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STICHTINGSBESTUUR:
Jan den Mulder,			
Lieshoutseweg 26
Cisca Verschuuren - Nooijen, Molenstraat 70H			
Maria Hagelaar - van Griensven Het klavier 4				
Ad Loos, 			
Kerkstraat 39.				
Theo Schepers, 		
Lijsterstraat 7.				

382067
382100
383293
382034
381733

Huisartsen: 		
T. Engels en F. Titulaer			
Huisartsenpost Elkerliek: 						
Tandartsen:		
C. Martin en P. Kolkman 		
		
P. Colen
			
Apotheek: 			
Laarhoeve
			
Ziekenhuis:			 Elkerliekziekenhuis Helmond		
Spreekuur pastorie: 		
zie kerkberichten Heindertweg 1	

381253
0900 8861
381790
382727
386000
595555
381215

Inleveren kopij

Kosten van de advertenties

Tot uiterlijk dinsdagavond voor het verschijnen van het volgende nummer.
E-mail:
gemeenschapsblad@hotmail.com
Advertenties, dankbetuigingen en
klokjes (duidelijk leesbaar)
Adres
Kerkstraat 39, 5735 BW, Aarle-Rixtel.
Klokjes en dankbetuigingen
tegen contante betaling aanleveren of
via de mail en overmaking op
Rabo 10 14 95 048.

Exclusief BTW 21 %
1/1 pagina:
€ 50,=
1/2 pagina:
€ 26,50
1/3 pagina:
€ 19,=
Klokjes inclusief BTW: v.a. € 4,=
Dankbetuigingen inclusief BTW: € 9,=
Bijkomende kosten, zoals verkleinen van
advertentie e.d. zullen worden doorberekend.
Bank: Rabobank 10.14.95.048

De Stichting Gemeenschapsblad kan
geen enkele aansprakelijkheid
aanvaarden voor schade van welke aard
dan ook, ontstaan door het niet,
niet tijdig of onjuist plaatsen.
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Maria Hagelaar - van Griensven
Het klavier 4
Tel 0492 - 383293
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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 26 oktober t/m vrijdag 1 november
Zaterdag 26 oktober
18.30 uur
Kerk – Eucharistieviering – Dameskoor
		
Toon Geerts					
(par.)
		
Martien Dekkers				
(par.)
Zondag 27 oktober – 30ste zondag door het jaar
10.00 uur
Kerk – Eucharistieviering – Samenzang
		
Toon van Dijk
		
Overleden ouders de Korte – Verhaar
		
Eduard Bekx					
(verjaardag)
12.30 uur
Kapel – Doopviering
		
Bram van Nisselrooij, Laag Strijp 7				
Woensdag 30 oktober
19.00 uur
Kapel - Rozenkransgebed
Vrijdag 1 november - Allerheiligen

Week van zaterdag 2 november t/m 8 november
Zaterdag 2 november - ALLERZIELEN
18.30 uur
Kerk – Allerzielenviering - Eucharistieviering – Dames- en Heren		
		
koor
		
Overleden ouders Willy en Martina Aarts		
		
Frans Vogels
		
Noud en Mio Raaijmakers
		
Antoine van Bommel en vader Christ			
Zondag 3 november – 31e Zondag door het jaar
10.00 uur
Kerk – Eucharistieviering – Samenzang
		
Overleden begunstigers van het Onze Lieve Vrouwe Gilde
		
Hanneke van Berlo
		
Sien Nooijen					
(fund.)
		
Martien van der Linden
Woensdag 6 november
19.00 uur
Kapel – Rozenkransgebed
Overleden
Zr.Lydia Pepping, Missieklooster Heilig Bloed, 85 jaar.
Zr. Leonie Possen, Missieklooster Heilig Bloed, 92 jaar.
Truus Vereijken-van der Zanden, Jan Olieslagersstraat 37, Helmond,
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.


Parochie O.L. Vrouw Presentatie
Allerheiligen
Met het Hoogfeest van Allerheiligen is er dit jaar geen viering in onze kerk.
Allerzielen 2 november 2013
De speciale Allerzielenviering zoals u gewend bent zal plaatsvinden op zaterdag 2
november om 18.30 uur in de Kerk.
Wij zullen tijdens deze viering alle parochianen gedenken die het afgelopen jaar van
ons zijn heengegaan. Iemand van de werkgroep Avondwake zal bij iedere naam die
voorgelezen wordt een kaars aansteken.
Na de dienst gaan we, bij goed weer, gezamenlijk voor een kort gebed naar het
kerkhof en kunnen eerder genoemde kaarsen door de families op de graven geplaatst
worden. Op de andere graven zullen ook brandende kaarsjes staan. U bent van harte
welkom!
Spreekuren Pastorie
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
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Lieve mensen
Mijn bedoeling met dit schrijven is een
dankwoord te publiceren als dank voor
al die mensen die van mijn 40-jarig priesterjubileum een parochie- en dorpsfeest
gemaakt hebben
Zondag 25 augustus j.l. was niet iets
leuks, maar een geweldig geslaagd feest,
waar velen van hebben genoten.
Het begon naar aanleiding van een gesprek van een broer van mij met iemand
van het kerkbestuur, die hem vroeg hoe
de pater het maakte. Het antwoord was:
enkele maanden geleden was hij 60 jaar
kapucijn en dit jaar viert hij zijn veertigjarig priesterjubileum.
Met enkele organisaties in Aarle-Rixtel
werd contact opgenomen en het “onderonsje” werd heel spontaan tot een dorpsfeest georganiseerd. Er kwam een programma op tafel en de handen werden uit
de mouwen gestoken.
Juist dit samenzijn, die eenheid onder de
mensen vind ik geweldig. Vierenveertig
jaar heb ik in de missie gewerkt om die
eenheid dáár te bereiken.
Te paard, met de fiets, in een bootje en
met enkele andere vervoermiddelen heb
ik kilometers afgelegd om mensen te bereiken en bij elkaar te brengen en hier in
Aarle-Rixtel kwam die eenheid spontaan
tot stand.
Achter de schermen hebben velen zich

ingezet en met dit mooie resultaat waar ik
hen dankbaar voor ben.
Wat heb ik genoten van de Eucharistieviering waar het dames- en herenkoor
de gezangen hebben verzorgd. Een bijzonder dankwoord aan pastor Jan Engels
die zijn volle medewerking gaf.
De gildebroeders van het St.Margaretha
gilde en van het Onze Lieve Vrouwe gilde
die hun rol en roeping waarmaakten,
gaven een bijzonder tintje aan het feest.
Prachtig was het schouwspel van het
vendelzwaaien dat steeds attractief blijft
en waar allen van genoten hebben. Ook
de muzikanten van de harmonie brachten
een hulde met hun serenade die hartelijk gewaardeerd werd. Hun groot aantal
leden is voor welke vereniging ook, om
jaloers op te zijn.
Natuurlijk bedank ik voor hun presentie en hun vriendelijkheid de vele
“dorpsgenoten”en hen die van elders
kwamen. En niet op de laatste plaats Reportad bedankt voor de publicaties.
Dank aan jullie allemaal voor zo’n fijne
dag die u mij bezorgd hebt. We kunnen er
nog lang over napraten.
P.Pio Hagelaar, Kapucijn

Klokje
Kerstworkshop.
In week 50 en 51 geef ik weer workshops
met natuurlijke materialen. Je kunt kiezen
uit meerdere mogelijkheden. In groepjes
van maximaal 7 personen maken we 2
werkstukken in een sfeervolle omgeving.
In de pauze genieten we van koffie/ thee
met eigen gebakken appeltaart. Zoals elk
jaar bied ik in de weekenden voor kerst
mijn eigen creaties te koop aan op Clovishof 30 Aarle-Rixtel. Voor meer informatie aangevuld met foto’s , dan graag
een mail naar DorienPulles@hotmail.com
of tel 0492382762 of 0622215949. Hartelijke groeten Dorien v Dinter-Pulles


Theo de Jong

Kantoor Veedrift 1-A
Uw
5708 HS Helmond
Tel (0492) 754010
info@hgassurantienbrabant.nl
www.hgassurantienbrabant.nl
10

adviseur voor
Laarbeek

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

Cloud Backups

maar maak gebruik van de hulp die wij u
bieden.
KBO Aarle-Rixtel

U zit op uw computer te werken aan een
belangrijk document, of u bent bezig om
uw mooie foto’s nog mooier te maken en
dan valt de stroom uit.
In groepsverband een huis
Weg uw document , weg de met veel zorg
bouwen?
gemaakte foto’s.
Dit kunt u allemaal voorkomen door het
Is er interesse in een CPO in
maken van een Cloud back-up.
Aarle-Rixtel?
Hoe dit allemaal moet kunt u leren in een
workshop die geheel gratis is op maandag
avond 28 oktober in “De Dreef”, aanvang Als Dorpsplatform Aarle-Rixtel willen wij
nagaan of er interesse is in een nieuw
20.00 uur.
CPO project, het bouwen van een beKBO/PTCC
perkt aantal woningen in het centrum van
Aarle-Rixtel.
CPO staat voor Collectief Particulier
Problemen met uw computer Opdrachtgeverschap m.a.w. een aantal
woningen bouwen met een groepje
Om nog meer personen in de gelegenheid mensen.
te stellen gebruik te maken van de aange- Zij bouwen de woningen dus in groepsboden hulp in de computerruimte zijn de verband en voor eigen gebruik. De vooropeningstijden enigszins gewijzigd.
delen van deze manier van bouwen zijn
Iedereen, lid of geen lid, die problemen talrijk. Bijvoorbeeld: bouwen tegen kostheeft met zijn of haar Computer of Tablet, prijs en inbreng van de toekomstige beof niet goed uit de weg kan met bepaalde woners.
programma’s kan op onderstaande tijden Een voorbeeld van een CPO project is de
een bezoek brengen aan de computer- rij nieuwe woningen in de Broekelingstraat
ruimte, waar enkele personen aanwezig in Aarle-Rixtel. Meer informatie hierover
zijn om u te helpen.
kunt u vinden op: http://www.bouweninDe computerruimte is gevestigd in M.F.C. eigenbeheer.nl/bieb/projecten/68/broeke“De Dreef” Duivenakker 76 Aarle-Rixtel.
lingstraat-laarbeek-aarle-rixtel http://www.
Wij zijn geopend:
bouwenineigenbeheer.nl/particulieren/
In oktober:
op donderdag de 17de en nieuws/65-collectief-particulier-opdracht31ste en op vrijdag de 25ste telkens van geverschap-in-aarle-rixtel
13.30 uur tot 16.00 uur
Een tweede CPO project in Aarle-Rixtel
In november: op donderdag de 14de en wordt mogelijk als hiervoor voldoende be28ste en op vrijdag de 8ste en de 22ste langstelling bestaat. Ons eerste doel is de
telkens van 13.30 uur tot 16.00 uur
interesse hiervoor te peilen. Bent u hierin
Daarbij zijn wij nog geopend op maan- geïnteresseerd stuur dan een bericht met
dagavond 21 oktober en in november de uw naam, adres enz. aan
4de en de 18de ‘s-avonds van 20.00 uur info@dorpsplatform.nl
tot 21.30 uur.
Voor meer over Dorpsplatform AarleBlijf niet rondlopen met uw problemen Rixtel: www.dorpsplatform.nl
11
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Inloopspreekuur digitale media
in Bibliotheek Beek en Donk

Gemeenschapsblad Aarle-Rixtel
die wel geschikt zijn voor kinderen in de
basisschool leeftijd. De mediacoach van
de bibliotheek neemt u mee het internet
op en laat aan de hand van veel voorbeelden en filmpjes zien hoe het voorbereiden van een spreekbeurt of werkstuk
wél leuk wordt! Deze lezing wordt ook
gebruikt voor groepen 5 en 6 van het basisonderwijs.
Lezing
U bent van harte welkom op dinsdag 22
oktober van 19.30 tot 20.30 uur in de
bibliotheek in Beek en Donk. Toegangskaarten zijn verkrijgbaar in de bibliotheek
en kosten € 2,50 voor leden van de bibliotheek. Niet-leden betalen € 4,00.

Op 17 oktober organiseert Bibliotheek
De Lage Beemden in samenwerking met
ComputerOnderwijs Laarbeek (COL) van
14.00 – 17.00 uur een inloopspreekuur
digitale media in Bibliotheek Beek en
Donk.
Col beantwoordt tijdens deze inloop al uw
vragen over tablets en andere apparatuur.
Tijdens deze inloop kunt u ook kennis
maken met digitale media die te vinden
zijn op de mediabar. De mediabar staat in
Gildevriendenmiddag
oktober in Bibliotheek Beek en Donk en
bevat diverse nieuwe digitale apparaten
bij het
die bezoekers kunnen bekijken en proSint Margarethagilde
beren.
Aarle-Rixtel.
De toegang voor het inloopspreekuur is
gratis. Meer informatie is te vinden op
Sinds ons 600 jaar bestaan, wat wij in
www.bibliotheeklagebeemden.nl.
2011 hebben gevierd, is er een groep opgericht genaamd “gildevrienden van de
Hoe vind je de juiste informatie op in- Rode schut”. Deze mensen dragen ons
ternet?
gilde een warm hart toe en ondersteunen
Lezing Websites4kids op dit elk jaar financieel. Wij als gilde zijn
hier heel content mee, want het onder22 oktober in de bibliotheek houd van alle gildeattributen(denk aan
het gildezilver, vlaggen, trommen etc.) is
De mediacoach van de bibliotheek geeft kostbaar. Op zondag 29 september was
op 22 oktober in de bibliotheek in Beek het dan zover. We hadden voor alle gildeen Donk een lezing over het gebruik van vrienden een sportieve middag in elkaar
internet door kinderen. Kinderen op de gezet. Er werd nl. een onderlinge wedbasisschool moeten regelmatig een werk- strijd gehouden met geweerschieten op
stuk maken of spreekbeurt voorbereiden. onze gloednieuwe schietmast. Natuurlijk
Voor het zoeken van de nodige informatie ontbrak het natje niet en werd de inwenmaken ze tegenwoordig veel gebruik van dige mens versterkt met een BBQ wat
internet. Toch valt dat vaak niet mee; ze er goed inging na het schieten. Iedereen
vinden te weinig of juist te veel informatie ging tevreden naar huis, deze gildevrienof informatie die helemaal niet geschikt dendag zal volgend jaar zeker weer heris.
haald worden.
Welke websites zijn geschikt?
Gelukkig zijn er diverse goede websites
13
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vacatures, 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.

Dit jaar organiseert ViERBINDEN voor
de vijftiende keer de “Dag van de Mantelzorg” in Laarbeek. Alle mantelzorgers die
bij ViERBINDEN mantelzorgondersteuning staan ingeschreven (voorheen was
dit SWL Stichting Welzijn Laarbeek en
SWOL Stichting Welzijn Ouderen Laarbeek) ontvangen hier komende week een
persoonlijke uitnodiging voor.
Zorgt u voor een ander uit uw familie of
kennissenkring en bent u nog niet ingeschreven doe dit dan zo spoedig mogelijk
dan ontvangt u ook een uitnodiging en
wordt u op de “Dag van de Mantelzorg”
niet vergeten.
U kunt bellen naar tel. 0492-464289 op
maandag-, woensdag- of vrijdagmorgen
tussen 9.00 en 10.30 uur en op dinsdag
en donderdag van 9.00 tot 17.00 uur naar
Oppascursus Laarbeek.
tel. 0492-782901. U kunt zich ook digitaal
aanmelden via www.vierbinden.nl.
In de maand September hebben een
Bij voorbaat onze hartelijke dank
aantal partners binnen het Centrum voor
ViERBINDEN Mantelzorgondersteuning
Jeugd en Gezin Laarbeek, waaronder
ViERBINDEN, LEV groep, GGD en de
Vrijwilligers gezocht Zorgboog een oppascursus georganiseerd voor tieners uit Laarbeek. 12 deelViERBINDEN Vrijwilligerswerk Laarbeek nemers (10 meisjes en 2 jongens) hebben
is dringend op zoek naar een vrijwilliger, deze cursus met veel enthousiasme gedie 1 keer per week de vacatures van het volgd en gaven bij de afsluiting aan veel
Vrijwilligerswerk wil voorlezen voor Radio te hebben geleerd.
Kontakt. Op deze manier wordt het vrijwil- De oppascursus wordt vanuit het CJG
ligerswerk onder de aandacht gebracht ingezet als middel om jongeren te bevan de bewoners van Laarbeek.
trekken bij de maatschappij. Dit past bij
Voor het Nationaal Fonds Kinderhulp alle moderne ontwikkelingen waarbij we
komt ViERBINDEN graag in contact met de krachten en mogelijkheden vanuit burmensen die willen helpen met het organi- gers zo veel mogelijk willen benutten.
seren van de collecte. U zorgt er voor, dat De jongeren hebben tijdens de vier
collectanten hun bus krijgen, en na afloop avonden alles geleerd wat te maken heeft
van de collecte zamelt u de bussen in, u met oppassen. Zo hebben ze informatie
telt en stort de opbrengst. De collecte- gekregen over de ontwikkeling van kinweek is in 2014 van 13 t/m 19 april.
deren, EHBO en praktische dingen zoals
Voor meer informatie over vrijwilligers- het geven van de fles. Ook hebben ze ge15

www.autoschadeverbakel.nl
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leerd hoe ze met de ouders van het kind
afspraken kunnen maken over tijden en
vergoedingen. Buiten het feit dat er veel
geleerd is werd er ook veel gelachen en
was het voor de jongeren een leuke manier om met elkaar in contact te komen.
Het
jongerenwerk van ViERBINDEN
komt al veel in contact met jongeren en
helpt bij het voorkomen van problemen.
Voor de medewerkers vanuit de LEVgroep, GGD en Zorgboog was het juist
een leuke manier om met jongeren in
contact te komen. Normaal gesproken
komt de maatschappelijk werker van de
LEVgroep alleen in beeld bij jongeren als
er problemen zijn. Tijdens deze cursus
kon zij jongeren in een positieve situatie
leren kennen. De cursus heeft daarmee
dan ook een preventieve insteek. Tijdens
de laatste bijeenkomst hebben alle jongeren hun oppasdiploma gekregen en
heeft er een gezellige afsluiting van de
cursus plaatsgevonden. Al met al kunnen
zowel de jongeren als de medewerkers
terugkijken op een geslaagde cursus!
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ViERBINDEN jongerenwerk,
tel. nr. 0492 328802 of
jongerenwerk@vierbinden.nl.

Maatjes gezocht: een paar
uurtjes per week kan een leven
veranderen!
Een maatje kan op allerlei manieren
helpen, door een bezoek thuis te brengen
of door samen op stap te gaan, te sporten,
naar de film, fietsen, wandelen, koffie
drinken, spelletjes doen of een hobby uitoefenen.
Het maatjesproject van ViERBINDEN is
op zoek naar meerdere vrijwilligers.
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zou graag met iemand een stuk gaan
fietsen en een terrasje pakken. Verder
liggen zijn interesses bij de computer en
fotografie.
- Voor een 84 jarige vrouw uit Beek
en Donk wordt een maatje gezocht om
samen concerten en musea te bezoeken,
een kopje koffie te drinken en een gezellig
praatje te maken.
- Voor een 23- jarige vrouw met een
licht verstandelijke beperking uit Beek en
Donk zoeken we iemand die met haar,
met name, op maandag helpt de week op
te starten door samen leuke dingen te ondernemen.
- Voor een 84-jarige man uit Lieshout
zijn we op zoek naar iemand die het leuk
vindt samen met hem muziek te maken
en spelletjes te spelen.
- Een 23-jarige vrouw met een licht verstandelijke beperking uit Beek en Donk
is op zoek naar een positief persoon die
haar kan begeleiden naar Nederlandstalige festivals, naar de stad, een bioscoopbezoek en eventueel eens samen iets te
gaan eten.
- Voor een 17 jarig meisje uit Beek en
Donk met een licht autistische beperking
zoeken we een maatje van haar leeftijd
met geduld. Ze houdt van bakken en
koken en om gezellig samen te kletsen.
- Een 79-jarige man uit Beek en Donk
zoekt een maatje met veel geduld om een
praatje mee te maken en naar muziek te
luisteren.
Voor meer informatie over deze
vacature(s) graag contact opnemen met
het maatjesproject Laarbeek, Otterweg
27, 5741 BC Beek en Donk, telefoonnummer: 0492-782901.
Of mailen naar:
hmanders@vierbinden.nl
De vacatures zijn ook te bekijken op de
website: www.vierbinden.nl onder het
kopje vrijwilligerswerk.

- Een 58 jarige man uit Beek en Donk
17
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Beste dames

Het concert start om 14.30.
De entree bedraagt 3,- euro
Reserveren? Dat kan: 0492 382943

Dinsdag 22 oktober moederdagviering.
VERWERKINGSGROEP NABEOm 19.30 uur eucharistieviering in de
STAANDEN NA ZELFDODING
kapel.
Daarna wordt onze avond verzorgd door
“un Bietje Brabants” in De Couwenbergh. Begin november 2013 start in Eindhoven
opnieuw een verwerkingsgroep voor nabestaanden na zelfdoding. Onder beBestuur KVO
geleiding van twee professionele hulpverleners vinden lotgenoten bij elkaar
ondersteuning in het verwerken van dit
ingrijpende verlies.
De groep bestaat uit 10 bijeenkomsten.
Voorafgaand vindt er een kennismakingsgesprek plaats met de begeleiders.
Voor informatie en opgave kunt u bij hen
terecht: Anka Steinfort, 06-23920103 of
Roel Hekking, 06-10769154. Zie ook de
website:
http://www.dse.nl/~nabestaanden/.

Het Kouwenbergs kerkje
presenteert: Binderin
Binderin, dat klinkt bekend. Dat kan ook
niet anders. Niet alleen in de naam ligt
de oorsprong van deze club verankerd,
ook na zoveel jaren behoeft de praktijk
van hun muziekmakerij geen aanpassing aan andere tijden.Wat goed is, komt
niet alleen snel, maar blijft ook. Noem
het volks, wereldmuziek, folk, country of
oldschool, Binderin is nog steeds fijn vrijblijvend bezig eigenwijs invulling te geven
aan een bezigheid die alles en iedereen
verbindt: met muziek wordt en gaat alles
beter.. Binderin maakt mooie eigen liederen en brengt klassiekers in een eigen
jasje met een akoestische begeleiding en
fraaie meerstemmige samenzang.
Het wordt een bijzonder concert, zowel
vocaal als instrumentaal.
Zondag 27 oktober

Griepspuiten
In de praktijk van Dr. Engels en Dr. Titulaer worden de jaarlijkse griepspuiten gegeven op de volgende dagen:
Woensdag 6 november tussen
14.00-17.00 uur
en op
Donderdag 7 november tussen
14.00-17.00 uur.
Bent u 60 jaar of ouder of bent u een risicopatiënt (diabetes mellitus, COPD of andere chronische aandoeningen) dan bent
u van harte welkom op één van beide
dagen bij ons in de praktijk.
Patiënten die in de risicogroepen vallen
krijgen nog persoonlijk een uitnodiging.
Mocht u nog vragen hebben over bovenstaande neemt u dan contact op met één
van onze assistentes.
Huisartsen en assistentes Aarle-Rixtel
Lieshoutseweg 50
Aarle-Rixtel
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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
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Openingstijden showroom
wo-do-vrij :13.30-18.00 uur
za: 09.00-16.00 uur
Of volgens afspraak
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De Regt wint
CZ Verwenzorgprijs
Op woensdag 2 oktober jl. vond in de Rodahal in Kerkrade de feestelijke prijsuitreiking plaats voor alle winnaars van de CZ
Verwenzorgprijs. May de Vries, activiteitenbegeleidster van woonzorgorganisatie
de Zorgboog was samen met een aantal
bewoners en vrijwilligers van woonzorgcentrum de Regt in Beek en Donk aanwezig om de prijs in ontvangst te nemen.
CZ Verwenzorgprijs
Om activiteiten mogelijk te maken voor
chronisch en ongeneeslijk zieke mensen
in de psychiatrie, ouderen- en gehandicaptenzorg, organiseert zorgverzekeraar
CZ jaarlijks de ‘CZ Verwenzorgprijs’. Dit
jaar werden de deelnemende organisaties
uitgenodigd om activiteiten te verzinnen
voor hun cliënten met als thema ‘Zorg
met kunst’. Voor de beste ideeën stelt het
CZ per gewonnen idee een bedrag van
€ 1.000,- ter beschikking.
Het winnende idee
Het winnende idee van de Regt heeft als
titel ‘Het op je klompen aanvoelen’.
Op 14 november 2013 gaan bewoners van
de Regt naar Herberg de Brabantse Kluis
in Aarle-Rixtel voor een lunch en nemen
zij deel aan een workshop klompen beschilderen onder begeleiding van Nicole
van Aarle, de enige vrouwelijke klompenmaakster van Nederland. Verder is er een
rondleiding in het ernaast liggende missieklooster Heilig bloed en de omliggende
tuin met Maria grot.
Prijsuitreiking
De prijsuitreiking was al een verwenmiddag op zich. De genodigden genoten
van een concert van Guido’s Orchestra,
operazangeres Wendy Kokkelkoren en
Limburgs volkszangeres Beppie Kraft.

DoReMi nieuwe muziekcursus
voor kinderen uit groep 3 of 4
Harmonie De Goede Hoop biedt dit
schooljaar een nieuwe muziekcursus aan
speciaal voor kinderen uit de groepen 3 of
4. Kinderen uit groep 5 zullen al op school
meedoen met het project Muziek=COOL,
maar de DoReMi-cursus is speciaal gericht op de nog jongere kinderen.
Spelenderwijs
Het doel van de cursus is om kinderen
op een speelse manier kennis te laten
maken met muziek. Zo zijn we veel bezig
met zingen en ook dansen en we doen allerlei luisterspelletjes. En we maken een
begin met het lezen van het reguliere notensysteem en leren over ritme.
Positief
In tijden dat kinderen veel achter de computer zitten kan een expressievak als
muziek heel positief bijdragen aan de
ontwikkeling van een kind. Niet voor niets
is er uit onderzoek gebleken dat muziek
slim maakt, maar ook op de emotionele
ontwikkeling heeft het effect. Maar wat eigenlijk het belangrijkste is: het is gewoon
erg leuk om met muziek bezig te zijn!
De lessen
Op maandag 4 november 2013 start de
cursus die duurt tot het einde van het
schooljaar. De lessen worden gegeven
door Cindy van Rijn op maandagen van
15.45 tot 16.30 uur in De Dreef. Kosten
voor de cursus zijn €95,Aanmelden
Wilt u uw zoon of dochter voor deze
cursus aanmelden, of heeft u nog vragen,
dan kunt u contact opnemen met Heleen
van Asten T 0492-383147 E heleenvanasten@onsbrabantnet.nl
21
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Report Ad

niet alleen langharige honden behandeld,

Honden trimsalon, maar ook kortharige honden hebben veel
nieuw in Aarle-Rixtel. nut van een behandeling. Zij worden geSinds enkele maanden is Roxane Roestenburg met een eigen honden trimsalon begonnen aan de Dorpsstraat in
Aarle-Rixtel. Reportad is bij haar op bezoek om kennis te maken met haar en
haar trimsalon. Reportad heeft zelf geen
hond, maar op de boerderij bij hem thuis
hadden ze wel een hond. Gewoon een
boerenfoks, die alle vrijheid had en ook
het ongedierte op afstand hield. Roxane
heeft haar opleiding gevolgd en al geruime tijd ervaring opgedaan in dierenpensions. Vanaf kleins af aan ben ik altijd
al gek met dieren geweest en heb altijd
paard gereden. Ik heb de opleiding Hondentrimmen bij cursuscentrum Dierverzorging in Barneveld gedaan. Heb mijn
werkervaring opgedaan met veel plezier
bij Trimshop Shannon van Elly Giesbers,
hier heb ik alles geleerd wat met dit leuke
vak te maken heeft. In oktober 2012 heb
ik mijn diploma honden trimmen gehaald.
Vandaar dat Roxane haar eigen salon is
opgestart bij haar ouderlijk huis aan de
Dorpsstraat 94 in Aarle-Rixtel. Zij heeft
een mobiele unit staan aan de rechterzijde
van hun huis. Zij vertelt Reportad dat ze
22

wassen met een goede shampoo, behandeld met een waterblazer waardoor de
los zittende haren worden verwijderd. De
Jack Russell terriër verhaart het hele jaar
door. Maar na zo’n behandeling zie je het
verschil pas. Langharige honden dienen
op tijd een behandeling te ondergaan. De
klitten dienen verwijderd te worden, een
wasbeurt met goede shampoo voorkomt
vaak veel huidproblemen. Verzorging van
je hond is belangrijk. Je voorkomt vaak
ernstige huidproblemen door je hond
een goede verzorging te geven. Roxane
vertelt dat ze goede contacten heeft met
de dierenartsen in de omgeving. Regelmatig krijgt zij honden ter behandeling die
door de dierenarts naar haar zijn doorverwezen. Maar zij verwijst ook honden
door naar de dierenarts wanneer dit nodig
is voor de gezondheid van de hond. Regelmatig krijgt zij honden ter behandeling
van het dierenpension. Zij willen graag
een nieuw baasje vinden voor de hond,
maar dan moet deze er wel goed uitzien.
Dan is deze ook makkelijker te plaatsen.
Het nieuwe baasje dient dan wel de verzorging te betalen. Roxane vertelt dat de
kosten van haar behandeling ten goede
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komt van het dierenasiel. Reportad is ook
benieuwd waarvoor je bij Roxane terecht
kunt, op www.dogtreatmentshop.nl kun je
alles terug vinden. Maar een enkele wil
u niet onthouden: Behandeling: U kunt
bij ons terecht voor professionele vachtverzorging van uw hond. Uw hond is in
goede handen en wordt liefdevol behandeld. Wassen, föhnen, nagels geknipt,
oren uitgeplukt en teken verwijderd zijn
standaard bij de behandeling inbegrepen.
Indien noodzakelijk worden ook de anaalklieren uitgedrukt. Afhankelijk van de
vacht zijn er verschillende trimtechnieken.
Het trimmen kan bestaan uit knippen,
uitdunnen, plukken, strippen, scheren,
kammen en/of borstelen. Uw hond staat
hierbij op de trimtafel en wordt zo nodig
vastgezet met een bandje. De behandeling vergt enige uren. Uw hond kan na afloop daarom best wel moe zijn. Trimmen:
Bijna iedere hond kan in de trimsalon terecht. De verzorging van de vacht is een
belangrijk onderdeel van de verzorging
van uw hond. Bij veel hondenrassen is de
vachtverzorging door de hond zelf niet te
doen. De hond heeft hierbij hulp nodig van
de eigenaar en een trimmer om de vacht
in goede conditie te houden en zo huidproblemen te voorkomen. Het is daarom
verstandig om het uitje naar de trimmer
een vast onderdeel van het leven van
uw trouwe viervoeter te maken! Wassen
en kammen: Uiteraard is uw hond ook
welkom voor een wasbeurt. De kortharige
honden worden alleen gewassen en half
langharige en langharige honden worden
ook gekamd. Borstelen en kammen: Om
klitten te voorkomen kan het bij sommige
honden raadzaam zijn de vacht regelmatig, bijvoorbeeld maandelijks, te laten
borstelen en/of kammen. Als uw hond een
medisch probleem of een besmettelijke
aandoening heeft, medicijnen nodig heeft
of loops is, wilt u dat dan bij het maken
van de afspraak melden?
Reportad is onder de indruk wat Roxane
te bieden heeft. En wat nog belangrijker

Report Ad
is: jonge mensen die het aandurven om
voor zich zelf te beginnen. En in AarleRixtel zijn de laatste jaren diverse jonge
ondernemers van start gegaan. Het hangt
van ons af of zij een toekomst hebben. Ik
hoop dat iedereen beseft dat het aan de
inwoners zelf ligt of we een levend dorp
hebben. Aarle is dat betreft een levend
dorp, bruisend zelfs. Reportad wenst
Roxane vele lieve honden toe om deze
te mogen verwennen. Bang is ze er helemaal niet van. En blaffende honden bijten
niet, wist ze mij te vertellen. Zij stelt ze
eerst op hun gemak en dat lukt ze heel
aardig. Bel haar voor een afspraak 06 30
13 01 75. Roxane bedankt nog voor het
lekkere kopje koffie. Reportad.

Prinses Beatrixfonds:
Na 17 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.

Klokje
Te koop: honden en kattenvoer. div
soorten en zeer goed. Vesters Agrarische
Groothandel BV Torenakkerweg 1, AarleRixtel Tel: mob: 0625035056
Jong – LEREN
Huiswerkbegeleiding voor alle leerlingen
kan vanaf nu elke maandag- dinsdagwoensdag en donderdagmiddag. In kleine
groepjes wordt onder deskundige begeleiding aan het huiswerk gewerkt. Louise
de Jong, Lieshoutseweg 83, A-R, 0492
382668. www.jong-leren.com
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www.bbig-design.com

De kaaskoning
“kaas met een vorstelijke smaak”
Niet de eerste.
Maar wel de beste !!
Iedere donderdag van
7:30 tot 13:00 uur
op het marktterrein.
www.dekaaskoning.nl
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Voor liefhebbers van echt.
Niet van namaak.

Laverdonk 4
Heeswijk-Dinther
tel. 0413-291850
fax 0413-293799
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vang 20.30 uur.
Wim Beeren Jazz Society: Toptalent op
een bruisend en inspirerend jazzpodium,
waarbij je in een ongedwongen en gezellige sfeer oude bekenden en nieuwe
vrienden ontmoet !
www.wimbeerenjazzsociety.nl
www.petertiehuis.nl

Kleuren- en vormenrijkdom in
het rijk van de zwam.

Peter Tiehuis & Band
bij Wim Beeren Jazz Society op
Mycologie is het deel van de biologie dat
23 oktober zich bezighoudt met het onderzoek naar
Woensdag 23 oktober belooft weer zo’n
topavond te worden met Peter Tiehuis
& Band op het podium van Wim Beeren
Jazz Society in café Van Bracht in AarleRixtel.
Fusion muziek van het hoogste niveau met
een bezetting om jaloers op te worden:
Naast Peter op gitaar zien we Karel
Boehlee op toetsen, Theo de Jong op bas
en Hans van Oosterhout op drums.
Als een van de leading gitaristen in Nederland loopt Peter’s carrière, in willekeurige volgorde, via de Skymasters, Ilse de
Lange, Trijntje Oosterhuis, Metropole Orkest, Peter Herbolzheimer, Batida, Chris
Hinze enzovoorts, naar Aarle-Rixtel op de
23e.
Op het repertoire staan onder andere
stukken die speciaal voor Peter zijn gecomponeerd door “groten der aarde” als
John Scofield en George Duke.
En dit alles voor een entreeprijs van
slechts € 7,Op deze avond zijn ook nog passepartouts verkrijgbaar à raison van € 55,- voor
het hele seizoen.
Kom op tijd voor de beste plaatsen! Aan-

fungi (zwammen, schimmels, paddenstoelen). Het doel van de Nederlandse
Mycologische Vereniging is om in Nederland de kennis van de mycologie te bevorderen.
En dat is precies wat Henk Huiser doet!
Dankzij zijn publicaties, vol prachtige foto’s, komen we meer te weten over het
zwammenrijk.
Bibliotheek Dommeldal heeft, samen met
Groei en Bloei afd. Helmond, aan Henk
Huiser gevraagd om ons meer te vertellen over de kleurenrijkdom en de vormenrijkdom in het zwammenrijk.
Op maandagavond 28 oktober zal hij in
de bibliotheek in Mierlo met zijn prachtige
plaatjes van zwammen, schimmels en
paddenstoelen, laten zien hoe het milieu
de leefomstandigheden van fungi beïnvloedt.
De avond begint om 20.00 uur. Toegangskaartjes zijn te koop voor € 3,= aan
de balie in de bibliotheek. Bent u lid van
Bibliotheek Dommeldal of van Groei &
Bloei? Neem dan uw pasje mee zodat u
profiteert van de ledenkorting van € 1,=.
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www.twanvanhout.nl
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1. Hij is een echte Aarle-Rixtelnaar
2. Hij heeft kinderen
3. Je ziet hem bijna overal
4. We blijven lachen
5. Wat moet dat moet dan maar.
6. Hij kan wel fietsen
We doen er wederom 3 hints bij:
7. Mensenmens
8. Onderhoudend
9. Heeft iets met water

Nieuws uit
Ganzegat, deel 3.
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 een nieuwe groep
dansmariekes.
Om 21.11 uur zal de nieuwe prins carnaval
van Ganzegat bekend gemaakt worden.
Bij slecht weer vindt deze happening
plaats in cafe zaal de Vrienden.
Eerder gaven we al de volgende hints:

Nou, langzaam begint het wellicht al duidelijk te worden wie de komende tijd de
carnavalskar zal gaan trekken.
Denkt u het te weten? Vul dan snel de
lijsten voor het prinsraden in bij Groente
en fruit vd Heuvel,cafe van Bracht, kantine ASV’33, Grand Cafe Stout, Edelsmid
Johan van Bakel, Bloom, de Dreef, Tamoil Tankcentre en snoepwinkel Jantje.
Er worden onder de winnaars 2 x 2 VIP
kaarten verloot voor de ganzekwekavonden. Deelname aan het prinsraden
kost u slechts €1,00 per keer dat u meedoet.
Nieuwe site.
De laatste tijd is er hard gewerkt aan een
nieuwe site van de Stichting Organisatie
Carnaval Ganzegat. Vanaf eind oktober
zal deze in de lucht zijn.
Kijk dus op de site. U vindt hier onder andere de tiende hint voor het prinsraden.
Tot gauw.
Stichting Organisatie Carnaval Ganzegat

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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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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Na vele jaren heeft onze trainster door omstandigheden helaas moeten stoppen.
We zijn daarom op zoek naar iemand die
deze les wil overnemen.
Heb je zelf interesse en ken je iemand die
deze les kan geven? Neem dan contact
op met Karien
Mescher, e-mail: k.mescher@zonnet.nl of
06-12994447.
Dames Gym Cialfo – woensdaggroep, Jo
Gijsbers.

Cialfo-gym in Aarle-Rixtel is een hartelijke, recreatieve vereniging die in 2014
al 60 jaar bestaat. We zijn een club waar
jong en oud op een leuke manier sportief
bezig zijn met gymmen en turnen. We
vinden bewegen erg belangrijk en proberen onze leden, ongeacht leeftijd en
geslacht, op een laagdrempelige manier
te motiveren om in beweging te blijven.

Wij willen ons even voorstellen.

Restaurantavond Zonnetij
Aarle-Rixtel
In samenwerking met Savant culinair organiseert ViERBINDEN dinsdag 29 oktober a.s.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 24 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 29 oktober a.s. staat er een wild
menu op het programma:

Wij zijn dames van de gym-club Cialfo.
Wij gymmen op woensdag van 12.00 uur
tot 13.00 uur in de Dreef in Aarle-Rixtel.
De leeftijd doet er bij ons niet toe. Wij zijn
een gezellige groep in de leeftijd van 50
tot 80 jaar.
Je zult wel denken dat is toch een groot
verschil, maar als je ons bezig ziet zijn wij
allemaal nog jong. Wat we niet kunnen
hoeven wij ook niet te doen of doen het
wat rustiger aan. Je bent tot niets verplicht. Alles wat wij doen is goed voor
onze geest en ledematen.
Heldere kalfssoep
Been – armoefeningen, geheugenspel en
Varkensrollade
champignonsaus
oefeningen op de mat, we doen het alGevulde kipfilet tijmsaus
lemaal. Goede oefeningen en zelfs een
Aardappelgratin
dansje gaat ons lukken. Jaarlijks houden
Spitskool
met ham
wij een feestmiddag welke altijd veel geGroente melange
zelligheid brengt, je kan dan gezellig bijVanille vla met tutti frutti
kletsen en leer je elkaar op een andere
manier kennen. Wij kunnen ook nog wat
leden gebruiken kom gerust eens een Dit alles voor een leuke prijs.
keertje kijken en/of doe een keertje mee. Graag tot ziens op 29 oktober a.s.
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Bericht van:
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Dat ik fiets,
schijnen velen te weten,
maar met Carnaval heb ik niets,
vroeger wel,
maar dat is al een tijdje geleden.
Drie keer op één dag,
bij bakker van Brug,
bij de MCD
en bij v.d. Heuvel op d’n Opstal,
kwam steeds dezelfde vraag terug,
worde gai de neie Prins.
Steevast was m’n antwoord,
dan witte gallie meer dan ik
en fietsen du bekant iederein.
Dus gok niet op mij,
dit jaar niet
en ook geen volgende keer,
eerder dan normaal,
weet iedereen het dit jaar weer.

Voordat we onze eerste officiële veldtoertocht van het seizoen houden (10-11),
waarover volgende keer meer. Gaan we
vanaf 27-10 wekelijks van start met veldtoertochten in groepsverband waaraan
iedereen kan deelnemen. Wanneer we
geen andere activiteiten hebben gepland, vertrekken we om 10.00 uur voor
een mooie rustige rit over binnenwegen
en goed begaanbare bospaden, uiteraard bieden wij u de nodige variatie. We
zorgen dat we rond de klok van 12.00 uur
weer terug zijn. Bent u in het bezit van een
mountainbike of crossfiets en wilt u sportief bezig zijn, schroom dan niet om mee
te gaan. Bij slechte omstandigheden kunt
u kijken op de ADW-site of het doorgaat, RD
daar kunt u ook ons totale programma
vinden.
De eerste rik- en jokeravond zit er weer
op, Annie v.d. Velden won bij de jokeraars en Theo Sterken bij de rikkers.

Jeugdprinsenbal op
3 november 2013

Nieuws Wie worden er dit jaar jeugdprins en –
Handboogschutterij prinses in Ganzegat?
de Eendracht Komt dat zien, komt dat zien op 3 noNa de verhuizing in augustus j.l. van de
Bosscheweg naar de Lijsterstraat 25 in
Aarle Rixtel zijn een aantal leden en vrijwilligers druk aan de slag gegaan om
de doel op te knappen en ook zo ver te
krijgen dat er weer wedstrijden kunnen
plaats vinden.
Hoewel het nodige nog moet gebeuren,
zijn we al wel weer zover dat we vanaf
zaterdag 19 oktober kunnen gaan met
het van Ganzenwinkeltoernooi 2013. Gepland staat dan de wedstrijd tegen HBV
Prins Bernhard uit Mierlo aanvang 18.00
uur.

vember 2013 om 14.00 uur in de Dreef.
Ook zijn er dan verschillende optredens.
Hier zijn nog enkele plaatsjes vrij, iets
voor jou/jullie?
Een playbackoptreden of iets anders,
geef dit dan nog even door vóór 25-10-13
via email: gelekielenpr@gmail.com
Zit je bij de winnaars, dan volgt er een
gastoptreden in het openluchttheater in
Mariahout, dus zorg dat je er bij bent.
Wij zien jullie graag op 3 november, een
voorproefje op carnaval nemen, zie onze
facebookpagina:
www.facebook.com/gele.kielen.
De Gele Kielen
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Café van Bracht

Van oudsher uw vertrouwde adres voor:
* Koffietafels
* Feesten en Partijen
* Vergaderingen

Kerkstraat 9, 5735 BW Aarle Rixtel Telefoon 0492-381221

Voor uw schilderwerk, binnen en buiten
A DV I S E R I N G
SERVICE
ONDERHOUD
RINI VAN BERLO Mob. 06 48 867 753
www.vanberlo-woonservice.nl, info@vanberlo-woonservice.nl
Molenstraat 32, 5735 BM Aarle-Rixtel, tel. 0492 - 38 35 68
34
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Bericht van:
De Meikever
8 Oktober 2013 heeft Johan waarschijnlijk
in zijn grote weerboek bijgeschreven als
de koudste ooit gemeten. Het vorige record dateerde van 1975 en dat is al weer
een suf tijdje geleden. Het weer beheerst
ons dagelijkse bestaan en kan van grote
invloed zijn op onze gemoedstoestand
want je zult maar een gezellig buitendagje
gepland hebben en het giet pijpenstelen
of je moet werken en de mussen vallen
van het dak. Negentig millimeter regen op
een dag is wel erg veel van het goede
of kwade, in dit geval. Natte voeten gaat
nog wel maar als je moet pompen of verdrinken. Wateroverlast is wereldwijd een
groot probleem, watertekort zelfs nog een
groter probleem. Tekort zal in Nederland
niet zo heel snel gebeuren of het klimaat
moet zodanig veranderen en dan zijn we
waterpoort naar de Peel af. Teveel water
zou zo maar kunnen en we liggen nog
steeds voor een groot gedeelte onder de
zeespiegel. Laarbeek gelukkig niet maar
als ze in Brabant echt beginnen te boren
naar schaliegas? Dan zouden we zomaar
de zompige Peel zelf kunnen worden.
Ik weet niet of ze bij de gemeente nog
dromen over water, hebben ze nog wel
plannen met ons water. Bijvoorbeeld het
oude kanaal, ligt er toch een beetje verloren bij, vind ik zelf. Daar zit meer in, behalve water. Maar ja, de poen, hè. Het
kan niet zonder geld en investeerders
staan momenteel niet in de rij, denk ik. Ik
zou wel aan het water willen wonen. Het
is volgens mij ook de hoogste tijd voor een
echte waterpoort. Dan beginnen we met
een rijtje fraaie paalwoningen langs de
Havenweg. Niet van die kubussen zoals
in Helmond(sorry Piet) maar mooie watervilla’s met een luxe bordes boven het
water en een eigen aanlegsteiger. Lekker
luieren met uitzicht over “ de kanaal”,een
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beetje hengelen, bootje varen en wat
zwemmen. Genieten van de oude dag,
zoals het op heel veel plaatsen in onze
waterlandje al lang een goed gebruik is
en ook zoals Drees het destijds bedoeld
moet hebben. Ik voorzie verder geen problemen, supermarkt dichtbij,je hoeft alleen
maar over te steken, eh ...varen. Je kunt
zelfs naar Helmond varen, maar waarom
zou je. Ik heb nog wel een paar eisen?
Op z’n minst wat mooie waterplanten,
voor het biologisch evenwicht zoals dat
officieel heet en voor het mooie aanzicht
natuurlijk. Een paar kleuren waterlelies,
wat waterpest, dotterbloemen, kikkerbeet,
pijlkruid en aan de kant van Helmond wat
kattenstaarten, och zomaar, niet voor de
aantrekkingskracht. Dan nog een flinke
haffel echte kikkers er in. Misschien, heel
misschien komt de ooievaar dan echt een
keer op bezoek en besluit zich te vestigen
bij onze waterpoort. Ik zou bijna ons nationale symbool “De gans“ vergeten. Zonder
gans geen kans.Ze horen erbij, bij onze
geschiedenis. Zoals in vervlogen tijden,
op de oude hofsteden, aan de oevers van
de Aa. Bovendien de beste poortwachters die er in de geschiedenis te vinden
zijn. Goedkoop in onderhoud, ze scharrelen hun kostje zelf. En met Kerstmis,
och ..eentje minder is niet erg. Ik wil geen
Franse toestanden, U weet wel. Ik denk
meer aan de veiligheid, bewaking van
onze eigendommen. Onder de slogan
van onze eigen Wim Daniels die het zo
mooi propageerde “hou je veilig”.
De meikever.
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Bericht van:

Fysiotherapie op
basis van haptonomie
Ons lichaam geeft ons dagelijks aan hoe
het met ons gaat en wanneer we over
onze grenzen gaan. Dit kan op lange termijn leiden tot hoofdpijn en chronische
spier-en pijnklachten. Wanneer wij deze
signalen negeren, kunnen er chronische
(stress)klachten ontstaan. Herstel zal
dan langzamer gaan. Fysiotherapie op
haptonomische basis helpt om bewust te
worden van lichaam en gevoel.
Dit kan een goede ingang zijn voor:
• gevoelens van stress, onrust en gespannenheid
• psychosomatische klachten zoals hyperventilatie, hoofdpijnklachten of slaapproblemen
• chronische spier-en gewrichtpijnen
zoals fibromyalgie
• verminderd herstelvermogen op lichamelijk of psychisch vlak, zoals bij een
(dreigende) burn-out
• overbelastingsklachten zoals RSI
Fysiotherapie op basis van haptonomie
helpt je te luisteren naar eigen lichaam en
gevoelens.
Bas van der Horst is gespecialiseerd in
psychosomatiek, mindfulness en haptonomie en tevens werkzaam in revalidatiecentrum Blixembosch te Eindhoven.
Ons fysiotherapeutisch team werkt samen
met andere disciplines binnen ons pand,
zoals in dit geval met Flow Laarbeek psychosociale hulpverlening.
Fysiotherapie op haptonomische basis
wordt volledig vergoed door de Aanvullende Verzekering, waarin fysiotherapie
is opgenomen.
U kunt op verwijzing van uw huisarts of
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zelf(DTF) voor een afspraak contact opnemen.
Fysio&Zo Aarle-Rixtel
Bas van der Horst
06-57931171 of 0492-381288

Oproep dweilen,
Na het dweilen 2013 is
cv eieren volop bezig met
het organiseren van het dweilen 2014.
Het zou leuk zijn wanneer naast muziekanten van buiten ganzegat ook
(gelegenheids)bandjes uit Aarle-rixtel
mee zouden dweilen. Enthousiaste
bandjes kunnen zich aanmelden of informatievragen bij cveieren@hotmail.com of
bel 06 50602658. Het doel is een gezellige carnavalsmaandag.

Kosten van de advertenties
Inlichtingen

voor adverteren in het
Gemeenschapsblad
Ad Loos Kerkstraat 39
Tel 0492 - 382034
Exclusief BTW 21 %
1/1 pagina: € 50,=
1/2 pagina: € 26,50
1/3 pagina:€ 19,=
Klokjes inclusief BTW: v.a. € 4,=
Dankbetuigingen inclusief BTW: € 9,=
Bijkomende kosten, zoals verkleinen van
advertentie e.d. zullen worden doorberekend.
Bank: Rabobank 10.14.95.048
www.gemeenschapsblad.nl
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Voor alle generaties!
Bij de Zorgboog staan we klaar voor alle generaties. Iedereen,
ongeacht welke leeftijd, kan bij ons terecht voor een breed
pakket aan diensten in wonen, welzijn en zorg. Van zwangerschapsbegeleiding, kraamzorg en jeugdgezondheidszorg tot
gemaksdiensten, cursussen en verpleging en verzorging.
U vindt ons in onze woonzorgcentra bij u in de buurt, in de
thuiszorgwinkel of we komen bij u aan huis. Zo krijgt u altijd
de beste zorg.
Bekijk ook ons digitale magazine Fijn!
op www.zorgboogmagazine.nl

Vragen over zorg?
Bel de Zorgcentrale 0900 - 899 8636
(€ 0,01 per minuut) of kijk op
www.zorgboog.nl
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Bericht van:
Eerste amusementsavond
Zonnetij Aarle-Rixtel
druk bezocht.
Woensdag 9 oktober vond de eerste amusementsavond in de ontmoetingsruimte
van de Zonnetij in Aarle-Rixtel plaats. In
samenwerking met De Zorgboog organiseerde ViERBINDEN een avondvullend
programma voor alle bewoners, omwonenden en andere geïnteresseerden uit
Laarbeek.
85 aanwezige gasten hebben onder het
genot van een hapje en een drankje een
geweldig optreden gezien van de “Aarlese Revue”. Zij brachten liedjes ten gehore uit de jaren `20 en `30, de jaren `50
en `60 en een gedeelte uit de musical De
Jantjes. Er werd volop meegezongen en
iedereen genoot zichtbaar. Ook voor de
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“Aarlese Revue” was het een geslaagde
avond, zij zouden graag met hun nieuwe
programma weer terugkeren naar de
Zonnetij.
De volgende amusementsavond staat gepland op 15 november a.s. De ontspanningsgroep van de KBO zal dan voor u
ten tonele verschijnen. Nadere informatie
volgt te zijner tijd in de diverse gemeenschapsbladen en op www.vierbinden.nl.
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50 jaar geleden
15 oktober Raad van Elf
Maandag avond waren, in lunchroom “De
Heindert”, vele bestuursleden van verenigingen, buurtschappen en carnavalsvereniging in vergadering bijeen. Grootvorst
K. van Grinsven installeerde de commissie, welke bestaat uit de heren Jan
Beren, Th. Van den Heuvel en L. van de
Graef en wenste hen alle succes toe met
het werk, dat zij willen gaan verrichten in
verband met de carnavalsviering in AarleRixtel. De heer Beren, voorzitter van de
commissie, kon hierna mededelen, dat
de commissie zich wil gaan inspannen
om de financiële basis voor de Raad van
Elf een hechtere vorm te gaan geven en
stelde voor om, nog deze week, iedere inwoner van Aarle-Rixtel met een intekenlijst te bezoeken en te vragen voor een
zeker bedrag te tekenen. Op deze wijze
wil men voorkomen, dat de Raad van Elf
zelf weken en weken vóór de carnaval
alles moet aflopen om wat geld bij elkaar
te krijgen voor de carnavalsviering ( waaronder ook: het organiseren van de optocht, ziekenbezoek en kinderattracties ).
Hij legde vooral de nadruk erop om zeker
de opgroeiende jeugd van Aarle-Rixtel
te bewegen in te tekenen. Al de aanwezige bestuursleden zegden hun volle medewerking toe en er werd besloten voor
maandag aanstaande, het opgehaalde
geld af te dragen. De grootvorst deelde
nog mede dat er een vacature was in de
Raad van Elf en vroeg hiervoor de verenigingen kandidaten te stellen.
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Nelly Schepers, P. van Wetten en Annie
Heesakkers, heeft zich bereid verklaard
gelden bijeen te brengen voor de wederopbouw van het door een aardbeving getroffen gebied in Perzië. Het comité heeft
in deze periode een tweede ( anderhalf
uur) actie in petto. De gekozen vorm is
een kleine nabootsing van “Open het
Dorp”. In verband met deze actie zal het
comité aanstaande zaterdag avond om 8
uur een vergadering houden in de oude
jongensschool om een en ander nader te
bespreken. Jongens en meisjes, die aan
deze actie hun medewerking willen verlenen, zijn op de vergadering van harte
welkom.
18 oktober Moederdagviering RKBB
Woensdag avond hield de Boerinnenbond de jaarlijkse Moederdag viering in
zaal van den Elzen, waar de voorzitster
het openingswoord uitsprak. Zij heette
speciaal welkom pastoor van den Berk.
Hierna volgde, door twintig kinderen van
de eerste en tweede klas vele zangnummertjes en enkele spelletjes, die zeer in
de smaak vielen. Daarna volgden er nog
enkele mededelingen o.a. een excursie
naar Brabantia in Aalst en de eendaagse
moeder retraite in Uden. De leden werden
nog gevraagd zich op te geven voor de
gymnastiekclub van gehuwde vrouwen.
Na de pauze hield pastoor van den Berk
een leerzame lezing over het onderwerp
“Maria als vrouw”. Hierna werden door de
gehuwde leden nog enkele Maria declamaties naar voren gebracht.
30 oktober Mooi succes
De heren P. van Wetten en Jan Meulendijks, beide klarinettist van harmonie “De
Goede Hoop”, namen zondag jongstleden,
als duo deel aan het solistenconcours te
Neerkant. In de ereafdeling wisten zij de
eerste prijs te behalen.

16 oktober Plannen van het Dousadj
comité
Ook het plaatselijk Dousadj comité, bestaande uit H. Nooijen, W. Beeren, Dine
van de Graef, Wilhelmien van de Vorle,
Cisca Nooijen, Ab van de Heijden, Th. Michels, J. Michels, Lia Beekers, Antoinette HELMONDSE COURANT oktober 1963
van de Heuvel, Riek van de Bogaard,
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