretariaat van Dorpsplatform
Aarle-Rixtel, Kannelustweg 11,
5735EJ Aarle-Rixtel of per e-mail aan
info@dorpsplatform.nl.
Wij zullen uw suggestie dan bekijken en
eventueel hierover contact opnemen met
een instantie die meedenkt over
leegstand en herbestemming en die kan
helpen bij het invullen van de subsidie-

aanvraag.
Meer informatie over de subsidieregeling
vindt u op: http://www.cultureelerfgoed.nl/
M o n u m e n t e n / S u b s i d i e r e g e l i n g -
stimulering-herbestemming-monumenten
www.dorpsplatform.nl

Dorpsplatform
Aarle-Rixtel reikt prijs uit

Zondag 21 oktober jl. vond de jaarlijkse
manifestatie Leef je in, Leef je uit 2012
plaats in MFA De Dreef in Aarle-Rixtel.
Ook Stichting Dorpsplatform Aarle-Rixtel
stond hier, samen met de Dorpsraden uit
Beek en Donk en Lieshout, met een
stand om zich te presenteren.
Tijdens deze goed bezochte manifestatie
was het mogelijk om bij Dorpsplatform
Aarle-Rixtel  deel te nemen aan een foto
speurtocht door het dorp. Uiteraard dien-
de deze ter plekke opgelost te worden.
Deze speurtocht bestond uit 10 detail-
foto’s van bekende gebouwen uit Aarle-
Rixtel. Het was de kunst en kennis van
herkenning.  Door hier aan deel te nemen
maakten de kandidaten kans op een
leuke prijs. Uit alle deelnemers is de
winnaar gekomen die 9 van de 10 foto’s
goed heeft weten te benoemen. De prijs:
een cadeaubon t.w.v. € 15,00 te beste-
den aan woondecoraties bij La Romanza
woonwinkel in Aarle-Rixtel  ging naar
Annie Jacobs-Heesakkers (zie foto).
Maandagavond heeft Jan Dekkers, lid
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Nieuws van het
Kouwenbergs kerkje

Na het succesvolle optreden van Marijn
Brouwers volgen dit najaar nog een aantal
activiteiten.
Op zondag 25 november is er om 15.00
uur een concert van de internationaal
befaamde ground-tenor Sytse Buwalda,
die wordt begeleid door lutist/gitarist
David van Ooijen.
Het is zeer uniek dat wij dit concert
kunnen aanbieden. Kaarten kunnen nu al
worden gereserveerd voor 10,- Euro( incl.
consumptie) via 0492 392943
Op 15 december is er een concert van
Qanticque onder leiding van Jacqueline
Wezenberg. Op 21 december wordt weer
de traditioneel Brabantse kerstviering
gehouden met voorafgaand midwinter-
hoornblazen.
Verder kunnen we nu al aankondigen dat
we binnenkort starten met verrassende
en ludieke avonden met “ de Bruurs”:
Theo van Gerwen, Geri van Gerwen en
hun (muzikale) gasten.
Binnenkort volgt nadere informatie over
voorgaande activiteiten.

Grote vogelshow in Aarle-Rixtel

Als afsluiting van de “Open Laarbeek
Kampioenschappen” organiseert Vogel-
vereniging Laarbeek  op 10 -11 november
een grote vogelshow waarbij een groot
assortiment vogels te bewonderen zijn.
Tijdens deze show kunt u van zeer
dichtbij vogels bekijken die u normaal
nooit ziet. De beoordeling van deze
vogels is gedaan door ervaren keur-
meesters van de Nederlandse Bond, zij
hebben de kampioenen aangewezen.
De vogelshow zal gehouden worden in de
zaal van dorpscafé De Vrienden, Dorps-
straat 18 te Aarle-Rixtel.
De openingstijden zijn: zaterdag 10
november van 13.00 tot 21.00 uur,
zondag 11 november van 10.00 tot 16.00
uur. Er is een mooie verkoopklasse
aanwezig.
 U bent van harte welkom.
De toegang is gratis.

van het Dorpsplatform Aarle-Rixtel de
prijs uitgereikt aan haar.
Zondag 28 oktober a.s.  zal Stichting
Dorpsplatform Aarle-Rixtel zich wederom
presenteren tijdens de Laarbeekdag 2012
in het Gemeentehuis in Laarbeek. We
hopen je hier weer te mogen ontmoeten.
Voor meer informatie omtrent Dorpsplat-
form Aarle-Rixtel kun je ook terecht op
onze website www.dorpsplatform.nl of
vind-ons-leuk op Facebook
(Dorpsplatform Aarle-Rixtel).

Afgelopen week hebben de vrijwilligers
die zich opgegeven hebben voor het AED
netwerk,  een formulier ontvangen om de
ontbrekende gegevens aan te vullen.
Mocht u zich opgegeven hebben als
vrijwilliger, en dit formulier onverhoopt niet
hebben ontvangen, laat het ons dan

weten, zodat we u er alsnog een kunnen
sturen. Daarnaast hebben we te weinig
vrijwilligers voor het AED netwerk in het
gebied rond de Brukelum school. Wie wil
zich aanmelden als vrijwilliger? Zonder
vrijwilligers heeft plaatsing van een AED
geen nut.  Op 12 en 19 december 2012
wordt er een nieuwe cursus reanimeren
en AED gebruik (2 avonden) gegeven in
de Dreef om 18.30 uur. Opgave bij Ad
Loos. Bent u verpleegkundige, werkt u
als verzorgende, heeft u BHV, wij zijn blij
als u zich wilt inzetten voor uw
medemens. Geef op bij:  Ad Loos, 0492-
382034 / 06-20317443 of via email:
adloos@zonnet.nl
Sandra Janssen,0492-512827 / 06-
12842977 of via email: sandrab@telfort.nl
Jan
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Beau Schoonheidssalon (Kitty van de Kerkhof-Linders) Laarweg 18, 5735 BR Aarle-Rixtel, [T] 0492 383 103

Ook cadeaubonnen verkrijgbaar

schoonheidsspecialisme

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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Vier jubilarissen bij
“De Klokkengieters.”

Het is vijftig jaar geleden dat de zusjes
Ria en Francien van der Meijden gingen
zingen bij De Klokkengieters. Toen ik op
de lagere school zat wilde ik alleen maar
de blaasbalg van het harmonium
bedienen. Zingen hoefde ik dan niet, daar
had ik een hekel aan, vertelde Ria. Maar
toen ik van de MULO kwam was er maar
weinig vertier in Aarle-Rixtel buiten het
koor. Vandaar dat ik toen samen met
mijn jongere zus Francien bij de
Klokkengieters kwam in 1962. Je wilt
ook wel eens wat ontspanning als je jong
bent want altijd thuis zitten is ook niet
alles. In 1962 was Hein Houët de dirigent
en Jan van Gameren voorzitter van het
koor. De repetities vonden plaats bij café
Leo van den Heuvel, tegenwoordig “De
Vrienden”. Jan van Gameren had de
gewoonte om in de wintermaanden met
een grote schaal roggebrood met zult na
de repetitie rond te gaan. De dames
vonden het een gezellige tijd. De sociale
contacten na de repetities waren
essentieel. Na enkele jaren kwam Kees
van Houten het koor leiden en vertrokken
we naar zaal Lambooy. Ria vertelde dat
de laatste tien minuten vaak naar de

deur werd gekeken of Jan
van Gameren al was gearri-
veerd. Want iedereen was
benieuwd naar de laatste
nieuwtjes. Het rondje, wat
Jan dikwijls gaf, werd niet
afgeslagen. Veel leden ble-
ven na de repetitie gezellig
napraten. De nieuwe dirigent
Jan Heesakkers zorgde
weer voor iets anders. Onder
zijn leiding werd in zaal
Lambooy een grammofoon-
plaat opgenomen. Het zijn
twee heel enerverende
dagen geweest. Want als er

een brommer door het paadje reed,
moest alles weer opnieuw opgenomen
worden. Zo ook als de kerkklok begon te
luiden. Met de opvolger van Jan
Heesakkers, de heer Gerard van de Pas,
gingen we veelvuldig op concours en
behaalden we prachtige resultaten. Als
we de eerste prijs hadden, werden we
door harmonie De Goede Hoop, ingehaald
bij de Aarlese brug en feestten we in het
dorp verder. Leuk waren ook de kerst-
concerten in Neuss en Beuern en van
grote klasse. De gezelligheid na afloop
daar genieten we nog steeds van. Zelfs op
de terugreis gingen er veel borreltjes door
de keel. De mooie operette “Rumoer rond
Silvia”, waarin bijna alle leden mee-
speelden en meezongen, was geweldig.
Velen uit Aarle-Rixtel waren aanwezig bij
de uitvoeringen. De laatste zesentwintig
jaar zingen we onder directie van Rob
Rassaerts. Hij is een geweldige organist
en dirigent en een perfectionist. Hij is
prettig in de omgang en het is fijn om
onder zijn leiding te zingen. Aangezien
onze kerk een goede akoestiek heeft,
zingen we meestal daar onze liederen.
Naast kerkmuziek zingen we ook
prachtige profane liederen. We luisteren
met de hoogtijdagen meestal de vieringen
op in onze kerk. Vroeger keken we op
maandagmorgen uit naar de recensie in



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 onze website:
www.vanrooydasmooi.nl
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De slagroomtaart voor
vrijwilligers van bakkerij van
Brug ter gelegenheid van hun
100 jarig bestaan.

Op zaterdag 20 oktober mocht Reportad
aanwezig zijn bij de overhandiging van de
slagroomtaart aan de vrijwilligers van
Cendra. Deze werd overhandigd aan
Hans Schepers en zijn vrouw trouwe
vrijwilligers van Cendra. Zij waren enkele
dagen van tevoren 40 jaar getrouwd. Die
gaan we samen met de andere
vrijwilligers op eten.
Op maandag 22 oktober 2012 werden de
vouwers en nieters van het Gemeen-
schapsblad verrast op een slagroom-
taart. Ook zij lieten die goed smaken.
Een prachtig idee om zo je eeuwfeest te
gedenken.
Namens alle gelukkigen wil ik bakkerij
van Brug bedanken. Hopelijk mogen we
bij het 125 jarig bestaan ook zo´n leuke
traktatie ontvangen. Reportad.

de krant, maar tegenwoordig hebben ze
geen muziekrecensenten meer bij de
krant. De Klokkengieters verzorgen op de
eerste zondag van mei samen met
harmonie De Goede Hoop en de beide
gildes de hoogmis. We musiceren
samen voor een overvolle kerk met een
prachtige akoestiek waar menig
kerkganger kippenvel van krijgt. Het  100-
jarig bestaan in 1999 werd groots gevierd
met een prachtig weekend naar Boppard
am Rhein. De grootste verrassing was wel
de prachtige tafelbel met ieder zijn naam
erop die alle leden ontvingen van Frank en
Nicole Fritsen ter gelegenheid van het
100 jarig bestaan. Een prachtige gift van
onze beschermheer. Ria heeft een
prachtig plakboek bijgehouden van alle
activiteiten van het koor. Regelmatig
wordt het plakboek geraadpleegd. Ook
Reportad kreeg het boekwerk te zien.
Krijgen jullie nog veel nieuwe aanwas bij
het koor? Sporadisch is dat nog het
geval. Onlangs is het koor uitgebreid met
twee relatief jonge leden. Natuurlijk zijn
nieuwe leden van harte welkom. Dit kan
zowel bij Tonny Gijsbers (382412) of bij
Sabina Gijsbers (382170). We hebben op
dit moment ongeveer 50 leden en nog
steeds een geweldige club met trouwe
leden. Iedereen van de jubilarissen
beaamt het: het koor was de leukste tijd
van mijn jeugd. Henk van de Ven vertelde:
ik bracht als jonge jongen de boodschap-
pen rond voor Jan van Gameren, en
mocht het vaandel dragen in een zwart
vestje met een camelkleurige broek.
Daarna ben ik in dienst gegaan. Je krijgt
dan ook andere interesses. Na zijn
huwelijk met Toos Swinkels zijn zij
samen in 1972 lid geworden van de
Klokkengieters. Henk zingt als bas. Toos
als alt. Reportad hoorde Jan van Gameren
diverse keren langskomen. Bij je huwelijk
kreeg je van hem het Lieve Vrouwe
beeldje van Aarle als geschenk. Maar ook
kreeg iedereen een speculaaspop met
Sinterklaas. Die goeie ouwe tijd. Ze

hebben samen nog dikwijls plezier bij het
ophalen van de herinneringen. Namens
onze Aarlese gemeenschap wens ik de
jubilarissen van harte proficiat met hun
jubileum. Hopelijk dat jullie nog vele jaren
eraan toe kunnen voegen. Ook bij Ria
smaakte de koffie overheerlijk. En wat te
denken van de  zelfgebakken appeltaart.
Ik zat echt te smullen, al mocht ik het
niet hebben van de dokter. Reportad.
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De Aarlese Revue op 20 oktober
2012 in de Couwenbergh.

In samenwerking met de The Old Swing
band begon op 20 oktober 2012 de
Aarlese Revue aan een gezellige sfeer-
volle avond gekleed in de stijl van de
dertiger jaren
Na de opening door  The Old Swing band
zongen de  leden van de Aarlese Revue
samen met hen een aantal nummers in
Jazz stijl. Daarna volgde een dans show
van dansschool Reniers in samenwerking
met het orkest. Daarna zong de Aarlese
Revue uit eigen repertoire met als
afsluiting het Chianti lied. Met drie
tenoren in prachtige rokkostuums was
het een lust voor het oog en oor. De
avond werd door de Couwenbergh in stijl
verzorgd met heerlijke culinaire hapjes.
Aan de piano zat Bert Kuijpers en op
accordeon Ben van Meelis
De Aarlese Revue werd op het laatste
moment geholpen door Bert Kuijpers,
daar hun eigen pianist plotseling
verhinderd was. Zij waren Bert dan ook
erg dankbaar
Reportad is in gesprek met Annemie en
Piet van den Heuvel en is benieuwd naar
de activiteiten van de Aarlese Revue. Wij
treden regelmatig op in de omgeving.
onder andere bij zorginstellingen .We
hebben in het verleden als Aarlese Revue
grote optredens gehad. Maar aangezien
we allemaal wat ouder geworden zijn, zijn
onze optredens tegenwoordig wat klein-
schaliger,
De avond van 20 oktober was een heel
gezellige avond in de Couwenbergh, we
hebben diverse leuke reacties mogen
ontvangen. De avond was goed bezet.
Zo’n avond organiseren kun je alleen met
hulp van sponsors,daarvoor nog dank
namens de Revue De sfeer was prima en
gezellig zodat velen pas in de kleine
uurtjes  thuis waren.
Reportad

Uitslag Nationale
Zonnebloemloterij 2012.

1e prijs 0598307 € 15.000,00 2e prijs
0095776 € 10.000,00 3e prijs 0145518
€ 10.000,00 4e prijs 0850064 € 5.000,00
5e prijs 0231438 € 5.000,00 6e prijs
0865710 € 5.000,00 7e prijs 0942044
€ 2.500,00 8e prijs 0364053 € 2.500,00
9e prijs 0973925 € 2.500,00 10e prijs
1301624 € 2.500,00 11e prijs 1198811
€ 1.000,00 12e prijs 0055251 € 1.000,00
13e prijs 0240151 € 1.000,00 14e prijs
1328168 € 1.000,00 15e prijs 0351155
€ 1.000,00 16e prijs 0280398 € 450,00
17e prijs 0023263 € 450,00 18e prijs
0969466 € 450,00 19e prijs 0024173
€ 450,00 20e prijs 0079729 € 450,00 21e
prijs 0079105 € 450,00 22e prijs 1326486
€ 450,00 23e prijs 0347841 € 450,00 24e
prijs 0771474 € 450,00 25e prijs 1114243
€ 450,00 26e prijs 80509 € 100,00 27e
prijs 12619 € 100,00 28e prijs 62271
€ 100,00 29e prijs 7499 € 50,00 30e prijs
3467 € 50,00 31e prijs 9620 € 50,00 32e
prijs 931 € 15,00 33e prijs 665 € 15,00
34e prijs 558 € 15,00 *Voor de prijzen 1 t/
m 25 geldt dat ze uniek zijn en worden
toegekend aan winnende lotnummers
waarvan alle 7 cijfers correct zijn. De
prijzen 26 t/m 34 worden toegekend aan
de loten waarvan 3, 4 of 5 eindcijfers
correct zijn. Dat betekent dat deze
prijzen voor meerdere loten kunnen
gelden.
Op uw lot staat aangegeven waar u deze
naar toe kunt sturen wanneer er een prijs
op gevallen is.

www.gemeenschapsblad.nl
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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
jeugdprinses Ilse hebben ze er een
fantastisch jaar van gemaakt.
Indien de weersomstandigheden het
toelaten vind de onthulling plaats op het
bordes van conferentiecentrum de
Couwenbergh, bij regenweer vindt de
onthulling plaats in cafe van Bracht.
Na de onthulling kunt u kennis maken
met onze nieuwe prins van Ganzegat bij
cafe van Bracht.
Wie zal het worden.
In vorige gemeenschapsbladen kreeg u
de volgende aanwijzingen:

1. Hij is een ganzegatter
2. Onderhoudend

3. Hij heeft een partner
4. Hij kwam van boven
5. Houdt van een

gezelschapsspel
6. Kwartet

Nu voegen we daar de volgende
aanwijzingen aan toe:

7. Het is een ondernemend
type

8. Hij staat ter zijde
9. Het is ginne moeilijke mens

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

Beste Ganzegatters en
Ganzegatterinnekes,

In het nieuwe seizoen 2012 /2013 zijn er
enkele nieuwe Ganzegatse evenemen-
ten.
Daarom vragen we uw belangstelling voor
het volgende, in voorgaande jaren werd
het Ganzegatse Carnavals schilderij per
opbod geveild op de dinsdag middag
tijdens het Oitblaoze in onze residentie
de Dreef.
Afgelopen jaar tot grote vreugde van onze
gastheer en gastvrouw Hans en Annie
Gerrits van onze residentie de Dreef, die
het geweldige schilderij van Ria Nooijen
en Jeanne Biemans-de Jong wisten te
bemachtigen.
Het komende carnavals seizoen willen
we dit echter  met een loterij gaan doen
zodat de kans op het carnavals schilderij
voor eenieder bereikbaar wordt.
De loten worden verkocht voor € 1,00 bij
onze residentie de Dreef  -  bakkerij van
Brug - slagerij Hegeman – Conferentie
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centrum de Couwenbergh – Fruitteelt en
Streekwinkel Fam Biemans en tijdens al
onze activiteiten zoals recepties en
Ganzekwekavonden.
Dit jaar zal het schilderij worden geschil-
derd door Rianne Verschuuren van
Theehuis bij de Boompjes op de Heikant.
Haar specialiteit is portretten en ze is
een zeer verdienstelijk schilderes.
Ze zal het verrassende schilderij samen
met Prins Carnaval presenteren waarna
er drie prijzen worden getrokken, als
laatste en derde zal zijne doorluchtige
hoogheid het lot voor het Ganzegatse
Carnavals schilderij trekken.
Dit alles zal plaats vinden op carnavals
dinsdagavond rond de klok van 20.30 uur
in onze residentie de Dreef  .
We hopen u op deze wijze een kans te
kunnen geven op het altijd spraakmaken-
de en schitterende  Ganzegatse
Carnavals schilderij 2012 /2013 dus grijp
nu uw kans en koop uw loten ad € 1,- bij
bovengenoemde voorverkoopadressen of
tijdens onze activiteiten deze zijn vanaf
17 november 2012.
De Commerciële Commissie van de
stichting organisatie carnaval Ganzegat.

Talent Gezocht…..

Zondag 11 november is het weer zover:
het Jeugdprinsenbal van De Gele Kielen.
Die dag worden ‘s middags in MFC De
Dreef de nieuwe jeugdprins en jeugd-
prinses bekend gemaakt. Maar…wat is
een Jeugdprinsenbal zonder jeugd die de
middag omlijst met optredens?
Daarom zijn we nog op zoek naar
TALENT die het leuk vindt om een
optreden bij ons te doen.
Wil je dansen, zingen, live optreden,
playbacken, gewoon een leuke act
doen… alles is mogelijk maar… meldt je

dan wel even aan! Alleen, met z’n tweeën
of met een hele groep.
Op school, in Aarle-Rixtel, heb je een
formulier gekregen waarmee je je op kunt
geven om mee te doen aan de playback-
wedstrijd die ook die middag gehouden
wordt. Maar ook als je niet in Aarle-Rixtel
op school zit of woont kun je meedoen.
Dus kom op! Geef je op met het formulier,
dat je ook kunt downloaden van http://
gelekielen.ganzegat.nl/ , of duw een
briefje met je naam (namen), wat je doet
en je telefoonnummer in de bus bij Cindy
van Veenendaal, Terlingenplein 55 in
Aarle-Rixtel. We hebben nog plaats
genoeg in het programma dus zeker voor
jou! Je krijgt dan zo snel mogelijk bericht.
En er zijn leuke prijzen te winnen, waar-
onder een optreden in het voorprogram-
ma van een bekende artiest.
Niet vergeten :
Zondag 11 november Jeugdprinsenbal/
Playbackwedstrijd aanvang 14.00 uur bij
MFC De Dreef aan de Duivenakker. (de
zaal is om 13.30 uur open).
In ieder geval: tot het Jeugdprinsenbal!
De Gele Kielen

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.



BIJ AANKOOP MONTUUR + GLAZEN
10 % KORTING

OP HET TOTALE BEDRAG
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Groeten uit
Aarle-Rixtel
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De Meikever

Mijn merels zijn nog steeds hyperactief
in mijn tuin. Ze doen zich momenteel te
goed aan de rode besjes van de taxus.
Die zouden giftig zijn, beweerde iemand.
Net zo min als de  kersen, druiven, bes-
sen  en ander merelsnoepgoed in de tuin,
de merel weet wel beter. Wat hij nog niet
weet is de bedreiging die er voor hem
aankomt uit het zuiden. Een of andere
belachelijke mug uit de Afrikaanse
regionen komt aanzetten met het usutu-
virus. Bij onze Oosterburen is de mug
blijkbaar al gearriveerd  want de merels
leggen daar massaal het loodje. Het zal
toch niet gebeuren, onze vrolijke zomerse
fluiters weg van de schoorsteen of hoog-
ste tak. Geen ochtendwekker meer in de
vorm van een melodieus fluitconcert. En
de mens kijkt weer machteloos toe hoe
een diersoort aan zijn einde komt. Het
moest niet mogen en niet kunnen. Ik ben
van nature al een fanatieke muggen-
verdelger, deze zomer werd dat nog ver-
sterkt omdat er op meerdere vakantie-
adressen hele kolonies bloeddorstige
muggen zaten te wachten op ons bloed,
vooral dat van mijn echtgenote. Haar
bloedgroep AB, resusfactor D-positief,
schijnt bijzonder in de smaak te vallen.
Als kleine columnist met een salaris ver
onder de Balkenende-norm heb ik
afgelopen week de plannen van het
nieuwe kabinet Rutte II met argusogen
bekeken en je probeert ze onmiddellijk te
vertalen naar je eigen situatie. Maar dat
lukt mooi niet. De percentages duizelen
me voor de ogen en gelukkig zijn de
deskundigen het niet met elkaar eens,
die komen er dus ook niet uit. Voor
sommige nieuwszenders was de verban-
ning van de wilde dieren uit het circus
groot nieuws. We zaten toch in een
crisis. Wat dat met de financiën van ons
land te maken heeft moeten ze mij nog

eens goed uitleggen. Evenals het ophef-
fen van de kleine gemeente, zelfs de
provincies moeten er aan geloven.
Landsdelen gaan ze heten, de zuidelijke
provincies op een hoop, het landsdeel
Bra-Zee-Li. Klinkt als het land van
carnaval, Brazilië, dat is op zich niet
verkeerd. Maar gemeenten die minstens
100.000 inwoners moeten hebben, dan
krijgt Helmond er flink wat bij. Persoonlijk
denk ik aan Deurne, Asten  en Someren,
zeker niet aan Laarbeek en al helemaal
niet aan Aarle-Rixtel. Ik denk ook dat ik
daarmee op een lijn zit met de nieuwe
burgemeester van Helmond, Uweetwel,
die Beek en Donkse. Die wil ons er echt
niet bij hebben met dat getrubbel over de
brug en het stuk Eindhovense ruit door
ons gebied. Ik vind dat een prima gedach-
te. Kan ik me weer druk maken over
andere zaken. Waar zou die eigenwijze
eekhoorn zitten die vorige week zomaar
midden voor de kerk onder een beuken-
struik aan het zoeken was naar winter-
voorraad. Echt een mooi exemplaar met
volle roodbruine vacht en prachtige
pluimstaart. De natuur midden in het
dorp. Uitkijken met oversteken dacht ik
nog, want daar schijnen eekhoorns
minder verstand van  te hebben dan van
lekkere beukennootjes. Ik ga komende
week mijn wintervoorraad ook aanvullen,
en wel met kiwi’s uit eigen tuin. De
harige vruchten zijn niet in trek bij welke
vogel- of diersoort dan ook. Alleen de
veldmuizen hebben er wel eens eentje
uitgehold die vroegtijdig van  de struik
was gevallen.  Ik hoef ze dus niet met
anderen te delen en ze blijven tot in de
lente prima houdbaar in een koele
donkere schuur. En vitamines dat er in
zitten, die heb ik zelf hard nodig de
komende winter. U zult het toch moeten
doen met de exotische exemplaren van
de groenteboer of supermarkt.

De meikever.
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Aannemingsbedrijf - Machineverhuur
Sloop & Grondwerken

Handelsonderneming & Recycling
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Halloween.
De argeloze passant had zaterdagavond
27 oktober makkelijk de schrik van zijn
leven kunnen krijgen in de omgeving
Janssensstraat en Blauwe of Rode
Schutplein of de Biermanstraat. Het
wemelde er van de griezels, heksen en
spoken, want de buurt vierde Halloween.
Verklede kinderen trokken tussen 19.00
en 21.00 uur in groepen door de buurt en
op veel adressen mochten ze aanbellen
voor wat lekkers.  Nog niet zo heel lang
geleden was Halloween voor veel Neder-
landers een volkomen onbekend feno-
meen, iets met spoken en pompoenen,
afkomstig uit Amerika, ver weg dus. Over
de betekenis van Halloween bestaan
diverse verhalen. We houden het ge-
makshalve maar op een verhaal uit de tijd
van de Kelten. Zij vierden op 1 november
hun Nieuwjaar en namen op 31 oktober
afscheid van het oude jaar. Volgens de
overlevering kwamen die avond de
geesten van de gestorven mensen terug
op aarde, op zoek naar een levend
lichaam. Om ze af te schrikken droegen
de mensen maskers en plaatsten ze uit-
geholde pompoenen met een brandende
kaars om hun eigendommen te
beschermen. Ierse en Schotse immi-

granten namen het
gebruik vanuit
Europa mee naar
Amerika en daar
kwam het in de
tweede helft van de
19e eeuw tot echte
Halloween-vieringen
zoals U die wellicht
kent. Voor kinderen
is het in ieder geval
een leuk evenement
vooral  als je van
griezels , heksen en
spoken gechar-
meerd bent en jezelf
ook nog zo mag
verkleden. Helemaal
tof als je langs de

deuren mag om te proberen wat snoep of
lekkers te vergaren. En als je enige tijd in
Amerika hebt gewoond, zoals de familie
Schers van het Rode Schutplein, dan
maak je Halloween van dichtbij mee en
dat kan heel aanstekelijk werken.
Daarom namen zij een tijd geleden het
initiatief om Halloween wat nieuw leven in
te blazen. Twee jaar geleden, voor hun
vertrek naar Amerika, deden ze al een-
zelfde oproep in hun wijk, omgeving
Janssensstraat, Rode en Blauwe Schut-
plein en Biermanstraat. Zij bezorgden bij
de bewoners een brief met een oproep
om op zaterdag 27 oktober een
Halloweenavond te organiseren en de
rondtrekkende kinderen te ontvangen.
Halloween valt weliswaar op 31 oktober
maar de zaterdag leek hun geschikter.
En er was zaterdagavond best veel
aktiviteit in de buurt  Op meerdere plaat-
sen stonden vuurtonnen op de inrit,
weerklonk griezelige muziek en hingen
spoken, geraamtes of heksen  in de
struiken. Bij de familie van Egdom in de
Biermanstraat hing een geraamte aan de
voordeur en in de gang zat er nog een in
een luie stoel. De  bijna volle maan zorg-
de voor een extra dimensie. De initiatief-
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Uitslag van de 14e wedstrijd van
het van Ganzenwinkel toernooi
tegen Handboogvereniging de
Haagse Rozenknop uit Helmond
op zaterdag 27 oktober j.l.

Onze tegenstander, de Haagse Rozen-
knop uit Helmond, waren naar eigen
zegge met 11 hèl goei skutters aanwezig
(waaronder ook 2 dames). Ook waren de
nodige supporters meegekomen die erg
meeleefden. Dit zorgde voor een zeer
aangename sfeer vooraf, het nodige
commentaar tijdens de wedstrijd en een
gezellige ambiance na afloop en bij de
prijsuitreiking.
De Haagse Rozenknop gaf aan dat zij
2070 punten dachten te gaan schieten
maar helaas voor hen werden het er
“slechts” 2035. Dus -35 wat per schutter
neer komt op – 3,18.
Hoogste schutter was Hans Heijwegen

met 210 punten.
Van de Eendracht waren 9 schutters
aanwezig. De extra trainingsarbeid van
de laatste paar weken begint nu toch ook
zijn vruchten af te werpen. 2 Schutters
scherpten hun persoonlijk record aan.
Erwin Wijnhoven zijn PR stond al lange
tijd op 229 en werd nu 231 punten. Hier-
mee werd hij ook de hoogste schutter van
de avond.
Arno Donkers had enkele weken terug
zijn PR op 182 gezet. Tijdens de training
van afgelopen week schoot hij voor de 1e

keer door de 200 en tijdens deze
wedstrijd kwam hij uit op 203. Een
verbetering van zijn officiële PR met 21
punten. Benieuwd waar dit gaat eindigen.
Uitslag van de Eendracht:

1. Erwin Wijnhoven 231=nieuw PR
2. Toon van Hoof 227
3. Arno Donkers 203=nieuw PR
4. Geert van Ganzewinkel 191
5. Gerrie van Hoof 181
6. Michiel Verbakel 173
7. Martien van de Graef 163
8. Wim van Mol 151
9. Harrie Moors 76

                   (houtschutter)
De volgende wedstrijd (15e) in het kader
van het van Ganzewinkeltoernooi vindt
plaats op zaterdag 3 november a.s. Deze
is tegen HBV Oude Roem Handhaven uit
Someren aanvang 17.00 uur op onze doel
aan de Bosscheweg in Aarle Rixtel.
Ook dan bent U van harte welkom.

nemers, Caroline en Johan Schers, aan
het Rode Schutplein hadden een
complete donkere tunnel door hun huis
gebouwd, vol met enge muziek en
diverse griezelige verrassingen. Dat was
een schot in de roos want veel kinderen
konden er niet genoeg van krijgen. In hun
achtertuin kon men  zich vergapen aan
een compleet Halloween kerkhof met
geluiden  en lichtjes. Ze vertelden mij dat
ze verrast waren door de  flinke
belangstelling van jong en oud en dat ze
blij waren met de medewerking van veel
buurtbewoners. Ze zijn van plan om
volgende jaar weer een  Halloween-viering
te organiseren en ze hopen  op nog meer
medewerking van de buurtbewoners.

JWP

KKKKKlokje

SPECIAAL VOOR DE FEESTDAGEN
VERKOOP van Parel en Halfedelstenen
Sieraden, Galakleding, Zijden Shawls en
Tassen tegen zeer aantrekkelijke prijzen.
Vrijdag 30 november, Lieshoutseweg 43
Aarle-Rixtel van 15:00 tot 19:00 uur. 06-
10352721.



Pagina 38

ZHINENG
Instructeur: EMILIE KOOLEN
Zhineng instructeur niveau 1 en 2

Op donderdagochtend, 22 november,  start er weer een nieuwe cursus Zhineng.
Zhineng is een Chinese bewegingsleer en wordt ook wel genoemd meditatie in
bewegingvoor de westerse mens.  Het is geschikt voor mensen van alle leeftijden
en voor mensen met beperkingen.
Er wordt gewerkt in kleine groepen van maximaal vijf personen.

De cursus bestaat uit 10 lessen van 1½ uur en wordt gegeven in Aarle-Rixtel,
Lieshoutseweg 1.

Informatie en inschrijving:
Telefonisch via 0492-381977
e-mail: e.j.m.koolen@freeler.nl
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Opendag scouting Aarle-Rixtel
was zéér geslaagd.
In het weekend van 19-20-21 oktober
hebben duizenden scouts in Nederland
het communicatiepad bewandeld tijdens
de JOTA JOTI. Scouts over de hele
wereld zochten contact met elkaar via
het internet of via de ether.
Bij scouting Aarle-Rixtel stond een
prachtige verlichte toren van hout en touw
met een antenne hoogte van ruim 17
meter. Onder leiding van zendama-teurs
Hans en Michael is er contact gelegd
met scouts uit de regio, maar ook uit het
buitenland.
Naast dit jaarlijks terugkomende evene-
ment organiseerde Scouting Aarle-Rixtel
op 20 oktober ook een opendag met als
leidraad ‘ruimtevaart’, met als doel
kinderen een leuke dag te bezorgen en
te laten zien wat scouting inhoud.
Zo konden kinderen flessen wegschieten,
deze flessen hadden ze zelf tot een raket
geknutseld. Mocht je geblinddoekt een
tocht lopen met een camera op je hoofd.
Maar ook kon je de wetenschappelijke
kant van jezelf ontdekken met onder
andere leuke ‘ontploffende’ experimenten
met maïzena, bakpoeder en azijn. Maar
er stonden ook een paar digitale spellen
klaar, zo mocht je Angry Birds; Space
spelen op een doorzichtig aanraak-
gevoeligscherm. Er was ook een spel dat
je sterren weg moest slaan met je eigen
lichaam op een groot scherm, ook  hing
er een groen doek en als je er voor ging
staan, zag je op een beeldscherm dat je
in de ruimte hing! Er waren nog veel
meer leuke dingen te beleven bij de
scouting.
Wil je zelf een keer komen kijken bij de
scouting, dan ben je van harte uitge-
nodigd. Kijk wel eerst op de website
wanneer kinderen van jouw leeftijd of

vriendjes en klasgenootjes er ook zijn.
Voor meer informatie en foto’s van deze
gezellige opendag of over scouting, kijk
dan op www.scoutingaarlerixtel.nl of volg
ons op facebook,hyves of twitter.

VELDTOERTOCHT
AAN DE WIELEN op 11-11
Naar aanleiding van een aantal op-
merkingen heeft de wintercommissie van
Aan de Wielen in de eerste officiële
veldtoertocht van dit winterseizoen een
flink aantal wijzigingen aangebracht.
Daardoor is er meer variatie gekomen in
de ritten van 32 en 42 km., waarbij het
eerste gedeelte nu wat langer is dan het
tweede stuk. Uiteraard worden de routes
uitgepijld.
Het vertrekpunt op 11 november blijft
sportpark de Hut aan de Bakelseweg in
Aarle-Rixtel. In de kantine van voetbal-
vereniging A.S.V.’33 kan men inschrijven
en vertrekken tussen 09.00 en 10.00 uur.
Het inschrijfgeld bedraagt € 4,00, leden
van de NTFU, KNWU en de Vlaamse
Wielrijdersbond krijgen € 1,00 korting.
Ter stimulering van het jeugdfietsen
mogen jongeren tot 16 jaar gratis mee-
doen. Na afloop is er gelegenheid om te
douchen, de fiets af te spuiten en kan
men in de kantine kijken of een van de
tien prijzen op uw deelnemersformulier is
gevallen.
Meer informatie is te vinden op
www.aandewielen.nl, op die site komen
na afloop ook een aantal actiefoto’s te
staan.

KKKKKlokje

Te koop:
Antiek Singer handnaaimachine. Graag
na 17.00 uur telefoon 382154.
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Bijna is het weer zover
Sinterklaas komt
naar Aarle-Rixtel.

Dit jaar hebben we zondag 18 november
2012 mogen noteren van de planpiet.
De boot zal weer aanmeren bij de jacht-
haven van Aarle-Rixtel aan de Havenweg.
Zorg dat je op tijd bent want dit jaar
starten we een half uur eerder als ander
jaren namelijk om 12.30 uur!!!
Natuurlijk hopen wij iedereen te mogen
begroeten.
Iedereen is welkom!
Na ontvangst door de burgermeester
gaan we gezamenlijk in optocht naar
m.f.c. De Dreef met de volgende route
brug Havenweg, Klokkengietersstraat –
Dorpsstraat – Kannelustweg – Lage
Hoeve- De Malthezer – De Duivenakker .
Het programma in de dreef start vanaf
14.30 uur.
Iedereen is van harte welkom bij het

KiKo-musical “De
Sneeuwkoningin”

De repetities voor de wintermusical van
KiKo zijn van start gegaan. De kinderen
hebben er zin in. De musical, gebaseerd
op het sprookje van Hans Christian
Andersen, vertelt het verhaal van Saar die
een splinter in haar oog krijgt van een
magische spiegel. Ineens is ze geen
vriendelijk meisje meer en ze wordt
meegenomen door de Sneeuwkoningin
naar haar ijspaleis.
Dan begint de lange zoektocht naar Saar.
Zullen zij haar nog ooit vinden?
Noteer zondag 16 december vast in je
agenda. Kom op deze dag naar de Dreef
om te zien en te horen hoe het verhaal
verder gaat.

Première Sinterklaas
en de pepernootfabriek.

Vorig jaar heeft “Sinterklaas en de
gouden Pendule” de gouden pepernoot
binnen weten te slepen.
Ook dit jaar hebben we ons ingezet voor
een fantastische serie en zal uit komen
op DVD.
De première zal dit jaar plaatsvinden op
17 november in M.F.C. de Dreef in Aarle-
Rixtel.
De zaal gaat open om 18.45 uur en zal
naar verwachting tot 21.15 uur duren.
Op deze avond wordt de film vertoond en
ontvangt u aan het einde van de avond
een leuke goody-bag met de DVD.
Iedereen is natuurlijk van harte welkom bij
deze première.
Kaarten hiervoor zijn verkrijgbaar bij
Edelsmid Johan van Bakel, Primera MCD
de entree bedraagt € 7,50.
Ben er snel bij want VOL=VOL.
Ook zijn we wederom genomineerd voor
de gouden pepernoot en hebben uw stem
hard nodig.
Kijk op www.goudenpepernoot.nl en stem
voor beste serie van het jaar op
“Sinterklaas en de Pepernootfabriek”.
Stichting Sinterklaas de Serie.

welkomstfeest van Sinterklaas en zijn
beste pieten.
Er zullen optredens verzorgt worden door
de pieten, Dede Danceballet en de jeugd
van Cialfo.
Sinterklaas heeft er zin in en het beloofd
een spannende en gezellige middag te
worden.
Om dit allemaal mogelijk te maken ko-
men de collectanten van het Sinterklaas
comité bij u langs de deur vanaf 11
november voor de collecte. Natuurlijk
hopen wij weer op uw medewerking.
Tot zondag 18 november 12.30 uur.
Sinterklaas Comité Aarle-Rixtel
sinterklaascomiteaarlerixtel@gmail.com
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Meld u aan en zit één avond op
de stoel van de gemeenteraad…
Hoe wilt u betrokken worden bij
de gemeente?
Burgerparticipatie is hip binnen
gemeenteland. Veelal wordt het begrip
burgerparticipatie door de overheid
ingevuld. De gemeente Laarbeek vindt
het juist belangrijk om te horen wat u
hieronder verstaat en waar u kansen ziet.
Daarom organiseert de gemeenteraad op
donderdagavond 8 november een
bijeenkomst voor inwoners van Laarbeek
over burgerparticipatie. Iedereen die
belangstelling heeft om hierover mee te
praten is van harte welkom!
Belangstelling?
Verschillende organisaties zoals
dorpsraden, buurtverenigingen, welzijns-,
natuur- en landschapsorganisaties wor-
den gericht uitgenodigd. Ook schrijven
we willekeurig 50 inwoners aan. Tijdens
deze openbare bijeenkomst willen we
graag ook met u in gesprek over de
manier waarop u al betrokken bent of wilt
worden bij het reilen en zeilen van de
gemeente. Hoe kan de betrokkenheid
tussen mensen in Laarbeek vergroot
worden en welke rol zouden u en de
gemeente daarin kunnen spelen? U bent
van harte uitgenodigd om mee te praten,
mee te denken en richting te geven aan
een volgende stap.
Meer informatie kunt u vinden op
www.laarbeek.nl of neem contact op met
de raadsgriffier, dhr. Tinie van der Aa, tel.
0492 469 729 of per mail:
tinie.vd.aa@laarbeek.nl. Aanmelden kan
ook bij de raadsgriffier, bij voorkeur voor 6
november.
De bijeenkomst is op 8 november 2012
en begint om 19.30 uur in de raadzaal
van het gemeentehuis Laarbeek. Meld u
aan en praat mee!

Tijdelijke verkeersmaatregel

In verband met de bekendmaking van de
nieuwe Prins van Ganzegat op het
bordes van de Couwenbergh, is de
Dorpsstraat in Aarle-Rixtel tussen de
kruisingen met de Kerstraat en de
Heindertweg afgesloten voor alle verkeer
behalve voor voetgangers. Deze
maatregel zal gelden op zaterdag 10
november 2012 van 18.30 – 20.30 uur.

KKKKKlokje

Aarle-Rixtel -Woning te huur:
Kerkstraat - Bovenwoning, twee
verdiepingen met 2 slaapkamers, ruime
keuken, woonkamer, tuin en berging.
Aanvaarding in overleg. Huur
en duur in overleg Contact: 06-51448064

Gemeentes onder financieel toezicht,
in onze omgeving zijn er dat nu een paar,
eigenlijk is dat geen nieuws,
want ons eigen Nederland,
staat onder toezicht van Europa,
nietwaar?
Laarbeek is financieel gezond,
zegt wethouder Vereijken
hij heeft de begroting voor 2013 al rond.
Dus wij zullen maar niet klagen,
al weet ik nog niet,
hoeveel de nieuwe kabinetsplannen,
aan mijn eigen A.O.W.-tje gaan knagen.
Dus plukken wij elke mooie herfstdag
en laten de paddenstoelen staan,
als wij de paden en de lanen ingaan.
RD

BBBBBericht van:

Workshop groen-en kerstdecoraties.
In sfeervolle omgeving geef ik weer met
veel plezier workshops Voor  meer
informatie: Dorien Pulles, Clovishof 30,
5735 PN  Aarle Rixtel. Tel 0492382762.
Dorienpulles@hotmail.com
www.dorienbloemdecoraties.nl
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3 november Biljartclub “Het Heike”
Van de dinsdag voortgezette onderlinge
competitie wedstrijd van biljartclub “Het
Heike” zijn de uitslagen als volgt: W. v.
Rixtel – J. Schuurmans 2 – 0; A. Kweens
– H. Verbakel 2 – 0; J. v. Veghel – C.
Verhoeven 2 – 0; P. Verbakel – P. v.
Vijfeijken 2 – 0; A. Felles – A. v. Vijfeijken
2 – 0; P. v.d. Heuvel – J. Althuizen 0 – 2;
B. v. Melis – H. v. Boven 0 – 2; C. Walk –
P. v. Lieshout 2 – 0; H. Manders – A. v.
Els 2 – 0. Maandagavond start de
biljartclub met een nederlaag toernooi.
Als eersten zullen het tegen “Het Heike”
opnemen de A klasse spelers, gevestigd
in café Lammers te Beek en Donk

5 november K.A.B.
Voor de plaatselijke KAB werd zaterdag
avond in het ontspanningsgebouw de
eerste avond ingezet van het winter
programma 1962 – 1963, die goed werd
bezocht. In zijn openingswoord sprak
voorzitter Gijsbers zijn voldoening over de
opkomst uit. Hij kon mededelen dat in
deze wintertijd ook een begin gemaakt
zal worden met bijeenkomsten in kleiner
groepsverband van ongeveer 10
personen. Pastoor v.d. Berk kreeg hierna
het woord en verklaarde, dat vele mensen
tegenwoordig de behoefte hebben om
verschillende punten samen te bespre-
ken, maar dan het liefst in een kleine
groep. Hij wilde hieraan graag mede-
werken en de leden van de K.A.B.
verwacht hij dan ook zeker op de
Pastorie, in groepsverband, zoals nu al
gebeurt bij de leden van de plaatselijke
W.C.B. Hierna begon men aan het gratis
prijs rikken, waaraan door 96 leden werd
deelgenomen en waarvoor, door het
bestuur, prachtige prijzen beschikbaar

waren gesteld. 1e Prijs Th. Spierings 72
punten; 2e prijs C. Jansen 48 punten; 3e

prijs A. Scheepers 44 punten; 4e prijs B.
v.d. Elzen 42 punten; 5e prijs P. Maas 41
punten; 6e prijs A. v. Zunderd 39 punten;
7e prijs Th. Sprengers 37 punten; 8e prijs
Lammers 37 punten; 9e prijs Th. Hendriks
35 punten.

6 november Harde aanrijding bij de
brug te Aarle-Rixtel
Auto in kanaal gedrukt. Bestuurders
ongedeerd.
Op het kruispunt bij de brug in Aarle-
Rixtel zijn gisteren om kwart over 12
twee Helmondse personenwagens met
een flinke klap met elkaar in botsing ge-
komen. Persoonlijke ongelukken deden
zich hierbij niet voor, maar de materiële
schade was aanzienlijk. Een van de
wagens kwam, na de aanrijding, in het
kanaal terecht, de andere kwam tegen
een paal tot stilstand. Een personen-
wagen, bestuurd door de 44 jarige Th. P.
S. uit Helmond, kwam aangereden uit de
richting Aarle-Rixtel en bij het naderen
van de Kanaaldijk (voorrangsweg)  stopte
de bestuurder om het verkeer op die weg
voorrang te verlenen. Nadat enkele
vrachtwagens uit de richting Beek en
Donk waren gepasseerd, stak de heer S.
met zijn Simca de weg over, maar op dat
ogenblik arriveerde van rechts een
Peugeot, bestuurd door de 33 jarige T. S.
uit Helmond. Een aanrijding was onver-
mijdelijk. Door de kracht van de botsing
werd de Simca voorbij het bruggenhoofd
gedrukt en de wagen schoot daarna het
kanaal in. De bestuurder slaagde er
spoedig in het portier te openen en kon
ongedeerd naar de kant zwemmen. De
Peugeot, die uit de richting Helmond was
gekomen, kwam, na de aanrijding,
terecht tegen een paal met wijzerbord.
Ook deze bestuurder kwam er zonder
noemenswaardige verwondingen vanaf.
Beide auto’s liepen ernstige schade op.
HELMONDSE COURANT november 1962






