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Centraal alarmnummer

112

Landelijk Politienummer 0900 - 8844 voor niet spoedeisende hulp
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, Churchillaan 109, Helmond, aanvraagformulier opvragen tel. 0492-587878.
BLOEDAFNAME ELKERLIEK ZIEKENHUIS maandag en woensdag van 08.15 – 08.45 in
Zonnetij (appartement 21) aan de Heindertweg.
VERLOSKUNDIGEN Praktijk Natal Gemert-Bakel en Aarle-Rixtel.
Kouwenberg 13 Aarle-Rixtel. 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. 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.nl
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: Heindertweg 87 , tel.0647333735.ma t/m do 9.30-11.00u.
email dsp-ar@vierbinden.nl
LEVgroep Leven en Verbinden:
Penningstr 57, Helmond.tel. 0492-598989. Open ma t/m vr 9.00 tot 17.30 u
mail: info@levgroep.nl www.levgroep.nl www.facebook.com/LEVgroep
In de weekeinden bereikbaar tel: 040-2530350
SAVANT ZORG voor passende zorg thuis of in één van onze woonzorgcentra,
tel. 0492 - 572000 website www.savant-zorg.nl.
GGZ OOST BRABANT Regio Helmond. ‘t Warant Wesselmanlaan 25a tel. 0492 - 848000
KINDERTELEFOON Zuidoost-Brabant: 0800-0432 (gratis) van 14:00 tot 20:00 uur
SOS Telefonische Hulpdienst Noord-Brabant: 0900-0767 dag en nacht bereikbaar.
POSTAGENTSCHAP MCD supermarkt Kerkstraat
RABOBANK: Dorpsstraat 10, tel. 391919. Open ma t/m vr 13.30-17.00u.
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
Zorgcoöperatie Tot uw Dienst De Klumper 4 LieshoutTel: 06 30640121



Parochie O.L. Vrouw Presentatie
Week van zaterdag 12 oktober t/m vrijdag 18 oktober
zaterdag 12 oktober
18.30 uur
Kerk – Eucharistieviering – Samenzang		
		
Jan Steenbekkers				
(buurt)
		
Ben Loomans
		
Wim van Dommelen				
(par.)
		
Tot welzijn van de parochie
Zondag 13 oktober – 28e Zondag door het jaar
10.00 uur
Kerk – Eucharistieviering – Koor Bocanto (Belgisch koor)
		
Adriaan Loomans				
(verj.)
		
Jan Schepers
		
Pierre Stals					
(verj.)
		
Jan Hendrix					
(verj.)
		
Overleden ouders Vereijken-Verhagen		
(j.get.)
13.00 uur
Kapel – Doopviering Ruben de Boon, Terlingenplein 15.
Woensdag 16 oktober
19.00 uur
Kapel - Rozenkransgebed
						

Week van zaterdag 19 oktober t/m vrijdag 25 oktober
zaterdag 19 oktober
18.30 uur
Kerk – Eucharistieviering - Samenzang
		
Hennie Derks - Verschure
		
Overleden ouders Verschure – Cornelissen
		
Adriaan en Maria Donkers – Huibers
		
Harry Swinkels				
(gilde St. Margaretha)		
		
Sjaak Swinkels				
(par.)
		
Dien Pennings – van der Cruijs		
(par.)
		
Tot welzijn van de parochie
20.00 uur
Kerk - Concert gemengd koor “Euphonia”
Zondag 20 oktober – 29e Zondag door het jaar
10.00 uur
Kerk – Eucharistieviering – dames- en herenkoor
		
Overleden ouders Biemans – van der Heijden
		
Overleden familie Vergroesen – Ravensloot
		
Overleden ouders van Boheemen- van Grieken
		
Rosmarie van Esch – Keller
		
Martien van der Linden
		
Piet en Maria Coolen - Martens
		
Hans van Brug				
(15 j. get.)
		
Frida van Gennip – Verbakel		
(verj. en j.get.)
		
Christ en Antoine van Bommel


Parochie O.L. Vrouw Presentatie
Dinsdag 22 oktober							
19.30 uur
Kapel –Eucharistieviering- Moederdagviering K.V.O.			
Woensdag 23 oktober
19.00 uur
Kapel - Rozenkransgebed
Overleden
Nel Titulaer-Hermans, Heindertweg 67, 92 jaar.
Jan van den Bogaard, Zorgboogcentrum Keyserinnedael, 86 jaar.
Doopvieringen
Er zijn nog geen doopdatums bekend.
Voor de voorbereidingsavond en voor de doop van uw kindje kunt u zich
tijdens de spreekuren op de pastorie opgeven: tel. 381215.
Spreekuren Pastorie
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.
Voor vragen of een persoonlijk gesprek met waarnemend pastoor Verbraeken kunt u
terecht bij het parochiecentrum in Beek en Donk tel. 0492 461216
Vieringen Missieklooster H. Bloed te Aarle-Rixtel
Kloosterdreef 7
Eucharistevieringen;
09.30 uur
op zondagen
17.30 uur
maandag t/m vrijdag
09.30 uur
zaterdag
Uitstelling van het Allerheiligste
15.30 uur - 17.00 uur maandag en vrijdag
10.00 uur - 12.00 uur woensdag
10.30 uur - 12.00 uur zaterdag en zondag
16.00 uur - 18.00 uur zondag
Over het algemeen zijn de missen op dinsdagen, donderdagen, vrijdagen en zondagen in het Nederlands en op maandagen, woensdagen en zaterdagen in het
Duits.
Allen hartelijk welkom!
Voor wijzigingen raadpleeg de website:
www.missieklooster.nl
telefoon: 0492-461324



Aannemingsbedrijf - Machineverhuur
Sloop & Grondwerken
Handelsonderneming & Recycling
Groene woudseweg 2



-

Beek en Donk

-

Tel. 0492 - 46 59 42

Bericht van:
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1e COMMUNIE 2014

De werkgroep Eerste Communie is al weer bezig om te zorgen voor een goede
voorbereiding voor de Eerste Communieviering. Deze viering zal in 2014 plaatsvinden op
ZONDAG 25 MEI
Voor alle ouders/verzorgers van kinderen van groep 4 is er een informatie-avond op
WOENSDAG 23 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

Dorpsplatform Aarle-Rixtel in
openbare vergadering.
Op 25 november a.s. zal Dorpsplatform
Aarle-Rixtel haar tiende openbare vergadering houden, in De Dreef, aanvangstijd
19.30 uur.
De agendapunten zijn nog niet allemaal
bekend maar het is zeker dat de actuele
stand van zaken m.b.t. de Noordoost Corridor, de Ruit, een van de punten zal zijn.
Wethouder van Zeeland zal hierbij aanwezig zijn om een inleiding te verzorgen.
Ook aan de participatiesamenleving, zorg,
veranderingen in de AWBZ en de WMO
zal aandacht worden besteed.
Wij zullen ook verslag doen van de vergadering die wij met de drie andere dorps-

raden van Laarbeek gehouden hebben
op 16 september jl. in de Couwenbergh.
Over de definitieve agenda zullen wij u zo
spoedig mogelijk berichten.
Zoals gebruikelijk sturen wij per e-mail een
uitnodiging voor deze vergadering aan
alle verenigingen en stichtingen in AarleRixtel die met hun e-mailadres in de Gemeentegids 2013 staan. Verder worden
ook B&W, alle raadsleden, bestuursleden
van de drie andere dorpsraden en de DPPers (DorpsPlatformParticipanten) uitgenodigd. Mocht u om welke reden dan
ook t.z.t. geen uitnodiging ontvangen beschouw dit bericht dan als een uitnodiging
aan u persoonlijk.
Ook op onze website www.dorpsplatform.
nl houden wij u op de hoogte van het volledige programma voor de avond van 25
november.
Heeft u vragen voor Dorpsplatform AarleRixtel, stuur dan een mailtje naar het secretariaat info@dorpsplatform.nl.


Theo de Jong

Kantoor Veedrift 1-A
Uw
5708 HS Helmond
Tel (0492) 754010
info@hgassurantienbrabant.nl
www.hgassurantienbrabant.nl
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adviseur voor
Laarbeek

Privé
Bosscheweg 104
5735 GX Aarle-Rixtel
06 - 20444601
t.jong184@upcmail.nl

Bericht van:
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Koor Bocanto uit
het Belgische Bocholt
Op zondag 13 oktober a.s. zal het gerenommeerde koor Bocanto uit het Belgische Bocholt om 10.00 uur de Eucharistieviering opluisteren in de parochiekerk
van Aarle-Rixtel.
Bocanto staat reeds meer dan dertig jaar
onder de deskundige en bezielende leiding van Jos Paumen. De essentie en
het streefdoel van het koor is nog steeds
om mooi en met plezier te zingen en er
wordt naar gestreefd om een zo hoog
mogelijk niveau te halen. Dat men hierin
geslaagd is bewijst de stevig en blijvend
historisch opgebouwde reputatie, niet alleen in Bocholt en omstreken, maar ook
daar buiten.

Het koor Bocanto heeft gedurende de
voorbije jaren een uitgebreid en hoogstaand repertoire opgebouwd van vooral
klassieke -maar ook van profane- en religieuze koormuziek.
Het is de doelstelling van het koor en van
de dirigent om regelmatig grootse werken
van bekende componisten uit te voeren.
Dit gebeurt met koor, uitgebreid orkest en
solisten. Recent uitgevoerde werken zijn
o.a.: “Die Schöpfung” van J. Haydn, “Die
Krönungsmesse” van W.A. Mozart, “The
Funeral Music for Queen Mary” van H.
Purcell, het “Requiem” van G.Fauré enz.
Tijdens de Mis op 13 oktober a.s. staan
o.a. op het programma: Missa brevis in G
van W.A. Mozart, Wie der Hirsch schreit
van Felix Mendelssohn, Ave Verum van
Mozart e.v. De uit Aarle-Rixtel afkomstige
sopraan Margot Pagels zal de solo voor
haar rekening nemen in het Laudate Dominum van Mozart. Zij zingt sedert ca. 5
jaar bij Bocanto en is tevens dirigente van
Kamerkoor Sine Nomine in Aarle-Rixtel.

Hoge beloning 250,=

wie weet waar Aaron is
zwarte langharige MainCoon Kater
met lange dikke staart en pluim oren
groot lief beest. is gechipt
bruikbare tips worden ook goed beloond

tel: 0611518689

Dankbetuiging
Wij danken u hartelijk voor uw steun, betrokkenheid en medeleven bij het
overlijden van mijn vrouw, onze dochter en zus

			

Marianne van Berne

Jan van Bommel, Theo van Berne sr., Goen van Neerven, Theo van Berne jr.,
Ton van Berne en Suzanne van Berne

11

12

Bericht van:

Jubilerend
MS Fonds
zoekt
collectanten

Op 28 oktober 2013 is het precies 20 jaar
geleden dat het Nationaal MS Fonds is
opgericht door 5 mensen met Multiple
Sclerose (MS).
Tijd voor een feestje?
“Nee, helemaal niet”, zegt Pamela Zaat,
collecte-coördinator van het MS Fonds.
Twintig jaar geleden is het MS Fonds opgericht omdat er destijds geen voorlichting over het ziektebeeld was. MS werd
toen een spierziekte genoemd en op de
enige brochure die er was stond een rolstoel afgebeeld. Helaas wordt vandaag
de dag MS nog steeds verward met een
spierziekte.
Sinds de oprichting wordt er eerlijke voorlichting gegeven. Niet alleen aan de mens
met MS, maar ook aan zijn omgeving en
behandelaars. Er zijn vele brochures ontwikkeld.
Mensen met MS worden geïnspireerd en
gemotiveerd om hen te laten kijken naar
hun mogelijkheden.
Het onderzoek richt zich op het heden 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 (en morgen).
MS is een ziekte van het centrale zenuwstelsel met allerlei fysieke ongemakken,
bij de een heftiger dan bij de ander. Soms
zie je niks aan mensen met MS. Zij lijken
normaal te functioneren, maar MS is net
zo onvoorspelbaar als het weer en slaat
toe wanneer je het niet verwacht. Leren
leven met een onvoorspelbare ziekte als
MS is een uitdaging.
Collectanten zijn hard nodig!
Wilt u heel concreet helpen om mensen
met MS een beter leven te geven?
Collecteren is niet moeilijk. U ontvangt
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van de coördinator in uw woonplaats de
collectebus en overlegt in welk straat u
wilt collecteren. Gemiddeld zet u zich 1
avond per jaar in!
De collecteweek is van 18-23 november.
Meer informatie:
Wilt u zich aanmelden als collectant en/of
meer weten over ons werk?
Bel met 010-5919839 of kijk op www.nationaalmsfonds.nl
Een donatie op giro 5057 is meer dan
welkom.

“ HOE LEUK IS HET VROUW
TE ZIJN!!”

INVESTEER IN JEZELF
Ben jij een vrouw van 40 jaar of ouder?
Vanaf deze leeftijd gebeurt er van alles
in je lijf en de verandering van hormonen
kunnen je stevig de baas worden!
Vaak zijn dat signalen van de overgang
die je niet meteen herkent zoals slecht
slapen, langzame gewichtstoename, opvliegers enz.
- Wist je dat voeding en leefstijl een
grote invloed kunnen hebben op de
klachten van de overgang?
- Leer hoe je hier zelf iets aan kunt
doen?
Meld je aan voor de GRATIS WORKSHOP
Door voedings-lifestyle coaches Leny
Janssen-Leurs en Heleen van Asten.
Wanneer: Maandag 28 oktober 20.0021.30 uur. Plaats: Dorpsstraat 17 5735
EA Aarle-Rixtel
Graag opgave via email:

contact@voedingsadviesheleenvanasten.nl
leny@stopmetdatdieet.nl

Klokje
Te koop: honden en kattenvoer. div
soorten en zeer goed. Vesters Agrarische
Groothandel BV Torenakkerweg 1, AarleRixtel Tel: mob: 0625035056
13

Basicf
low
Basicflow
PURE BEING

DRUKKERIJ AARLE-RIXTEL
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met: ViERBINDEN Vrijwilligerswerk Laar-

Vrijwilligers beek, Otterweg 27, 5741 BC Beek en
gezocht Donk.
ViERBINDEN Vrijwilligerswerk Laarbeek
is voor het Repair Café in Lieshout op
zoek naar personen die het Repair Café
willen runnen als coördinator. Dit houdt in
dat er regelmatig bijeenkomsten georganiseerd worden waarbij vrijwilligers door
de coördinator worden aangestuurd om
mensen te helpen met het leren maken
van hun eigen spullen.
Het Repair Café wordt één keer in de
twee maanden georganiseerd.
Voor hobbyclub “de Handige Rakkertjes”
komt ViERBINDEN graag in contact met
vrijwilligers die mensen met een verstandelijke beperking kunnen begeleiden bij
knutselwerkzaamheden. Elke dinsdagavond wordt er een knutsel/hobby-avond
georganiseerd in het Ontmoetingscentrum in Beek en Donk van 19.00 – 20.30
uur.
Om de GVO-werkgroep (Gezondheid,
Voorlichting en Opvoeding) in stand
te houden is Stichting Kruisvereniging
Beek en Donk op zoek naar vrijwilligers
die mee willen denken en participeren in
een werkgroep die op het gebied van Gezondheid en Opvoeding activiteiten organiseert voor burgers in Beek en Donk. De
werkzaamheden bestaan uit het 1x per 2
maanden bij elkaar komen en inventariseren wat organisaties van Beek en Donk
of burgers voor informatie op het gebied
van gezondheid of opvoeding willen.
In contact met die organisaties of burgers
wordt dan een informatiebijeenkomst georganiseerd. De GVO vrijwilliger heeft
contact met ziekenhuizen, patiëntenorganisaties e.d. om tot een goed aanbod van
activiteiten te komen.
Tot slot is ViERBINDEN op zoek naar vrijwilligers die huishoudelijk werk willen verrichten bij mensen die het zelf niet meer
kunnen. Voor meer informatie over vrijwilligersvacatures, graag contact opnemen

Telefoon: 0492-328 807 of mailen naar:
vrijwilligerswerk@vierbinden.nl
De vacatures zijn ook te bekijken op onze
website: www.vierbinden.nl of te vinden in
de vacaturemappen van de dorpsservicepunten.

Nieuws uit de Heemkamer
Onlangs is na de afgelopen vacantieperiode de fotowerkgroep weer gestart met
haar activiteiten.
Aangezien een aantal leden, na 8 resp.15
jaar actief zijn geweest in deze werkgroep,
besloten hebben dit najaar te stoppen zijn
we op zoek naar nieuwe leden om het
werk voort te zetten.
De wekelijkse activiteiten bestaan uit:
• Het beschrijven van foto’s
• Het invoeren van informatie in een database
• Het scannen van foto’s
• Het plaatsen van foto’s met informatie
in verzamelbanden
Enige vaardigheid met het werken op een
PC wordt op prijs gesteld.
Genoemde activiteiten hebben vorig jaar
o.a. geresulteerd in de uitgave van een
prachtig fotoboek “Aarlese mensen 19451970” dat in een mum van tijd was uitverkocht.
Heeft u interesse om hieraan mee te
werken: u bent van harte welkom.
Loop op een van de komende woensdagavonden vanaf 20.00 uur ter kennismaking eens binnen in de heemkamer.
Informatie kan ook telefonisch worden
verkregen bij:
Harrie Löring, Janssensstraat 1, tel.
382079, b.g.g.
Bert Uijtenbogaart, Phaffstraat 24, tel.
381633
15

www.autoschadeverbakel.nl
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Basisschool Brukelum is jarig!
Ieder jaar op 1 oktober wordt op basisschool Brukelum de verjaardag van de
school gevierd. Een bijzonder feest want
van welke school in Nederland wordt de
datum van oprichting jaarlijks zo groots
gevierd? Dit jaar werd het feest nog
specialer dan voorgaande jaren. Afgelopen dinsdag kreeg de jarige school een
nieuwe look. Net als een jarig kind mooie
nieuwe kleren aan mag op zijn verjaardag
kreeg de school een ‘nieuw jasje’. Jeroen
en Bram mochten, als jongste en oudste
leerling van de school, een prachtig nieuw
logo onthullen. Met dit nieuwe logo wil
basisschool Brukelum laten zien dat het
klaar is voor de 21ste eeuw.
Het nieuwe logo wil uitstralen waar
Brukelum voor staat. Een basisschool die
valt onder het bestuur van Eenbes basisonderwijs te Geldrop. Een school waar je
jezelf mag en kan zijn en waar er naar je
geluisterd wordt. Dit geldt niet alleen voor
de kinderen. Ook de dialoog met ouders
staat hoog in het vaandel. Ouders en
leerkrachten streven er als gelijkwaardige
partners naar om kinderen zich optimaal te
laten ontwikkelen. Hiervoor is het belangrijk goed te kijken naar kinderen, talenten
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te ontdekken, hulpvragen te signaleren
en hierop in te spelen. Het voorbereiden
op de maatschappij, waarvan we nu nog
niet weten hoe die eruit zal zien wanneer
de kinderen van nu volwassen zijn, is een
bijzondere uitdaging binnen het onderwijs. De internationalisering van de wereld zal steeds meer toenemen. Dat is de
reden dat er bijvoorbeeld vanaf groep 1 al
spelenderwijs Engels wordt aangeboden
op Brukelum.
Al deze kenmerken van de school zijn
terug te vinden in het nieuwe logo. Twee
van de personen in het logo zijn op elkaar
gericht, met elkaar in contact. Dit verwijst
naar het in gesprek zijn en het naar elkaar
luisteren. Dit geldt zowel voor kinderen
onderling, kinderen met de leerkrachten
als alle volwassenen die om een kind
heen staan. Daarnaast steekt er ook iemand boven de groep uit. Dit staat voor
de ambitie, de groei en ontwikkeling, het
voorbereiden op de toekomst.
Hopelijk zal dit nieuwe Brukelum logo snel
een vertrouwd beeld zijn binnen AarleRixtel. De kinderen en het team van de
school zijn er trots op.

Lezing ‘Pret met praten’ in
Bibliotheek Beek en Donk
Op 9 oktober verzorgen het consultatiebureau van Laarbeek en Bibliotheek De
Lage Beemden van 20.00 tot 22.00 uur
een avond over de taalontwikkeling van
kinderen van 0 tot 4 jaar in Bibliotheek
Beek en Donk.
De jeugdartsen Christien Visser en
Saapke Engel verzorgen een inspirerend
praatje over taal en spreken.
De bibliotheek laat toepasselijke boeken
en verhalen zien. En natuurlijk worden
alle vragen over taal, spreken en lezen
spelenderwijs beantwoord!
Kom ook op 9 oktober naar de bibliotheek!
17
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De wermte van vruuger en tiggeworrig!!!

Ze stonden zo wa in elk huis,

Gezondheid Brabantse jeugd de potkachel,_ut duvelke of platte buis.
onder de loep ,T Duvelke skon slank en rond,

GGD start jeugdenquête bij ouders
van kinderen in de leeftijd 0 t/m 11 jaar
Begin oktober valt bij een grote groep ouders in Brabant een uitnodiging voor deelname aan de jeugdenquête in de bus. Het
gaat om een grootschalig onderzoek naar
de gezondheid van kinderen in de leeftijd
van 0 t/m 11 jaar. De GGD Brabant-Zuidoost voert dit onderzoek in deze regio
een keer in de 4 jaar uit in opdracht van
alle gemeenten. Met de resultaten kan de
gemeente bepalen of het lokale gezondheidsbeleid moet worden aangepast.
De gezondheid van elk kind belangrijk?
Deelname aan de jeugdenquête dus ook!
Een gezonde jeugd is belangrijk. Ouders,
maar ook andere mensen en organisaties
in de omgeving van het kind, voelen zich
daar samen verantwoordelijk voor. Gemeenten en de GGD voeren allerlei activiteiten uit om te stimuleren dat kinderen
gezond en veilig kunnen opgroeien. Om
te zorgen dat deze activiteiten goed aansluiten bij de behoeften van ouders en
kinderen is informatie nodig. Deze informatie wordt via de jeugdenquête verzameld. Het is daarom belangrijk dat zo veel
mogelijk mensen de vragenlijst invullen.
Uitnodiging ontvangen?
Ouders, die een uitnodiging voor de enquête ontvangen, zijn via een steekproef
uit het bevolkingsbestand geselecteerd.
Zij kunnen de enquête voor hun kind online invullen. De GGD beloont elke vijftiende deelnemer met een cadeaubon
ter waarde van vijftien euro. Dit bedrag
kan ook worden afgestaan aan een goed
doel. Ouders die de vragenlijst liever
schriftelijk invullen kunnen wachten totdat
ze over 2 tot 3 weken een herinnering met
een schriftelijke vragenlijst ontvangen.

da bij ons hil dikwuls gloeiend stond !

De platte buis, gestokt mi kolen of briketten,
wor ’s zondags de soep op stond te
trekken.
Hil ons werm ete konde daor op koken,
ge moes dan wel wa harder stoken !
Da ge goe wa te stoken had,
ginne nood, daor waare kole zat.
D’n kolenboer brocht ze bij oe thuis,
vur kachel, duvelke of platte buis !
Onze kolenboer die Toon hiet,’k zie hum
nog komme mi zun antraciet,
Un paor zakken tegelijk op zunne rug,
Un kumke koffie en de week erop
kwaamp ie wir terug !
’s Aovonds lekker werm rond de kachel
gezeten,
onder ut buurte wier af en toe wa gegeten.
Ok wel un kopke chocola gedronken,
en doar wier ok wel een borreltje geschonken !
Tiggeworrig zitte we rond de Teevee,
de wermte komt nou ut miste van de
CeeVee.
Gaode um un uur of elluf of twaalluf naor
bed,
hedde un uur tevurre oe electrieke deken
aangezet I
Da is un hil verschil mi vruuger vergeleken,
toen laagde onder un gestikte deken.
En ge dromde snaachts, hoe zou ut laoter gon
Nou dromde ..... vruuger waar ut toch ok
wel skon !
D’n Teller
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Nieuws uit Ganzegat,
deel 2.
2 November nadert met rasse schreden,
de start van het nieuwe carnavalsseizoen
voor de stichting organisatie carnaval
Ganzegat.
De voorbereidingen zijn in volle gang en
de schouders worden er weer onder gezet
om carnaval in onze nieuwe locatie bij de
Vrienden tot een succes te maken.
Wie wordt de nieuwe prins van Ganzegat 2014?
Op 2 november nemen we op het bordes
van de Couwenbergh afscheid van prins
Riny den Uurste en prinses Jenny. Zij
hebben het afgelopen jaar op enthousiaste wijze de carnavalskar getrokken.
Ivm de viering van Allerzielen zal de onthulling van de nieuwe prins een uurtje
later plaatsvinden. Rond de klok van
20.30 zullen we afscheid nemen van
prins Riny en prinses Jenny, grootvorst
Celio en onze dansmariekes. Na drie jaar
maken zij plaats voor nieuwe club dansmariekes.
Om 21.11 uur zal de nieuwe prins carnaval
van Ganzegat bekend gemaakt worden.
Eerder gaven we al de volgende hints:
1. Hij is een echte Aarle-Rixtelnaar
2. Hij heeft kinderen
20
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3. Je ziet hem bijna overal
Daar voegen we nu de volgende hints
aan toe:
4. We blijven lachen
5. Wat moet dat moet dan maar.
6. Hij kan wel fietsen
Nou, langzaam begint het wellicht al duidelijk te worden wie de komende tijd de
carnavalskar zal gaan trekken.
Tot gauw.
Stichting organisatie carnaval Ganzegat

Flitsvergunning
woninguitbreidingen
LAARBEEK - Voor kleine woninguitbreidingen gaat de gemeente Laarbeek razendsnel vergunning verlenen: de flitsvergunning. ‘s Ochtends indienen en
binnen twee dagen thuis op de mat of in
de mailbox’, is het motto.
De vergunning gaat gelden voor bijvoorbeeld een dakkapel, aanbouw, schutting
of overkapping die niet al vergunningsvrij is. Vanaf 1 november 2013 kunnen
aanvragers via het omgevingsloket on
line onder vermelding flitsvergunning indienen.
De behandelend ambtenaar checkt direct
na ontvangst door de gemeente of de
aanvraag binnen het bestemmingsplan
past en of de stukken compleet zijn. De
aanvraag wordt dan de zelfde dag beoordeeld. Als alles akkoord is, wordt binnen
twee werkdagen de vergunning opgestuurd.
Wilt u zeker van zijn dat u een vergunning
nodig heeft, doe dan eerst de vergunningscheck op omgevingsloket.nl. Bent u
niet zeker van de uitslag dan kunt u altijd even met ons contact opnemen met
het team Omgevingsvergunning via tele-

Bericht van:
foonnummer 0492 469 700. Ook kunt u
altijd op afspraak langskomen bij de balie
Bouwen en Wonen op maandag tot en
met vrijdag van 9.00 tot 12.30 uur en op
woensdagavond van 18.00 tot 19.30 uur.

Doe mee met de Brabantse
Dorpen Derby!
LAARBEEK - Kan jouw dorp leuker, beter
en leefbaarder worden door meer beweging of sport? Kun je daar een mooi project voor bedenken? Doe dan mee met de
Brabantse Dorpen Derby! De derde editie
van deze succesvolle wedstrijd is inmiddels gestart.
Bundel je krachten met je vereniging, je
buren, je klasgenoten of vrienden, ga de
strijd aan en... win minimaal 10.000 euro
en professioneel advies voor je project,
coaching door een bekende Brabantse
sporter en zet jouw dorp in de schijnwerpers op Omroep Brabant! Kijk op www.
brabant.nl/dorpenderby voor meer inspiratie en informatie en volg ons op Twitter
en Facebook. Inschrijven kan tot en met
10 november 2013. Zeg het voort of doe
zelf mee!

VoorleesPIPPO
cadeau in de bibliotheek
In het kader van het vijfjarig bestaan van
Boekstart kunnen ouders met kinderen
van 0 -4 jaar van 28 september t/m 13 oktober een gratis voorleesPIPPO ophalen
in de bibliotheek op vertoon van een voucher, die ze kunnen invullen op pippo.nl.
PIPPO, een maandblad voor peuters,
feliciteert BoekStart met haar vijfjarig bestaan en geeft alle ouders met kinderen

Gemeenschapsblad Aarle-Rixtel
van 0-4 jaar een speciale voorleesPIPPO
cadeau. In deze PIPPO zit als extra een
bijlage over voorlezen die samen met
BoekStart is samengesteld. Maar op=op.
BoekStart is een landelijk leesbevorderingsprogramma voor ouders en baby’s,
dat het lezen met heel jonge kinderen wil
bevorderen én ouders met jonge kinderen
wil laten genieten van boeken. Het programma wordt vanuit de bibliotheek georganiseerd: ruim 95 procent van de bibliotheken doet inmiddels mee. Gemeenten,
consultatiebureaus, kinderopvang en
boekhandels zijn actief betrokken.
Kom naar de bibliotheek en haal de VoorleesPIPPO op!

Expositie
van kaarten
in bibliotheek.
In de Aarle-Rixtelse bibliotheek De Lezenaar zijn de vitrines ditmaal gevuld met
eigengemaakte kaarten.
Verantwoordelijk hiervoor zijn de dames
Lies de Koning en Maria Verbakel uit
Beek en Donk.
De kaarten zijn uitgevoerd in de technieken; Hobbydots, 3D en geborduurd.
De onderwerpen zijn o.a. kerst, bloemen
en winterse taferelen.
De uitvoering en afwerking van de gemaakte kaarten getuigd van veel geduld
en kleurinzicht.
De tentoonstelling is te bezichtigen tot
half november tijdens de openingsuren
van de bibliotheek
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LD&S Leo’s Diensten & Service BV
Voor onderhoud CV-ketel

Inclusief 6% BTW

Interesse?
Bel dan vrijblijvend voor onderhoud en storingen
naar 0623361665 of mail naar info@leodiender.nl

MELL

de scootmobiel winkel is verhuisd naar : Torenakkerweg 8a te Aarle Rixtel
MELL , het adres voor
* Scootmobiel
* Rolstoel
* Rollator
* het HUREN van een scootmobiel of rolstoel
Ook voor onderhoud en reparatie kunt U bij ons terecht.
Laat voor het mooie weer begint , Uw scootmobiel door ons nakijken.
MELL Telefoonnummer 0492-599930 mobiel 0613188117
www.mell.nl

Torenakkerweg 3a
5735 BG Aarle-Rixtel
Tel 0492-381383
mobiel 06-51162419

Voor tegels en sanitair
bezoek showroom
of kijk op onze website:
www.vanrooydasmooi.nl
22

Openingstijden showroom
wo-do-vrij :13.30-18.00 uur
za: 09.00-16.00 uur
Of volgens afspraak
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Reanimatie en AED

Heemkamer te Aarle-Rixtel
expo jaren 50-60″.
Aanstaande zondag 6 oktober start in het
Heemmuseum/de Heemkamer te AarleRixtel de expo jaren 50-60″. De expositie
omvat talloze gebruiksvoorwerpen en andere typische zaken uit de jaren 50 en 60
van de vorige eeuw. De expositie is geopend van 14.00 tot 16.00 uur en verder
elke eerste zondag van de maand ( ook
van 14.00 tot 16.00 uur)

.
St. Hart & Aa’s, werkgroep Laarbeek, lid
van de reanimatieraad van de Hartstichting, organiseert in 2013 als van ouds de
herhalingslessen reanimatie. St. Hart &
Aa’s organiseert al meer dan 25 jaar de
reanimatielessen in Laarbeek. De stichting is lid van de Reanimatiepartners van
de Hartstichting en verzorgt alleen met
deskundig (verpleegkundigen die dagelijks daarmee te maken hebben) en gecertifieerde instructeurs de cursussen.
De herhalingslessen staan gepland in de
Dreef te Aarle-Rixtel op donderdag 24 oktober en maandag 28 oktober 2013. De
1e herhalingsles begint om 18.30 uur. De
2e herhalingsles begint om 20.15 uur. U
dient uw diploma van de Hartstichting
mee te brengen, zodat we uw herhalingsles kunnen aantekenen. Aanmelden
kan bij Ad Loos, tel: 0492-382034 en via
de mail: ajjloos@onsbrabantnet.nl
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STOERE KINDERBRILLEN
IN STIPHOUT

Pierre v.d. Vorst Optiek
Dorpsstraat 40D, Stiphout
Tel.:(0492)386078 | ‘s maandags gesloten
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De Meikever

Er zijn mensen die verstaan de kunst om
even uit de werkelijkheid te stappen en
dat is een gave op zich. Dagdromen lukt
me nog wel, met een stevige borrel erbij
gaat het nog beter, nachtmerries is ook
geen probleem. Die bestaan zelfs in de
realiteit van alle dag, bijvoorbeeld als er
een vierbaansweg door de je moestuintje
komt te liggen. Dan kun je beter even op
een tropisch eiland zitten, zoals ik toevallig
dezer dagen. Koh Tao, midden in de baai
van Thailand, compleet met palmbomen,
parelwit strand, betoverende onderwaterwereld met duizenden vissen in de meest
fantastische kleuren, en GEEN WEG.
Ik zat met de Engelse manager van het
resort aan de thee en die beklaagde zich
over de slechte verbinding vanaf de haven.
Het was ook niet meer dan een hobbelig
pad. Ik heb hem het telefoonnummer van
het provinciehuis in Den Bosch gegeven
en hem geadviseerd te vragen naar ene
Ruud. Sure hè can help. Kwestie van een
nieuw tracé uitzetten, geen kostbare natuur opofferen en meteen ontwikkelingshulp. Drie vliegen in een klap, eigenlijk
vier, want Oost Brabant heeft dan een
dilemma minder. Hoe simpel kan het
zijn. Hebt u dat ook, dat de mooie dingen
dichtbij niet opvallen en die in het wijde
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landschap wel? Dat is mij wel overkomen,
ik heb vermoedelijk teveel naar de hoge
bloembakken staan kijken. Zodoende
heb ik de prachtige zonnebloemen in het
tuintje van Willem niet zien staan. Kijk
daar zou Vincent wel gestopt zijn om wat
verf op het doek te smijten. Bovendien is
er een gezellig terrasje vlak in de buurt,
reden te over om je bewondering te laten
blijken. En ere wie ere toekomt. Heel bijzonder vond ik het spotten van de hop
op landgoed Croij. Ik wist wel dat er hop
groeide, nou ja, er staat wat hop, maar
dat hij daar vliegt en foerageert. Ik ga bij
Marcel nog even navragen wanneer en
waar dat precies is geweest, niet dat ik
twijfel aan zijn waarneming, aan zijn vakmanschap als natuurfotograaf al helemaal niet. De hop komt in Nederland al
sinds de oorlogsjaren niet mee als broedvogel voor. In Zuid Europa krioelt het er
nog van, ik kon ze afgelopen zomer in de
Dordogne nog met drie tegelijk op de foto
zetten, twee ouders en hun jong. Ik ben
benieuwd waar het Croijse exemplaar
vandaan is gekomen en waar die naar die
toe ging. Ik heb nooit gehoord van een
trekroute van de hop door Nederland. Het
antwoord mogelijk de volgende keer.
De meikever.

Collecte Nierstichting.
De collecte van de Nierstichting heeft het
mooie bedrag van 1565.61 euro opgebracht.
Wij zijn alle collectanten heel dankbaar
voor hun belangeloze inzet, en hopen dat
wij volgend jaar weer een beroep op U
kunnen doen.
Namens de Nierstichting
Francien van de Weijer–van der Meijden,
Marianne Loring-Verhagen.

25

www.twanvanhout.nl
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Krijgsman Soranus Compoundschutter Twan v.d.Kruijs was in
zet toernooi voort. zijn categorie de beste met 241 punten.

Na de organisatie van het St.Petrustoernooi
de afgelopen weken was het nu weer de
beurt voor het eigen toernooi van de Lieshoutenaren.
Tegenstander was het Helmondse Recht
door Zee bekend om haar goede individuele schietprestaties.
Maar ook zij moesten donderdagavond
toezien dat men in Lieshout niet stilgestaan had en door training en goed schietmateriaal steeds beter is gaan schieten.
Bij de recurveschutters was Ad Endevoets de beste met een totaal van 238
punten op de voet gevolgd door jeugdschutter Willem Bekx die met 236 punten
een nieuw persoonlijk record neerzette.
Ook een persoonlijk record was er voor
Maarten v.d.Elsen die op een totaal van
212 punten eindigde.

Ook het resultaat van de onderlinge wedstrijd was in het voordeel van Krijgsman
Soranus.
Recht door Zee kwam uit op een negatief resultaat van 3,70 punt. Krijgsman
Soranus eindigde op een plus van 0,89.
Een overwinning dus voor hen met 4,59
punten.
De totaaluitslag was als volgt:
Recurve: Ad Endevoets 238; Willem Bekx
236; Jolanda v.d.Kruijs229;
Rik v.d.Westerlo 224; Theo v.d.Laar 219;
Maarten v.d.Elsen 212;
Arjan v.d.Heuvel 211; Marc v.d.Laar 210;
Paul v.d.Broek 205;
Martien v.d.Graef 189; Nelly v.d.Laar 176;
Rita Endevoets 160;
Stephan Wijffelaars 158; Toos v.d.Graef
108.
Compound: Twan v.d.Kruijs 241.

Oosthoek
FINANCIEEL

ADVIES

r hypotheken
r pensioenen
r verzekeringen
r sparen
b ekend ter re in ...

%F5FNQFMJFSr+("BSMF3JYUFM
        r     
info@oosthoekfinancieeladvies.nl
www.oosthoekfinancieeladvies.nl
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Conferentiecentrum de Couwenbergh
Een plek waar inspanning en ontspanning
samengaan

• Conferenties
• Vergaderingen
• Trouwplechtigheden
• Feesten en recepties
• Diners
• Catering
• Condoleances

Dorpsstraat 1, 5735 EA Aarle-Rixtel, 0492-386051,
www.couwenbergh.info, info@couwenbergh.info
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Eerste amusementsavond in
ontmoetingcentrum ZONNETIJ.
Het is de Zorgboog in samenwerking met
ViERBINDEN gelukt om de regionaal bekende AARLESE-REVUE te strikken voor
een geweldig optreden in de ontmoetingsruimte van het appartementencomplex
ZONNETIJ Heindertweg 87 Aarle–Rixtel,
woensdagavond 9 oktober a.s.
aanvang 19:30 uur
De zaal is open vanaf 18:30 uur.
Entree € 5,= inclusief een kop koffie en 2
consumpties.
Iedereen is van harte welkom

Restaurantavond Zonnetij
Aarle-Rixtel
In samenwerking met Savant culinair organiseert ViERBINDEN dinsdag 15 oktober a.s. weer een restaurantavond in de
ontmoetingsruimte van Zonnetij.
Iedereen is van harte welkom vanaf 17.30
uur, het diner wordt geserveerd om 18.00
uur.
Inschrijven en een plaatsje reserveren
kan tot uiterlijk donderdag 10 oktober
15.00 uur. U kunt dit doen via het secretariaat van ViERBINDEN 0492-328800 of
via een email naar
stichting@vierbinden.nl
De gezamenlijke dineravonden vinden iedere 14 dagen plaats en worden steeds
bekend gemaakt in dit blad.
Voor 15 oktober a.s. staat er een wildmenu op het programma:
Heldere wildsoep
Hazenpeper en konijnenboutjes met
portsaus
Rode kool met appeltjes, spruitjes met
spekjes
Aardappelpuree
Griesmeel met rode bessen
Dit alles weer voor een leuke prijs.
Graag tot ziens op 15 oktober a.s.

Vrijwilligers gezocht
ViERBINDEN Vrijwilligerswerk Laarbeek
is voor bibliotheek de Lage Beemden op
zoek naar enthousiaste vrijwilligers voor
de nieuwe locatie in het ontmoetingscentrum in Beek en Donk. De bibliotheek is
geopend wanneer het ontmoetingscentrum geopend is. Een gedeelte daarvan
zal dit onbemand zijn. Tijdens deze uren
zoeken we vrijwilligers die in de ochtend
en in de avond een uurtje tot anderhalf
uur zorg willen dragen voor het opruimen
van de boeken die tijdens de onbemande
uren retour komen.
Voor “Plan Nederland” komt ViERBINDEN
graag in contact met vrijwilligers die
scholen willen werven voor de landelijke
scholierenactie “Schaatsen en Zwemmen
voor Water”.
Plan is een internationale kindgerichte
ontwikkelingsorganisatie en organiseert
van 11 tot 22 november 2013 de dertiende editie van dit landelijke evenement.
Een sportieve en educatieve actie waarbij
tienduizenden leerlingen van honderden
Nederlandse basisscholen de ijsbaan op
gaan of het zwembad in.
Voor meer informatie over vrijwilligersvacatures, graag contact opnemen met:
ViERBINDEN Vrijwilligerswerk Laarbeek,
Otterweg 27, 5741 BC Beek en Donk.
Telefoon: 0492-328 807 of mailen naar:
vrijwilligerswerk@vierbinden.nl
De vacatures zijn ook te bekijken op onze
website: www.vierbinden.nl of te vinden in
de vacaturemappen van de dorpsservicepunten.

Klokje

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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Week 41 van maandag 7 oktober tot en met zaterdag 12 oktober .
Diverse soorten stamppot 500 gram € 2,99
Nieuwe OOGST appels en peren per kilo € 1,69
2 kilo voor € 2,98
Combineren mag keuze uit: Doyenne du Comice en
conference peer, Elstar groot of klein, Jonagold en goudrenet

Week 42 van maandag 14 oktober tot en met zaterdag 19 oktober
Inleveren pompoenen, volg het via facebook!!
Savooie kool gesneden 500 gram € 0,99
Salades, 2 halen 1 betalen
Boerenkool gesneden 300 gram € 0,99
Wilt u op de hoogte blijven van de laatste aanbiedingen ga dan naar:
www.powertothepieper.nl
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Enthousiaste leerlingen tijdens
Stagemarkt Commanderij
College Laarbeek
De maatschappelijke stage is weer van
start gegaan! Alle leerlingen van de middelbare scholen krijgen door middel van
de maatschappelijke stage de kans om
kennis te maken met het vrijwilligerswerk in
Laarbeek. Vrijwilligerswerk ViERBINDEN
had daarom als voorbereiding op de
maatschappelijke stage op donderdag 26
september samen met het Commanderij
College een ouderavond met stagemarkt
voor de leerlingen georganiseerd. Voor de
start van het schooljaar heeft het Vrijwilligerswerk ViERBINDEN de Laarbeekse
vrijwilligersorganisaties aangeschreven of
zij maatschappelijke stageplekken in hun
organisatie kunnen bieden. De organisaties die maatschappelijke stageplekken
hadden aangemeld, waren uitgenodigd
om zich te presenteren tijdens de stagemarkt. De stagemarkt was een informele
manier om kennis te maken met elkaar.
Vrijwilligersorganisaties konden op deze
avond bekendheid geven aan hun organisatie en hun maatschappelijke stagemogelijkheden presenteren, in contact
komen met de leerlingen en hun ouders
en hen enthousiast maken voor een stage
bij hun organisatie. Jongeren zijn immers
de toekomst, ook als vrijwilligers voor organisaties! De 140 aanwezige leerlingen
en ouders waren erg enthousiast, dit biedt
goede perspectieven voor de stages die
zij gaan lopen. De leerlingen zijn goed
gemotiveerd en hebben zin om aan de
slag te gaan. De 12 aanwezige organisaties waaronder het Openlucht Theater
Mariahout, IVN Laarbeek, Roefelcomité
Laarbeek en Kindervakantieweek HiepHoi hebben tijdens deze markt al enkele
leerlingen bereid weten te vinden om bij
hen de 30 uur stage te volbrengen.
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Heeft uw organisatie nog stageplekken of
vragen over de maatschappelijke stage
dan kunt u altijd contact opnemen via emailadres:vrijwilligerswerk@vierbinden.nl
of telefonisch contact opnemen via telefoonnummer 0492-328807.

Deelname Welzijns- en
gezondheidsmarkt
Op zaterdag 11 januari 2014 van 11.0016.00 uur organiseren diverse organisaties een groots opgezette markt over
welzijn en gezondheid. Deze markt vindt
plaats in het Ontmoetingscentrum aan de
Otterweg 29 in Beek en Donk en wordt
gecombineerd met een Open Huis van
organisaties die aan het voorzieningencluster Donk gelieerd zijn (bibliotheek,
Radio Kontakt, Kindcentrum De Raagten,
nieuwe sportzaal/verbouwde Ontmoetingscentrum).
Voorafgaand aan deze markt vindt ook de
officiële opening van het voorzieningencluster Donk plaats en in de middag de
start van de Gezondheidsrace Laarbeek
2014.
Wij hebben al erg veel organisaties en
bedrijven uitgenodigd maar…..
Voor de markt zijn we op zoek naar bedrijven, instellingen en personen die wat
kunnen bieden op bovengenoemde terreinen.
Wij bieden een gratis kraam en hoogstwaarschijnlijk erg veel bezoekers.
Alle inwoners van Laarbeek worden voor
de markt uitgenodigd.
Indien u, uw bedrijf of uw organisatie een
bijdrage denkt te kunnen leveren aan de
markt, kunt u dit aangeven bij
hbouwmans@vierbinden.nl.
Als u meer informatie wilt, kunt u terecht
bij Henrie Bouwmans, ViERBINDEN, tel.
0492-328 803.
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de buurtvereniging “Beekerheide”. Anders dan de naam doet vermoeden wordt
er geen Big-Bandmuziek gespeeld.
De
optredens staan bol van het maken van
‘pretmuziek’, zoals men zelf aangeeft. De
kwaliteit van de muzikanten is in de loop
der jaren fors toegenomen en de band
wordt veel gevraagd voor optredens.
In ‘de Wanhoop’ is een aantal muzikanten
verzameld van verschillend niveau.
Samen wordt er elke maandagavond muziek gemaakt, waarbij men zich concentreert op een licht repertoire. Ballades,
levensliederen en meezingers komen in
een snel tempo voorbij. Kortom een optreden dat heel gezellig en herkenbaar
zal zijn.
U wordt van harte uitgenodigd om te
komen luisteren. Het concert is gratis en
dat is in deze dure tijden weer meegenomen!

Op zondag 20 oktober gaan wij van start
met de eerste van 4 crossen, die wij in
het winterseizoen organiseren. Tijdens
deze wedstrijden kan men de onderlinge
krachten meten en na afloop van de vierde
cross wordt een eindklassement opgemaakt. Om voor dat klassement in aanmerking te komen moet men aan drie van
de vier crossen deelnemen. Allen die vier
keer mee doen mogen hun slechtste klassering laten vallen. Deelname is gratis.
De start is telkens om 10.30 uur, het parkoers ligt in de buurt van de Duvelsberg
in de Lieshoutse bossen. Duur van een
wedstrijd is 25 minuten plus twee rondjes.
Voor degenen die de weg daar naartoe
niet weten te vinden, wordt de eerste keer
om 09.45 uur vertrokken vanaf de hoek
Dorpsstraat-Kouwenberg bij Bloom. Meer
info is te vinden op aandewielen.nl , maar
voor informatie kan men ook bellen naar Artikelen, AdvertenKarel Madou tel. 383022.
ties, dankbetuigingen
en klokjes (duidelijk
tot uiterlijk
Concert door La Banda, Mu- leesbaar)
dinsdagavond voor het
ziekmakerij De Biks Bent en de verschijnen van het volWanhoop op 19 oktober 2013. gende nummer op adres: Kerkstraat 39,
Aarle-Rixtel.
Op 19 oktober vanaf 20.00 u. geven bo- Of
vengenoemde ensembles in de zaal van gemeenschapsblad@hotmail.com
café ‘De Vrienden’ in Aarle-Rixtel een
concert.
‘La Banda’ zal openen met een gevarieerd Klokje
programma dat onder andere bestaat uit
marsmuziek, een koraal en Spaanse mu- Jong – LEREN
ziek. De groep, die een onderdeel is van Huiswerkbegeleiding voor alle leerlingen
Harmonie de Goede Hoop, bestaat nu in- kan vanaf nu elke maandag- dinsdagmiddels vier jaar en heeft een behoorlijke woensdag en donderdagmiddag. In kleine
progressie doorgemaakt. Dit wil men dan groepjes wordt onder deskundige begeook graag laten horen.
leiding aan het huiswerk gewerkt. Louise
Muziekmakerij ‘De Biks Bent’ komt uit de Jong, Lieshoutseweg 83, A-R, 0492
Beek en Donk en is in 1990 ontstaan uit 382668. www.jong-leren.com

Inleveren kopij
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schoonheidsspecialisme

Ook cadeaubonnen verkrijgbaar

Beau Schoonheidssalon (Kitty van de Kerkhof-Linders) Laarweg 18, 5735 BR Aarle-Rixtel, [T] 0492 383 103
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tertainment geregeld, en wel het optreden
van een jonge groep van vier vrienden
die zang, muziek en een sketches ten
gehore brengen. Een naam voor hun
groep hebben ze nog niet, maar de leden
zijn; Stein v.d. Ven, Job v. Rooy, Ramon
Chatrer en Thijs Sloots, allemaal uit Aarle.
Zij brachten een gevarieerd programma
met leuke muziek van André Hazes tot
Joe Cocker tot een eigen geschreven
nummer.
Het was een leuke en gezellige avond.
Volgend jaar weer een nieuwe Prinsjesdag met weer een nieuwe prins er bij.

Prinsjesdag 2013 Ex-prins Toon Thijssen
Op dinsdag 18 september, de derde
dinsdag van september, algemeen bekend
als Prinsjesdag, kwamen de ex-prinsen
van Ganzegat en de nog regerende prins
Riny en prinses Jenny bij elkaar.
Deze dag is binnen Ganzegat ongeveer
een jaar of acht geleden in het leven geroepen door Riny v.d. Boogaard, en het is
een mooie traditie om voort te zetten.
Dit jaar was als locatie landgoed “De
Heikant” gekozen. De prinsen en hun
prinsessen werden daar om 18.30 uur
verwacht voor de koffie met iets er bij,
waarna er groepjes gemaakt werden.
Deze groepjes gingen boerengolf spelen,
wat net zou lukken i.v.m. de tijd van het
donker worden.
Helaas zat het weer ons niet zo mee, dus
er werd gespeeld tot het echt te erg zou
gaan regenen, even buiten beschouwing
gelaten dat het al begon te regenen toen
de eerste bal werd afgeslagen.
Ondanks de regen werd het spel enthousiast gespeeld.
Voor de inwendige mens, was er een
“walking diner”geregeld met landgoed
“De Heikant”. Dit hield in dat terwijl iedereen gezellig met elkaar kletsten onder
het genot van een drankje, er regelmatig
een gerechtje langs kwam.
Als verassing die avond was er ook en-

STREEKWINKEL CROY
Croylaan 8 Aarle-Rixtel

NIEUWE OOGST
APPELS EN PEREN
UIT EIGEN BOOMGAARD
Er zijn ook cadeaumandjes met
verschillende Croy producten
Leuk om iemand te verrassen
openingstijden
dinsdag

9.00 – 12.30 13.30 –17.30

vrijdag

9.00 – 12.00 13.30 – 17.30

zaterdag

9.00 - 16.00
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HELP
KINDEREN
HELPEN !
Dit was het motto wat meedraaide op de
diavoorstelling boven de marktkraam in
het gemeenschapshuis de dreef in AarleRixtel. Jongeren van CENDRA zijn weken
bezig geweest omgeld in te zamelen
en bekendheid te geven aan de ziekte
A.L.S. ze zijn begonnen in samenwerking
met de Mooilaarbeekkrant en Emmy van
de Heuvel een pagina te wijden aan de
Amsterdam Cityswim om aan zo veel mogelijk laarbeekse bedrijven hun steun te
vragen door middel van het plaatsen van
hun logo bij de poster van Emmy. Met
veel plezier heeft de jeugd en Family toegeleefd naar de dag dat er gezwommen
is, met trots vertelde ze dat Emmy haar
meters uitgezwommen had en flink wat
fans aanwezig waren. Na de Cityswim zijn
de jongeren enthousiast aan de slag gegaan om sieraden wenskaarten kaarsen
en ander knutseldingen te maken met
als doel deze voor het goede doel te
verkopen,Denk niet dat alleen de kleintjes
hier aan meededen nee de leeftijd verliep
van tien tot midden twintig. ook werden
er spullen verzameld en opgehaald en
vezameld. De stichting Aarle schonk de
jongeren een marktkraam op de rommelmarkt en radio Kontaktfm zond het
uit. Er waren kinderen bij die zelfs voor
dit goede doel hun zakgeld gaven en die
een verjaardag of een leuk uitje hebben
afgezegd om een vrije zondag aan hun
eigen kraam te staan met als doel veel
geld op te halen voor de stichting A.L.S.
Onze vrijwilligers kunnen u vertellen dat
dit bedrag aanzienlijk is en dat het een
genoegen was om met onze jeugd samen
iets voor de medemens te doen. Als slot
willen wij in naam van deze kinderen de
mensen die een bijdrage hebben geleverd
bedanken ,en vragen wij u om zich eens
verdiepen in deze vreselijke spierziekte
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met als doel meer begrip op te brengen
voor de mensen die voor dit doel geld inzamelen zodat er een medicijn ontwikkeld
kan worden.
Bestuur Cendra
Vakantie boeken is geen futiliteit,
voor je het weet,
gaat je vakantie niet door
en ben je misschien je centjes kwijt.
Boek bij een goede maatschappij,
dat stond of staat ons altijd bij.
Bij het lezen van een krant,
in het mooie Toscaanse land,
werden wij echter ook verrast,
toen we lazen van het faillissement,
van OAD, waar wij hadden geboekt.
Meteen het thuisfront opgeroepen,
om te kijken wat we moesten doen,
het SGR had al verklaard,
blijf zitten waar je zit
en betaal in ieder geval,
aan niemand extra poen.
Zonder trubbels weer terug,
en bij het zien van de Aarlese brug,
waanden wij ons weer in een veilige
haven.
RD

Prinses Beatrixfonds:
Na 7 jaar coördineren van het Prinses
Beatrixfonds heb ik met weemoed, gezien mijn leeftijd, deze taak mogen overdragen aan Lianne Raijmakers. Ben haar
daarvoor zeer dankbaar en wens haar
veel succes. Dank aan alle collectanten
voor hun jarenlange inzet. Evenzo alle
inwoners van Aarle-Rixtel voor hun financiële bijdrage. Wilma van Brug-Wigmans.
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eigenaar Jan Verbruggen; Sjannie2, eigenaar Jan Verbruggen; Pleuntje3, eigenaar kinderen Brands – Beniers. Voor de
eerstkomende keuring moeten de dieren
1 oktober Secretaris ASV ’33 legt worden opgegeven vóór 15 oktober bij de
functie neer
secretaris.
Volgens het elftalbulletin van ASV ’33
heeft secretaris, H.A.M. van Roij, om 4 oktober Driemanstentoonstelling in
reden, welke hij schriftelijk aan het be- huize “ter Hurkens” te Aarle-Rixtel
stuur heeft medegedeeld, zijn functie Het aloude en bekende huize “ter Hurneergelegd. Vanaf 15 mei 1952, dus on- kens” te Aarle-Rixtel is ditmaal trefpunt
geveer twaalf jaar, heeft de heer van Roij van liefst drie kunstenaars. Naast de gastASV ’33 als bestuurslid gediend. Aanvan- vrouw schilderes Sjaan van Griensven
kelijk als secretaris, vanaf 15 november – de Jong exposeren er eveneens Willi
1956 tot en met 16 juli 1959 als voorzitter Martinali uit Deurne en Jack Harden, die
( met onderbreking van anderhalf jaar ) sinds korte tijd in Aarle-Rixtel werkzaam
en toen op zijn verzoek de huidige voor- is. Tot 16 oktober kan men in de bijzonzitter, dr. P. Wijnker de voorzittershamer dere sfeer en omgeving van dit huis
ging hanteren, wederom als secretaris. achter de Witte Poort, een indruk krijgen
In de periode van 1952 tot 1963 is ASV van wat deze drie kunstenaars hier van
’33 uitgegroeid tot de grootste plaatselijke hun werken hebben bijeen gebracht. Het
sportvereniging ( van ca 125 leden tot nu zijn er heel wat en dit werk varieert van
ca 225 leden ), waarbij dient te worden tekeningen en schilderijen tot naaldwerk
opgemerkt, dat dit niet alleen het aandeel en keramiek
is van het bestuur, want de voetballerij is,
vooral de laatste jaren, overal zeer popu- 8 oktober Opbrengst speldjesdag
lair geworden, maar ook de concurrentie De op zondag gehouden speldjesdag,
ter plaatse sterker. Zo werden opgericht ten bate van de vereniging voor dierenbeeen volleybalvereniging, een gymnastiek- scherming, bracht alhier bijna f 50 op.
vereniging, welke toch beide hun aantrekkingskracht op de jeugd van Aarle-Rixtel 11 oktober ASV ’33 wordt gesaneerd
hielden.
Het bestuur van ASV ’33 zit met enorme
moeilijkheden tengevolge van een uiter3 oktober Stamboekkeuring
mate slechte sfeer, die in deze voetbalWoensdag hield inspecteur Baltussen uit vereniging en bijzonder in het eerste elftal
Berlicum een keuring van koeien voor in- heerst. Het logische gevolg hiervan is,
schrijving bij NRS, waarvoor de volgende dat successen uitblijven en grote ontevredieren in aanmerking kwamen: met KS: denheid in de gelederen is ontstaan. Dat
Roosje, eigenaar Martien van de Heuvel; viel gisteren avond te beluisteren in een
met S: Sientje8, eigenaar Nooyen; Ju- gecombineerde vergadering van het volliana5, eigenaar Hannie Martens; Ellie 4, tallige bestuur met het senioren convent,
eigenaar Gerard Raijmakers; Truus16, waarin de moeilijkheden werden doorgeeigenaar W. van de Heijden; Tonnie15, nomen en waarin ongetwijfeld de grondeigenaar van Stiphout; Elisa6, eigenaar slag is gelegd voor een bekering. Nog
Hannie van de Heijden; Jans12, eigenaar deze maand zal een algemene vergadekinderen van Fr. Beniers. Met R: Klara, ring worden belegd, om positieve stappen
eigenaar A. van de Heuvel; Jeske2, ei- in de goede richting te doen.
genaar Cornelis van den Berk; Dina2, HELMONDSE COURANT oktober 1963
38

39

40

