
�

4 november 20�3
NR  �8



2



3

Stichting
Gemeenschapsblad 
Aarle-Rixtel

STICHTINGSBESTUUR:
Jan den Mulder,   Lieshoutseweg 26                         382067
Cisca Verschuuren - Nooijen,  Molenstraat 70H   382�00
Maria Hagelaar - van Griensven Het klavier 4    383293
Ad Loos,    Kerkstraat 39.    382034
Theo Schepers,   Lijsterstraat 7.    38�733

Huisartsen:   T. Engels en F. Titulaer   38�253
Huisartsenpost Elkerliek:        0900 886�
Tandartsen:  C. Martin en P. Kolkman     38�790
  P. Colen      382727
Apotheek:    Laarhoeve      386000
Ziekenhuis:   Elkerliekziekenhuis Helmond  595555
Spreekuur pastorie:   zie kerkberichten Heindertweg �         38�2�5

Kosten van de advertenties

Exclusief BTW 2� %
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 door-
berekend.
Bank: Rabobank �0.�4.95.048

Inleveren kopij
  
Tot uiterlijk dinsdagavond voor het ver-
schijnen 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 �0 �4 95 048.

Klachten t.a.v. Gemeenschapsblad:
Maria Hagelaar - van Griensven 
Het klavier 4   
Tel 0492 - 383293

De Stichting Gemeenschapsblad kan 
geen enkele aansprakelijkheid 
aanvaarden voor schade van welke aard 
dan ook, ontstaan door het niet, 
niet tijdig of onjuist plaatsen.

Verschijningsdata:   �8-��  /  9-�2  /  23-�2  /  �3-0�-20�4
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Oplage    2500
Jaargang     43

www.gemeenschapsblad.nl
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POLITIEBUREAU Beek en Donk, openingstijden ma  t/m vr 09.30-�2.30 u, 
 wo �8:00-�9:30u tel. 0900 - 8844.
BRANDWEER 112 Niet spoedeisend in kantoortijd: 0492469890. Overige : 0402332�55. 
GEMEENTEHUIS Beek en Donk, Koppelstr. 37 tel. 469700 
 Open: Ma t/m Vr 9.00 tot �2.30 uur  Wo van �4.00 t/m �7.00 uur. (burgerzaken)
  Wo �8.00 �9.30 uur (burgerzaken en Bouwen en Wonen) 
DORPSPLATFORM Aarle-Rixtel Secretariaat Kannelustweg �� 5735 EJ Aarle-Rixtel 
 Tel. 38�696. E-mail: info@dorpsplatform. Website: www.dorpsplatform.nl
M.F. DE DREEF De Duivenakker 76, tel. 382�49
STORINGSNUMMERS Storingsnr. gas en stroom 0800-9009 
 Waterleiding: 073-6838900. UPC 0900-�580
WONINGSTICHTING LAARBEEK: Heuvel �, Lieshout, tel. 0499-423370. 
 Open: Ma. t/m do van 8.30 - �6.30 u.  vr 8.30-�2.30 uur 
SCHULDHULPVERLENING LAARBEEK voor hulp bij schulden: Budgetwinkel, Churchil-
 laan �09, Helmond, aanvraagformulier opvragen tel. 0492-587878.
BLOEDAFNAME ELKERLIEK ZIEKENHUIS maandag en woensdag van 08.�5 – 08.45 in 
 Zonnetij (appartement 2�) aan de Heindertweg.
VERLOSKUNDIGEN Praktijk Natal Gemert-Bakel en Aarle-Rixtel. 
 Kouwenberg �3 Aarle-Rixtel. Afspr. , ma t/m vr van 9.00 u tot �2:00 u. 0492-367703
 Dienstdoende verloskundige: 0492 — 367703
FYSIOTHERAPEUTEN  Fysiotherapie en Manuele Therapie. P. J. Groenendaal en 
 Mw. J. Strijbosch. Koude Maas �6, tel. 382�56.
 Fysio&Zo Aarle-Rixtel Kouwenberg �3 38�288 www.fysioenzoaarlerixtel.nl
PARAMEDISCH CENTRUM:Fysiotherapie-training Kemps-Rijf Tel:382�20. 
 Podotherapie Tel: 465647. Ergotherapie Van der Muuren Tel: 06-�97�8264. 
 Logopediepraktijk Aarle-Rixtel Tel: 38�524. 
 Molenstraat 9a/b Aarle-Rixtel   www.paramedischcentrumlaarbeek.nl
DE ZORGBOOG KRUISWERK:   en Gezondheidsservice. Info kantooruren 0900-8998636   
Thuiszorgwinkel Helmond verpl.huis Keyserinnedael, Kanaaldijk NO �8, 
 tel 0492-348782   ma t/m vr �0.00-�7.00u za �2.00-�6.00
VIERBINDEN: Otterweg 27, Beek en Donk, tel. 328800 ma. t/m vr. 09.00-�2.00 uur.
OUDERENADVISEUR Voor vragen over zorg, wonen en welzijn ouderen tel. 06 - 5�207270
Dorpsservicepunt: Heindertweg 87 , tel.0647333735.ma  t/m  do 9.30-��.00u. 
 email dsp-ar@vierbinden.nl
LEVgroep Leven en Verbinden:
 Penningstr 57, Helmond.tel. 0492-598989. Open ma t/m vr 9.00 tot �7.30 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 �4:00 tot 20:00 uur
SOS Telefonische Hulpdienst  Noord-Brabant: 0900-0767 dag en nacht bereikbaar.
POSTAGENTSCHAP MCD supermarkt Kerkstraat
RABOBANK:  Dorpsstraat �0, tel. 39�9�9. Open ma t/m vr �3.30-�7.00u.  
RADIO KONTAKT: Otterweg 25 in Beek en Donk, tel 0492 463624. �06.8 Mhz Kabel 94.4
BIBLIOTHEEK: Di �4.30-20.00u, Wo en Vr �4.30-�7.30 u. Bosscheweg �4a, tel. 382�2�.
HEEMKAMER ´BARTHOLD VAN HEESSEL: Bosscheweg �4a, tel. 383553 of 382763
 Open: di 20 tot 22 uur en �e zondag van de maand van �4 tot �7 u of volgens afspraak.
DIERENOPVANG vd Voorste Grootel Grotelseheide �� Bakel melden zwerfdieren 384750.
VRIJWILLIGE HULPDIENST AARLE-RIXTEL  Tel 0492-464289.  Spreekuur: ma-wo-vr 
9.00 tot �0.30 u. Otterweg 27, 574� BC in Beek en Donk
Zorgcoöperatie Tot uw Dienst De Klumper 4 LieshoutTel: 06 30640�2�

Landelijk Politienummer 0900 - 8844 voor niet spoedeisende hulp

Centraal alarmnummer  1 1 2
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Parochie O.L. Vrouw Presentatie

Zaterdag 9 november   
�8.30 uur Kerk – Eucharistieviering – Samenzang
  Truus Verbakel - van der Heijden   (verj.)
  Overleden ouders Ermens - schepers 
  Tot welzijn van de parochie
Zondag �0 november – 32e Zondag door het jaar
�0.00 uur Kerk – Eucharistieviering – Cantorij
  Marinus van den Heuvel
Woensdag �3 november  
�9.00 uur Kapel – Rozenkransgebed
  

Week van zaterdag  16 november t/m vrijdag  22 november

Zaterdag  �6 november 
�8.30 uur Kerk – Eucharistieviering – Dameskoor 
  Martien Dekkers    (par.)  
Zondag �7 november –  33e Zondag door het jaar
�0.00 uur Kerk – Eucharistieviering – Koor Vela Monte uit Deurne 
  Jongerenviering: openingsviering vormelingen
  Overleden ouders van Asten – van Breugel    
  Overleden familie Heesakkers – Ceelen
  Martien van der Linden
  Tot welzijn van de parochie
Woensdag 20 november
�9.00 uur Kapel – Rozenkransgebed
Vrijdag 22 november
�9.00 uur Kapel – Gildemis Patroonsdag Onze Lieve Vrouwe Gilde  

Overleden
Zr.Marij Verbeeck van de Zusters Ursulinen uit de Dorpsstraat nr. 7.  Zij was 78 jaar. 
Zij heeft ruim 25 jaar gewoond en gewerkt in Aarle-Rixtel.
Corrie Swinkels-Gijsbers, Zorgboogcentrum De Regt te Beek en Donk, 98 jaar.

Doopvieringen
Voor de  voorbereidingsavond en voor de doop van uw kindje  kunt u zich 
tijdens de spreekuren op de pastorie opgeven: tel. 38�2�5.

Spreekuren Pastorie 
Op dinsdag-, donderdag- en vrijdagochtend van 9 tot �2 uur is er een medewerkster 
aanwezig op de pastorie, tel 38�2�5.  U kunt dan terecht met vragen over: dopen, 
huwelijken, jubilea en misintenties. Voor dringende gevallen zoals uitvaart of zieken-

Week van zaterdag 9 november t/m 15 november
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Parochie O.L. Vrouw Presentatie
zalving,  kunt u altijd naar de pastorie bellen, tel.:38�2�5.
Voor vragen of een persoonlijk gesprek met waarnemend pastoor Verbraeken kunt u 
terecht bij het parochiecentrum in Beek en Donk tel. 0492 46�2�6

MOV 
De afgelopen jaren is in onze kerk al veel vertelt over het project in Ghana waar de 
collecte van onze parochie speciaal voor gehouden werd. Op dinsdag �9 november 
a.s. is er om �9.30 uur in het Kouwenbergs kerkje een avond over dat project. Ton 
Schepens en Henk van Eijndhoven zullen u dan vertellen over hun ervaringen en 
over de vooruitgang aldaar van het afgelopen jaar. 

Vieringen Missieklooster H. Bloed te Aarle-Rixtel
Kloosterdreef 7
Eucharistevieringen;
09.30 uur op zondagen
�7.30 uur maandag t/m vrijdag
09.30 uur zaterdag
Uitstelling van het Allerheiligste
�5.30 uur - �7.00 uur maandag en vrijdag
�0.00 uur - �2.00 uur woensdag
�0.30 uur - �2.00 uur zaterdag en zondag
�6.00 uur - �8.00 uur zondag
Over het algemeen zijn de missen op dinsdagen, donderdagen, vrijdagen en zon-
dagen in het Nederlands en op maandagen, woensdagen en zaterdagen in het 
Duits.
Allen hartelijk welkom!
Voor wijzigingen raadpleeg de website:
www.missieklooster.nl
telefoon: 0492-46�324

Helpt geld in 
Ghana?

Op   dinsdag �9 november om �9.30 uur 
houden we in het Kouwenbergskerkje 
een informatieavond over de besteding 
van geldinzamelingen ten behoeve van 
Ghana.
In mei van dit jaar zijn Henk van Eijnd-
hoven en Ton Schepens, op eigen kosten, 
weer naar Ghana gegaan om de gerea-
liseerde projecten te bezichtingen en om 
nieuwe projecten te bespreken.

Het belooft een interresante avond te 
worden met foto’s, maar vooral met 
verslagen van de ontmoetingen met de 
mensen daar.
Tevens zal op deze avond de heer Guus 
Prevoo, veldwerker, van de landelijke 
Vastenaktie, zijn verhaal vertellen inzake 
de effecten van ontwikkelingshulp.
Wij hopen op een grote opkomst van 
mensen die ons in het verleden gesteund 
hebben en die willen weten wat de ef-
fecten zijn van die ondersteuning.
Voor nadere inlichtingen kunt u con-
tact opnemen met Ton Schepens, tel. 
06�5690059.
MOV-groep.
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Aannemingsbedrijf - Machineverhuur
Sloop & Grondwerken

Handelsonderneming & Recycling
Groene woudseweg 2   -   Beek en Donk   -   Tel. 0492 - 46 59 42
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Gezocht: 
Gastcolumnist 

Ganzegatter

Voor de volgende editie van ‘de Gan-
zegatter’ zijn we nog op zoek naar een 
gastcolumnist die het een en ander kan 
onthullen over het carnavalsverleden 
van onze nieuwe Hoogheid. Dus heb je 
een goeie roddel, schunnige anekdote 
of schandalige foto van de nieuwe prins 
stuur deze dan vóór �5 november naar 
ganzegat@hotmail.nl . De beste inzen-
ding wordt beloond met een ereplaats in 
de skybox bij de Ganzegatse Optocht op 
carnavalszondag 2 maart.

Amusementsavond in 
ontmoetingcentrum ZONNETIJ.

Het is ViERBINDEN gelukt om de 
Culturele playbackgroep van de KBO

te strikken voor een geweldig optreden 
in de ontmoetingsruimte 

van het appartementencomplex 
ZONNETIJ 

Heindertweg 87 Aarle–Rixtel, 
Met hun show “sterren stralen overal” 

brengen zij een avondvullend pro-
gramma vol humor en gezelligheid.

 Vrijdagavond �5 november a.s.
aanvang �9:30 uur.

 De zaal is open vanaf �8:30 uur.
 Entree € 5,= inclusief een kop koffie en 

2 consumpties.
Vanaf maandag 4 november zijn de 

kaartjes voor deze avond te koop bij het 
dorpsservicepunt. 

Het dorpsservicepunt is gevestigd in 
de ontmoetingsruimte van Zonnetij van 
maandag t/m donderdag van 9.30-��.30 

uur.
Iedereen is van harte welkom.

1e  Qi Instructors geslaagd

Zaterdag 26 oktober jl. vond de diploma-
uitreiking plaats van SENZIN – Professio-
nals in Qi Gong. In het bijzijn van familie 
en vrienden ontvingen de �e geslaagden 
van het afgelopen seizoen hun diploma 
Qi Instructor. 
De Qi Instructor is opgeleid in de unieke 
Qi Gong methode Qi Ba en beschikt ook 
over de vaardigheden om hierin les te 
geven. Qi Instructor is de �e graad in het 
professionele Qi Gong opleidingstraject 
van SENZIN. Daarnaast zijn er ook nog 
diverse masterclasses met toepassingen 
van Qi Gong op diverse vlakken.
Ook voor komend voorjaar staat er alweer 
een nieuwe opleiding gepland. Bent u ge-
interesseerd, dan is er op �6 november 
a.s. de mogelijkheid om de Masterclass 
Qi Ba te volgen om een indruk te krijgen 
van de opleiding tot Qi Instructor.
Op de foto de �e Qi Instructors van Ne-
derland. Van links naar rechts: Suzanne 
Koolen uit Eindhoven, Aimée de Wolff uit 
Bergen op Zoom en Dorine van Horrik uit 
Aarle-Rixtel.
We feliciteren de geslaagden van harte 
met het behalen van hun diploma!
SENZIN – Professionals in Qi Gong – 
www.senzin.com
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Gezellig druk JOTA-weekend bij 
Scouting Aarle-Rixtel

In het weekend van �8, �9 en 20 oktober 
heeft Scouting Aarle-Rixtel wederom 
meegedaan aan de Jamboree on the Air 
(JOTA) en de Jamboree on the Internet 
(JOTI). De JOTA / JOTI is het grootste 
Scoutingevenement ter wereld. Tijdens 
dit weekend proberen Scouts van over de 
hele wereld contact te maken met andere 
Scouts. Traditioneel gebeurde dit altijd 
via een radiozender, maar iets meer dan 
�5 jaar geleden is daar ook het internet 
bijgekomen. Bij Scouting Aarle-Rixtel 
worden beide methodes nog steeds volop 
gebruikt en ook dit jaar zijn er vanuit de 
blokhut een heel aantal verbindingen ge-
maakt.
De JOTA heeft niet alleen wereldwijd 
een groot aantal deelnemers, ook op 
de blokhut was het op zaterdag gezellig 
druk. Behalve veel eigen leden hebben er 
ook een aantal vriendjes van leden mee-
gedaan aan het JOTA-weekend. Naast 
de vaste onderdelen op de JOTA – het 
maken van verbindingen met computer 
en radiozender – waren er verschillende 
spellen waarmee de kinderen zich goed 
hebben vermaakt. Zo kon er bijvoorbeeld 
in een interactieve zandbak worden ge-
speeld, waarbij het zand meekleurde 

met hetgeen wat gebouwd werd: slootjes 
werden blauw gekleurd en bergen rood-
bruin. Elk spel leverde een code op, 
waarmee het betreffende spel vervolgens 
kon worden afgevinkt in een computersy-
steem. Om de codes te verdienen moest 
er soms flink gepuzzeld worden; zo moest 
er bijvoorbeeld een anagram worden op-
gelost, Morsecodes worden ontcijferd en 
een puzzel wordt gemaakt met een al-
fabet wat wordt gebruikt bij het zenden via 
de radio. Tenslotte waren er ook nog een 
heel aantal codes verstopt in en rondom 
de blokhut. 
De spellenmiddag heeft voor veel en-
thousiaste reacties gezorgd, zowel bij de 
leden en hun vriendjes als bij een aantal 
volwassen bezoekers. De vriendjes die 
mee hebben gedaan met de JOTA, maar 
ook andere kinderen uit Aarle-Rixtel die 
interesse hebben in Scouting, willen we 
graag uitnodigen om een keer proef te 
komen draaien bij de Scouting. Dit kan bij 
de volgende speltakken:
• Mini-Scouts – 5 tot �� jaar (gemengd) 
– donderdagavond �8:00 – �9:30 uur
• Welpen Jongens – 7 tot �� jaar – 
woensdagavond �8:30 – 20:30 uur
• Scouts – �� tot �5 jaar (gemengd) 
– maandagavond �9:00 – 2�:00 uur
• Explorers – �5 tot �8 jaar (gemend) 
– woensdagavond �9:30 – 2�:30 uur
Loop binnen op een van de groeps-
avonden of bel op een van de groeps-
avonden naar de blokhut voor meer infor-
matie: 0492-383333. Meer informatie (en 
de foto’s van de JOTA) kun je vinden op 
onze website: www.scoutingaarlerixtel.nl.

Klokje                                               
Jong – LEREN 
Naast individuele begeleiding is huiswerk 
maken in kleine groepjes mogelijk op 
maandag- dinsdag- woensdag en don-
derdagmiddag. Louise de Jong, Lieshout-
seweg 83, A-R, 0492 382668. www.jong-
leren.com Louise@jong-leren.com
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Restaurantavond Zonnetij 
Aarle-Rixtel

In samenwerking met Savant culinair or-
ganiseert ViERBINDEN dinsdag �2 no-
vember a.s. weer een restaurantavond 
in de ontmoetingsruimte van Zonnetij. Ie-
dereen is van harte welkom vanaf �7.30 
uur. Het diner wordt geserveerd om �8.00 
uur.
Inschrijven en een plaatsje reserveren 
kan tot uiterlijk donderdag 7 november 
�5.00 uur. U kunt dit doen via het secre-
tariaat van ViERBINDEN 0492-328800 of 
via een email naar 
stichting@vierbinden.nl  
De gezamenlijke dineravonden vinden ie-
dere �4 dagen plaats en worden steeds 
bekend gemaakt in dit blad.
Voor �2 november a.s. staat het volgende 
menu op het programma:

Gebonden witlofsoep
Stoofvlees op zijn Limburgs

Varkenswangetjes met vleesjus
Rodekool met appeltjes

Aardappel/schorseneren puree
Aardappelpuree

Rabarbercompote met parelgort
Dit alles weer voor een leuke prijs.
Graag tot ziens op �2 november a.s.

“SenZation White” &RG PLUS 
disco op 23 november  

Na lang wachten kan men eindelijk naar 
de �e &RG PLUS disco, welke bedoeld is 
voor de Laarbeekse tieners van het voor-
gezet onderwijs met een leeftijd van �3 
t/m �5 jaar. Met een PLUSmembercard 
heeft men voorrang en voordeel op toe-
gang.
SenZation White is het thema van deze 
eerste disco. Dus iedereen in het wit! De 
nodige effecten zullen voor leuke, ver-
rassende situaties zorgen. Kaarten zijn 
vanaf heden te koop bij Drogisterij Mark 
Dio Dorpstraat 5 te Lieshout.
Vanwege het overweldigende succes is 
er een toegangspasjes systeem inge-
steld, nog niet iedereen heeft zich voor 
een membercard aangemeld. Het &RG 
PLUS pasje ( membercard ) is voor Laar-
beekse tieners gratis. Een pashouder 
krijgt eerder informatie over de kaartver-
koop en kan tegen betaling van � euro 
een toegangskaartje voor de PLUS disco 
kopen. Heeft men geen membercard en 
kan men een schoolpas of ID laten zien 
betaalt men 3 euro. 
Party Jockey Tim geeft aan er weer veel 
zin in te hebben. De muziekstijl, uitstra-
ling, en opzet van deze discoavond wordt 
aan het thema en aan de doelgroep aan-
gepast, zodat de jongeren zich verbazen, 
thuis voelen en uitzien naar een volgende 
keer. Vanwege de leeftijd is het alcohol-
vrij. Om overlast te voorkomen wordt het 
binnen is binnen beleid gehanteerd. En-
tertainment en de nodige effecten zullen 
voor leuke situaties zorgen. 
Er zijn ook al meerdere PLUS disco’s ge-
pland en we gaan dit jaar ON TOUR. Dit 
betekent dat de &RG-PLUSdisco op �4 
december bij Cendra in Aarle Rixtel wordt 
georganiseerd, op �7 januari bij De Boe-
merang in Beek en Donk op �4 februari 
wederom in Lieshout en het seizoen wordt 
afgesloten op 2� maart 20�4 in Mariahout 
bij Yammas.

&RG-PLUS is speciaal voor jongeren van 
het voortgezet onderwijs in de leeftijd van 
�3 t/m �5 jaar. De aanvangstijd is 20.30 
uur en we stoppen om 23.30 uur. De 
SenZation white disco avond wordt ge-
houden in de “CLUB ENERGY” ruimte in 
het dorpshuis van Lieshout aan het Gro-
tenhof 2.

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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Dorpsplatform Aarle-Rixtel 
houdt openbare vergadering op 

25 november.

Al eerder lieten wij u weten dat op 25 no-
vember a.s. Dorpsplatform Aarle-Rixtel 
haar tiende openbare vergadering houdt, 
in De Dreef, aanvangstijd �9.30 uur.
De agendapunten zijn nog niet helemaal 
rond maar wij kunnen nu wel de volgende 
voorlopige agendapunten aangeven:
Voor de pauze: 
Sociaal pakket o.a. problemen jongeren, 
maatschappelijk ondersteuning, Marc 
Min (Vierbinden), ervaringsdeskundige, is 
uitgenodigd. Verslag van de bijeenkomst 
van de 4 dorpsraden op �6 september 
jl. CPO project? Toelichting door iemand 
van Woningstichting Laarbeek?
Na de pauze:
Infrastructuur zoals NOC, de Ruit, N279. 
Wat komt er allemaal op ons af?
Wethouder van Zeeland geeft inleiding. 
Spreker(s) van andere instelling(en) bv. 
Platform NOC worden gevraagd.
Machtigingen om namens inwoners van 
Aarle-Rixtel/Laarbeek bezwaarschriften 
in te dienen.
Over de definitieve agenda zullen wij u 
berichten in het Gemeenschapsblad van 
�8 november.
Ook op onze website www.dorpsplatform.
nl houden wij u op de hoogte van het vol-
ledige programma voor de avond van 25 
november.
Heeft u vragen voor Dorpsplatform Aarle-
Rixtel, stuur dan een mailtje naar het se-
cretariaat info@dorpsplatform.nl. 

Ganzegatters staan niet meer in 
’t rood bij de blauw

Carnavalszaterdag 20�3.  De blauwe 
schut ontvoert prins Riny den Uurste en 
prinses Jenny. Natuurlijk wordt er onder-
handeld en uiteindelijk dient de stichting 
organisatie carnaval Ganzegat elf kratten 
bier te overhandigen aan ontvoerders.                                                                                        
Net voor het verstrijken van de ter-
mijn van prins Riny den Uurste 
wordt aan deze verplichting voldaan.                                                                                            
Op zaterdag 26 oktober 20�3 zijn we 
met het bestuur van de Ganzegatters te 
gast bij de blauwe schut en betalen netjes 
onze schuld van elf kratten bier. Tot onze 
grote verassing heeft de Blauwe Schut 
een schietwedstrijd voor ons georgani-
seerd. Vol enthousiasme begint het be-
stuur van de Ganzegatters dan ook aan 
de onderlinge strijd. De kogels vliegen 
je om de  oren en de vogel, natuurlijk in 
de vorm van een gans, houdt lang stand.    
Uiteindelijk is het, hoe kan het anders, 
prins Riny den Uurste die het beslissende 
schot levert. Hij kan nu moeiteloos over-
stappen van prins van de Ganzegatters 
naar koning van de Ganzegatters. Riny 
ontving van de blauwe schut een mooie  
onderscheiding die u tijdens de komende 
carnavalsperiode zeker niet zal ontgaan. 
Na het dragen van deze onderscheiding 
zullen zijn nekspieren zo sterk zijn dat zijn 
hoofd in ieder geval niet om zal vallen.    
Wij als bestuur willen de leden van de 

blauwe schut bedanken voor de gezel-
lige middag. Wat er nog over is van de elf 
kratten is niet geheel duidelijk. 
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Stichting Sinterklaas 
Aarle-Rixtel 

Al vele jaren organiseerde Sinterklaas 
Comite Aarle-Rixtel het sinterklaasfeest 
in aarle-Rxitel.
Met de nieuwe regelgevingen vonden wij 
het als organisatie verstanding om van 
het comite een stichting te maken.
Met dank aan notaris van Gulick mogen 
wij ons nu Stichting Sinterklaas Aarle-
Rixtel noemen.
Het doel van onze stichting:
Stichting Sinterklaas Aarle-Rixtel stelt 
zich ten doel om voor de bevolking en met 
name voor de kinderen van Aarle-Rixtel 
en omgeving het feest van Sinterklaas in 
stand te houden en te vieren. Stichting 
Sinterklaas Aarle-Rixtel zal dit verzorgen 
uit de inkomsten van sponsoren en col-
lecten en een minimale bijdrage van de 
scholen. 

Wij hopen op deze manier nog vele jaren 
met plezier het sinterklaasfeest te mogen 
organiseren.
Tevens hebben we een echte website:
www.sinterklaasaarlerixtel.nl
Het aftellen is begonnen!!!!
Dit jaar hebben we zondag �7 november 
20�3 mogen noteren van de planpiet.

De boot zal weer aanmeren bij de jacht-
haven van Aarle-Rixtel aan de Ha-
venweg.
Het programma begint om �2.30!!!!!
Natuurlijk hopen wij iedereen te mogen 
begroeten. Iedereen is welkom!
Na ontvangst door de burgermeester gaan 
we gezamenlijk in optocht naar m.f.c. De 
Dreef met de volgende route brug Ha-
venweg, Klokkengietersstraat – Dorps-
straat – Kannelustweg – Lage Hoeve- De 
Malthezer – De Duivenakker .
Het programma in de dreef start vanaf 
�4.00 uur. Iedereen is van harte welkom 
bij het welkomstfeest van Sinterklaas en 
zijn beste pieten. Er zullen optredens ver-
zorgt door allerlei verenigingen uit Aarle-
Rixtel.
Sinterklaas heeft er zin in en het beloofd 
een spannende en gezellige middag te 
worden.
Om dit allemaal mogelijk te maken komen 
de collectanten van Stichting Sinterklaas 
Aarle-Rixtel bij u langs de deur vanaf �� 
november voor de collecte.
Natuurlijk hopen wij weer op uw mede-
werking.
Tot zondag �7 november �2.30 uur.
Meer info: www.sinterklaasaarlerixtel.nl

Beste dames

Donderdag 7 nov. 20.00 uur De Couwen-
bergh.
Lezing ritueel begeleiding bij afscheid 
door Karin Kuijpers.

Woensdag 23 nov. 20.00 uur de Dreef.
Lezing kring verlies en verdriet.
U heeft zich hiervoor opgegeven.

Dinsdag �9 nov. en dinsdag 26 nov.
Excursie champignonkwekerij Gemert.
Vertrek 8.45 uur kerkplein.
U heeft zich hiervoor opgegeven.

Bestuur KVO.
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Soms zou ik een hoge muur rond ons 
dorp willen zetten om ons te beschermen 
tegen alle slechte dingen van de Boze 
buitenwereld. Vreemd idee, zegt U. Hele-
maal niet, luister. Een willekeurige greep. 
We hebben toch genoeg van al gedoe 
om ons heen, het geneuzel rond Zwarte 
Piet. Hoezo discriminatie, hij sloeg toch 
altijd met de roe en stopte ons in de zak. 
Hij is zelf begonnen. Discriminatie van-
wege huidskleur, het is toch belachelijk. 
Een potje schmink zal je bedoelen. In 
vroeger tijden probeerden ze je bang te 
maken met Zwarte Piet. Wij trapten daar 
mooi niet in. We hadden al lang gezien 
wie het was, tante Jo, of iemand anders 
uit de familie. Onze eigen fijne bank be-
taalt een boete maar niemand heeft 
tegen mij gezegd waar dat geld blijft. In 
welk potje gaan die centen en wie krijgt 
daar de gouden handdruk uit betaald. De 
wereld draait gewoon door. De eeuwige 
politieke ruzies en verdeeldheid. De rod-
dels en achterklap in de media over al 
die bekende Nederlanders en wie zich 
verder nog belangrijk voelt. De schreeu-
werige series en volkomen zinloze ster-
renprogramma’s op t.v. De fijnstoot van 
het sluipverkeer, de vieze luchtjes uit de 
stallen, de accijnsverhogingen op onze 
genotsmiddelen. Je hebt toch geen zin 
meer om te paffen of door te zakken. Kan 
de muur nog wat hoger. Zodat ik onge-
stoord kan genieten van mijn oude dag. 
Van de herfstkleuren en geuren. Ik wil 
door niemand gestoord worden. Als van 
Heugten belt om te zeggen dat hij het 
niet met mij eens is, dan wil ik hem niet 
spreken, ik ben er helemaal klaar mee en 
WEG van. We trekken de muur langs het 
Wilhelminakanaal, dan moeten ze met de 
WEG wel opschuiven naar het noorden. 
De muur kan niet hoog genoeg zijn, we 
kunnen hem meteen als geluidscherm in 
gebruik nemen. Laat ons met rust in ons 
mooie dorp. We hebben al problemen ge-
noeg. Ik was helemaal gewend aan het 
knusse wachtkamertje van het medisch 

centrum aan de Lieshoutseweg. U weet 
wel, dat hele grote doktershuis met dat 
heel kleine wachtkamertje eraan geplakt. 
Lekker met de knieën en de neuzen zowat 
tegen elkaar, dat is pas sociaal. De griep-
bacillen nemen we op de koop toe, want 
het virus blijft toch onder ons. Dit knusse 
intieme wachtkamertje gaat verhuizen. 
We gaan naar de oude kapel van Marien-
gaarde voor onze pillen en pleisters. Heeft 
de kapel toch een mooie bestemming 
gekregen, want die was voor veel bewo-
ners van Mariengaarde toch al een soort 
wachtkamer. De wachtkamer voor het 
eeuwige. Ik zou het VVV punt ook gewoon 
daar maken. Geeft wat meer leven in de 
brouwerij. Engels en Titulaer weten overal 
de weg, ook binnendoor. Over leven in 
de brouwerij gesproken. Het is nog geen 
echte jachthaven maar het begint er lang-
zaam op te lijken. Hadden we maar een 
miljoentje van de hoge boete dan was het 
al lang geregeld. Een echte jachthaven 
met een havenmeester (wie gaat dat 
doen?), de hele zomer zonnige en ple-
zierige mensen aan onze waterkant. En 
dan nog wat wereldreizigers die met hun 
camper neerstrijken aan de boorden van 
ons mooie kanaal. Ik zou er zeer serieus 
over blijven nadenken als ik de gemeente 
was. En al weer een bijzondere vogel op 
Croij. Na de hop kwam de velduil voorbij 
zwieren. Een prachtige foto op de site van 
De Grote Klok. Een bijzondere waarne-
ming van natuurliefhebber Paul Colen.  Ik 
hoop dat ze zich verdragen met de kerkui-
lenfamilie van Broos.Ik geloof dat het wel 
goed zit met de uilen onder elkaar. Wat 
een faunaweelde. Alleen nog zorgen voor 
voldoende muizen. Het mysterie van de 
hop is intussen opgelost want het bleek te 
gaan om een ontsnapt exemplaar uit Stip-
hout. De informatie kwam via via, ik weet 
niet precies hoe het met deze vogel is ge-
gaan.Ik vermoedde de vorige keer al zo-
iets want hij komt al jaren niet meer in Ne-
derland voor. Deze bijzonder waarneming 
kan dus geschrapt worden van de lijst.
De meikever.
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Prins Jan-Willem
Jan-Willem van Dijk is 43 jaar oud en 
werkt bij Bam Utiliteitsbouw te Eindhoven 
als projectbegeleider in het onderhoud.
Hij woont samen met zijn vriendin Mo-
nique en samen hebben zij 4 kinderen.
Hij is al ruim 30 jaar lid van Harmonie de 
Goede Hoop waarin hij de muziektrom 
speelt en heeft deelgenomen in diverse 
commissies. Jan-Willem is al �5 jaar lid 
van het dagelijks bestuur van de Stichting 
Organisatie Carnaval Ganzegat waarvan 
hij 4 jaar voorzitter is geweest. Tevens is 
hij al ruim 20 jaar lid van de Ganzegats 
Hofkapel hierin speelt hij de Sousafoon.
Zijn thema voor dit jaar luidt:
“Bloast  um mar op.”

Vijf nieuwe kinderorkesten in 
Aarle-Rixtel

Harmonie De Goede Hoop start met 
een prachtig scholenproject op alle 
drie de Aarle-Rixtelse basisscholen: 
Muziek=COOL. Met dit project krijgen alle 
kinderen de kans om te ontdekken hoe 
leuk het is om samen muziek te maken. 
De Goede Hoop heeft voor Muziek=COOL 
een subsidie van €30.000,- ontvangen 
van het Oranje Fonds en is daarmee - lan-
delijk gezien - één van de dertig projecten 
van het programma Kinderen Maken Mu-
ziek.
Dirk Verhoeven, trompettist van De Goede 
Hoop en mede-initiatiefnemer van dit pro-
ject, gaat na de herfstvakantie wekelijks 
de scholen bezoeken. In de groepen 5 ver-
zorgt hij lessen Algemene Muzikale Vor-
ming om de kinderen alvast eens te laten 
proeven aan allerlei muzikale zaken, van 
blaastechnieken tot sing-a-songwriting. In 
de groepen 6 en 7 (en volgend jaar ook in 
de groepen 8) laat Verhoeven de kinderen 
echt muziek maken. In elk van deze vijf 
klassen is een compleet orkest samenge-
steld. Alle ��0 leerlingen krijgen een écht 
instrument ter beschikking, een lesboek 
en een muziekstandaard. Elke week is 
er tijdens schooltijd een orkestles onder 
leiding van dirigent ‘Meester Dirk’. De na-
druk ligt daarbij op het samen musiceren 
met allerlei verschillende instrumenten. 
De kinderen mogen het instrument mee 
naar huis nemen zodat ze thuis kunnen 
oefenen. Bovendien krijgen de kinderen  
buiten schooltijd elke week een gratis 
instrumentles waar de nadruk ligt op het 
leren beheersen van het instrument. Dit 
gebeurt in groepjes van gelijke instru-
menten bijvoorbeeld alleen trompetten of 
alleen klarinetten. Deze instrumentlessen 

Te koop: honden en kattenvoer. div 
soorten en zeer goed. Vesters Agrarische 
Groothandel BV Torenakkerweg �, Aarle-
Rixtel Tel: mob: 0625035056

Klokje                                               
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worden gegeven door ervaren muzi-
kanten van De Goede Hoop die daarvoor 
een speciale coachingscursus volgen.
Belangrijk onderdeel van het project is 
verder de optredens en concerten die 
gegeven zullen worden. Er zal dit school-
jaar zeker 3 keer een uitgebreid concert 
plaatsvinden om te laten horen hoe het 
gaat. Niet alleen op de scholen, maar ook 
op andere plaatsen in het dorp.
Kinderen Maken Muziek is een uniek sa-
menwerkingsverband tussen het Oranje 
Fonds en het Fonds voor Cultuurparti-
cipatie. Het Skanfonds zorgt mede voor 
de financiering. Het Oranje Fonds steunt 
sociale initiatieven met kennis, geld en 
contacten. Koning Willem-Alexander en 
Koningin Maxima zijn beschermpaar van 
het Fonds. Het Fonds voor Cultuurparti-
cipatie ondersteunt vernieuwende initia-
tieven die actieve deelname aan cultuur 
teweegbrengen en richt zich daarbij op 
alle inwoners van Nederland. Het Fonds 
wil een brug vormen tussen cultuur en de 
samenleving.

Un Bietje Brabants 
in de Eendracht.

 Zondagmiddag  �0 november heeft de 
Aarlese/Brabantse groep  “Un Bietje Bra-
bants” een optreden in Theater De Een-
dracht in Gemert.
Het optreden begint om �4.30.

Het Kouwenbergs kerkje pre-
senteert: Simits, Jiddische mu-
ziek voor jong en oud. Zondag 

17 november om 14.30 uur.

Simits begint met Max Silverenberg. Bij 
de kleine Max thuis werd op een koffer-
pick-upje de muziek van de vermaarde 
joodse zanger Leo Fuld gedraaid. Veel 
later verzamelt Max een aantal muzi-
kanten om zich heen die liefde voor mu-
ziek paren aan vriendschap, spontaniteit 
en gezelligheid. De optredens van Simits 
bevatten precies die componenten. Het 
gaat om plezier maken en plezier geven. 
De muziek van Simits is typisch Jiddisch. 
Dat betekent vrolijk en wild, maar tegelij-
kertijd ook droevig en melancholisch.
Max Silverenberg speelt zelf de sopraan-
saxofoon en hij zingt de meest gevoelige 
liedjes van het Simits-repertoire. Naast 
hem staat Kees de Wit, die met zang, 
(bas)klarinet, fluit en altsaxofoon bijna 
alle kleuren van het gevoelspalet benut. 
René Vermaes speelt bandoneon, gitaar 
en piano, maar hij mag graag alles aan-
raken wat geluid voortbrengt. Daarmee 
zorgt hij vaak voor de komische noot. 
DrummerGeorge Coenraad is weer terug 
op het nest. Samen met Ruud Sempel op 
bas de stuwende krachten en de ritmische 
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LD&S Leo’s Diensten & Service BV

Inclusief 6% BTW

Voor onderhoud CV-ketel

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 06�3�88��7
www.mell.nl

Voor tegels en sanitair
bezoek  showroom 

of kijk op onze website: 
www.vanrooydasmooi.nl

Openingstijden showroom
wo-do-vrij  :�3.30-�8.00 uur

za: 09.00-�6.00 uur
Of volgens afspraak

Torenakkerweg 3a
5735 BG  Aarle-Rixtel
Tel 0492-38�383
mobiel 06-5��624�9
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EXPOSITIE vader en dochter 
bundelen krachten Eye4glass 
en Eye4pearls in Aarle-Rixtel

Op vrijdag 22 november organiseert Eef 
Wezenberg een expositie van glaskunst 
in zijn atelier aan de Lieshoutseweg in 
Aarle-Rixtel. Tevens zal zijn dochter Mo-
nique een bijzondere collectie zoetwater-
parels, halfedelstenen en sieraden tonen. 
De expositie aan de Lieshoutseweg 43 
wordt gehouden van �5.00 tot 20.00 uur.
Eef Wezenberg verzamelt al bijna twintig 
jaar glazen kunstobjecten en functioneel 
glaswerk zoals karaffen, waterkannen en 
vazen. Zijn uitgebreide collectie omvat 
glaskunst van beroemde Nederlanders 
als Van der Marel, De Bazel, Copier en 

Meydam. Maar hij bezit ook glasobjecten 
van de gerenommeerde Tsjechen Zila, 
Svoboda en Šipek.
Sinds enkele jaren ontwerpt Eef Wezen-
berg ook zelf glaskunst. Wezenberg te-
kent ontwerpen van geometrisch strakke 
objecten, waarbij hij met geraffineerd 
kleurgebruik bijzondere visuele effecten 
oproept. Hij stuurt zijn ontwerpen vervol-
gens naar kristalbewerkers in Tsjechië 
en Hongarije die zijn objecten slijpen uit 
optisch kristalglas. Het is de eerste keer 
dat Wezenberg zijn collectie tentoonstelt 
en objecten te koop aanbiedt. Hij doet dat 
onder de naam ‘Galerie Eye4glass’.
Dochter Monique Wezenberg woonde en-
kele jaren in China. Daar begon ze zoet-
waterparels en halfedelstenen te verza-
melen die ze in Nederland verkocht. Nu 
Monique weer in Nederland woont, heeft 
ze nog steeds goede contacten in China 
waardoor ze een bijzondere collectie pa-
rels, sieraden, tassen en shawls kan aan-
bieden. De ingang van Galerie Eye4glass 
aan de Lieshoutseweg 43 in Aarle-Rixtel 
is om de hoek in de Janssenstraat

basis van Simits. René Vermaes en Ruud 
Sempel arrangeren vaak de eeuwenoude 
joodse traditionals, zodat die liedjes naar 
de 2�ste eeuw worden gekatapulteerd.
Simits speelde onder andere in Paradiso 
Amsterdam, op de Gentse Feesten, het 
Lombokfestival in Utrecht, het Joods Fes-
tival in de Effenaar en in Muziekcentrum 
Frits Philips en zeven jaar op een rij in 
de straten en op de pleinen van Avignon 
om het theaterfestival aldaar luister bij te 
zetten.
Kaarten ad 5 euro zijn te koop aan de 
kassa maar ook te reserveren via 0492 
382943

Verkoopmarkt op de Heindert

Op zaterdag 9 november a.s. organiseert 
Basisschool de Heindert aan de School-
straat � een verkoopmarkt!

Hier zullen o.a. veel oude meubels, be-
stek, kerstbomen, les-,  spel- en knut-
selmaterialen worden verkocht. Voor 
de opbrengst zullen de ouders via een 
ideeënbus een passend cadeau voor de 
school bepalen dat ten goede komt aan 
de kinderen. Tijdens de markt is er koffie 
en thee verkrijgbaar. 

De markt duurt van �4:00 tot �6:00, toe-
gang is gratis.
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Korfbalvereniging Flamingo’s 
gaat zich verbreden in Laarbeek 
“
De Mariahoutse korfbalvereniging is een 
plezierige en ambitieuze leeromgeving, 
waarin vrouwen en vooral alle meisjes uit 
Laarbeek de kans krijgen om zich op korf-
balgebied te ontwikkelen”, legt bestuurslid 
Linda Vermeulen uit. 
De vereniging richt zich met name op het 
wedstrijdkorfbal. Er wordt zowel recreatief 
als op hoog niveau gespeeld. Het eerste 
team speelt zelfs in de hoofdklasse. 
Naast het korfballen, vinden er ook vaak 
niet-sportieve activiteiten plaats. Je kunt 
bij Flamingo’s lekker sporten, ontspannen 
en vriendschappen opbouwen.”
Tot voor kort richtte Flamingo’s zich 
vooral op Mariahout. Gezien zij in Laar-
beek nog de enige korfbalvereniging zijn 
– afgezien van een recreantenteam van 
Spirit in Lieshout – willen zij Laarbeek-
breed leden en vrijwilligers gaan werven. 
Linda: “Het is een heel mooie sport, een 
gezonde, leuke vereniging en we spelen 
daarbij nog eens op heel hoog niveau. 
Alle meisjes/vrouwen, ongeacht de leef-
tijd, zijn welkom.” 
Al geruime tijd is Flamingo’s op zoek 
naar een voorzitter. Op dit moment neemt 
Linda deze functie waar. Het is de bedoe-
ling dat hiervoor iemand anders komt. Het 
mag ook een duo-voorzitterschap worden, 
waarbij de taken worden verdeeld. 
De nieuwe voorzitter van Flamingo’s hoeft 
geen kennis van korfbal te hebben. Linda: 
“We zoeken iemand die het leuk vindt om 
leiding te geven aan een grote groep vrij-
willigers. Ook is het van belang dat deze 
persoon de capaciteit heeft om diverse 
commissies aan te sturen. Dit alles ge-
richt op de ambitie van de korfbalvereni-
ging: de bekendheid binnen Laarbeek 
vergroten en groeien als vereniging.” 
Flamingo’s heeft welzijnsinstelling ViER-
BINDEN benaderd om mee te denken in 
het werven van een voorzitter. Suzan de 

Koning, medewerkster van ViERBINDEN: 
“Als welzijnsinstelling zetten wij ons ook 
in voor de Laarbeekse sportverenigingen, 
onder andere op het gebied van vrijwilli-
gers. Meedenken en meehelpen met de 
Flamingo’s voor het vinden van een voor-
zitter is hier een goed voorbeeld van.”
Wil jij graag actief lid worden van het 
dameskorfbal? Of heb je interesse in de 
voorzittersfunctie of een andere vrijwil-
lige (bestuurs)taak?  Neem dan contact 
op met de Flamingo’s. Dit kan door een 
e-mail te sturen naar flamingos.maria-
hout@knkv.nl of te kijken op hun website 
www.korfbalflamingos.nl. De vacature is 
ook terug te vinden op de website van 
ViERBINDEN: www.vierbinden.nl. 

Snackpoint Le Patat op 
nummer 14 in 

landelijke Cafetaria Top 100
Met trots melden wij dat ons bedrijf, 
Snackpoint Le Patat uit Aarle-Rixtel is op-
genomen in de landelijke Cafetaria Top 
�00 20�3/20�4, een onafhankelijke rang-
lijst van topcafetaria’s, samengesteld door 
het vakblad Snackkoerier (een uitgave 
van Reed Business). Dit werd maandag-
avond 28 oktober bekendgemaakt tijdens 
het jaarlijkse Snackkoerier Cafetaria Top 
�00 Event.
Met behulp van zo’n dertig anonieme 
juryleden die hun sporen in de branche 
hebben verdiend, heeft Snackkoerier 
honderden cafetaria’s bezocht en beoor-
deeld. Er is gekeken door het oog van 
een kritische consument, en gelet op alle 
aspecten die een cafetaria voor deze con-
sument aantrekkelijk maken. Beoordeeld 
is op smaak/bereiding van de producten, 
gastvriendelijkheid, prijs/kwaliteitverhou-
ding, hygiëne en natuurlijk de uitstraling 
van onze zaak.
Met vriendelijke groet,
Bart Krause
Suus Krause-Relou
Jolanda Relou-v.d. Broek
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www.twanvanhout.nl
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Wijnactie 
Harmonie De 
Goede Hoop        

Op zaterdag �6 november houdt har-
monie De Goede Hoop voor de tweede 
keer haar wijnactie. Vanaf  �3:00 uur kan 
er bij u aangebeld worden door de leden 
van de harmonie. De wijnen worden u 
aangeboden à 6 euro per fles. De wijnen 
hebben we zorgvuldig geselecteerd tij-
dens een proeverij in samenwerking met 
Jelle de Jongh van De Couwenbergh.  Er 
worden drie wijnen aangeboden. Een pret-
tige, toegankelijke  rode wijn, een heerlijk  
fruitige droge witte wijn en een mooi ronde 
zoete witte wijn. De wijnen zijn makkelijk 
te drinken. Maar als u zelf niet zo’n wijn-
drinker bent, kunt u toch een flesje kopen 
als een mooi cadeau om weg te geven.  
U steunt daarmee de harmonie, een ver-
eniging waarbij de leden het gehele jaar 
door voor u klaar staan.  De actie werd 
vorig jaar voor het eerst gehouden en we 
hebben veel positieve reacties ontvangen, 
reden voor de harmonie om hiervan een 
jaarlijkse traditie te maken. 

OKTOBERFEST AARLE RIXTEL

 

Wij willen iedereen bedanken
Die zijn of haar bijdrage heeft geleverd

 Wat afgelopen Oktoberfest
Tot een succes heeft gemaakt

Voor volgend jaar alvast de data: 
Vrijdag 03 oktober 20�4 en
Zaterdag 04 oktober 20�4

Noteer deze vast in Uw agenda

Namens de Organisatie BEDANKT
Voor meer info:

info@klokkendorper.nl
www.oktoberfest-aarle-rixtel.nl 

Tot volgend jaar.

Zal er eindelijk een medisch centrum 
komen,
of komen er toch weer jaren bij
en moeten we er nog een tijdje van 
dromen?
Zou niet weten hoelang ‘t er al overgaat,
het komt hier het komt daar,
van wie je het ook hoorde,
het had iets weg van een spagaat.
Op zich lijkt Mariëngaarde een mooie 
plek,
aardig wat parkeerplaatsen,
redelijk in het midden van ‘t dorp,
je zou bijna zeggen,
het past daar krek.
Ook het hoofdgebouw wordt weer be-
woond,
er nog even flink aan klussen
of blijft ongeveer zoals ‘t is
en wordt het alleen maar gekloond?
RD

Te Huur - 
Bovenwoning met 2 verdiepingen en 
eigen tuin, Kerkstraat, Aarle-Rixtel
�st verdieping - Ruime woonkamer, Open 
keuken met eetgedeelte,  balkon met toe-
gang tot eigen tuin met schuur, gast wc. 
2de verdieping - 2 slaapkamers, moderne 
badkamer  met douche en wc
Woning helemaal gerenoveerd in 20�3.  
Huurprijs €700 per maand kale huur. Be-
schikbaar � december 20�3. Max. huur-
periode � jaar. Contact:  06-5�448064 of 
06-53774222

Klokje                                               
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Dorpsstraat 1, 5735 EA Aarle-Rixtel, 0492-386051, 
www.couwenbergh.info, info@couwenbergh.info

Conferentiecentrum de Couwenbergh
Een plek waar inspanning en ontspanning 
samengaan

• Conferenties 
• Vergaderingen
• Trouwplechtigheden
• Feesten en recepties
• Diners
• Catering
• Condoleances
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Toernooi HBV Vredelust in 
Deurne

Op donderdag �7 oktober heeft Hand-
boogschutterij de Eendracht deel ge-
nomen aan het toernooi van Handboog-
vereniging Vredelust in Deurne. Bij deze 
overigens erg gezellige wedstrijd gelden 
andere regels dan normaal. Er moesten 
�8 x 2 pijlen worden geschoten ( normaal 
25 x �)en daarna werden de punten bij el-
kaar opgeteld. Dit leverde voor de schut-
ters van de Eendracht onderstaand resul-
taat op:
�. Toon van Hoof  3�9
2. Erwin Wijnhoven  3�2
3.Walter Jansen   309
4. Frank Schepers  297
5. Geert  v. Ganzenwinkel 278
6. Paul  van Bakel  255
7. Arno Donkers   246
8. Jorrit v.d. Kerkhof  �66
9. Harry Moors   �24

Gemeenschapsblad Aarle-RixtelBericht van:

Uitslag van de 9e wedstrijd van 
het 50e van 

Ganzenwinkeltoernooi.
Zaterdagavond �9 oktober j.l. zijn we op 
de nieuwe doel aan de Lijsterstraat in 
Aarle Rixtel weer verder gegaan met ver-
schieten van het van Ganzenwinkeltoer-
nooi. Hoewel de doel nog niet helemaal af, 
is kon er al wel weer worden geschoten. 
Op bezoek was Handboogvereniging 
Prins Bernhard uit Mierlo voor het ver-
schieten van de 9e wedstrijd van het 50e 
van Ganzenwinkeltoernooi. 
Het werd een gezellige avond waarbij 
goede resultaten werden behaald. Ook 
waren er al vele complimenten over de 
nieuwe doel en m.n. de goede verlich-
ting van de doelpakken en ook de mooie 
sfeerverlichting van de rest van de doel 
Prins Bernhard was met �� schutters op-

gekomen en zij gaven vooraf aan �983 
punten te gaan schieten. Het werden er 
2006. Dus een positief resultaat van + 
23. Hoogste schutter van de avond werd 
Hans van Beek van Prins Bernhard met 
226 punten. Toon van Hoof werd met 222 
punten de hoogste schutter van de Een-
dracht. Uitslag schutters de Eendracht:
�. Toon van hoof    222
2. Erwin Wijnhoven   22�
3. Walter Jansen   2�5
4. Arno Donkers         �90
5. Michiel Verbakel           �76
6. Frans Soontjens   �70
7. Gerrie van Hoof  �43 (hs)
8. Harry Moors                     90 (hs)

Uitslag van de 10e en 11e wed-
strijd van het 

50e van Ganzenwinkeltoernooi.
Op donderdagavond 24 oktober j.l. werd 
de �0e wedstrijd verschoten van het 50e 
van Ganzenwinkeltoernooi. Op bezoek 
kwam Handboogvereniging Strijd in Vrede 
uit Beek en Donk. Het werd een gezellige 
en vooral drukke avond waarbij goede re-
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Pierre v.d. Vorst Optiek
Dorpsstraat 40D, Stiphout | Tel.: (0492) 3860 78

’s maandags gesloten

Leverancier alle ziektekosten verzekeraars

Is incl enkelvoudige 
kunststof glazen 

toeslag voor Hard en 
Ontspiegeling € 25.=
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sultaten werden behaald. Strijd in Vrede 
was met �9 schutters opgekomen en zij 
gaven vooraf aan 4062 punten te gaan 
schieten. Het werden er 3933 doordat 
m.n. 2 schutters hun avond niet hadden 
en daardoor werd er een negatief resul-
taat van -�29 punten behaald.  Hoogste 
schutter van de avond werd J. Wiering 
van Strijd in Vrede met 237 punten
Toon van Hoof werd met 228 punten de 
hoogste schutter van de Eendracht.
Uitslag schutters de Eendracht:
�. Toon van hoof    228
2. Walter Jansen   2�4
3. Geert v. Ganzenwinkel  204
4. Paul v. Bakel        �96
5. Michiel Verbakel            �83
6. Frans Soontjens   �7�
7. Martien v.d. Graef   �49
8. Jo Maas    �38
9. Gerrie van Hoof  �26 (hs)
�0. Jorrit v.d. Kerkhof      92 (hs)
��. Harrie Moors                     7� (hs)
Zaterdagavond 26 oktober is de ��e 
wedstrijd van het van Ganzenwinkeltoer-
nooi verschoten. Hiervoor waren een 9 
tal schutters van Handboogvereniging 
Krijgsman Soranus uit Lieshout naar de 
doel in Aarle Rixtel gekomen. Zij gaven 

vooraf aan dat ze �753 punten zouden 
gaan schieten maar ook hier werd het 
resultaat negatief beïnvloed doordat � 
van de schutters een mindere dag had. 
Het werden uiteindelijk �699 punten. Dus 
een negatief resultaat van – 54 punten. 
Hoogste schutter van de avond werd A. 
Endevoets met 233 punten.De schutters 
van de Eendracht hadden een goede 
avond. Tot het einde toe bleef spannend 
wie daar de hoogste score zou halen. Het 
werd weer Toon van Hoof maar de ver-
schillen onderling worden steeds kleiner 
zoals te zien in onderstaande uitslag.
Uitslag schutters de Eendracht:
�. Toon van hoof   23�
2. Erwin Wijnhoven  229
3. Frank Schepers  226
4. Walter Jansen  2�9
5. Jo Maas   �79
6. Martien v.d. Graef  �73
7. Arno Donkers    �59
8. Gerrie van Hoof  �3� (hs)
9. Harrie Moors                  94 (hs)
De �2e wedstrijd van het 50e van Gan-
zenwinkeltoernooi zal zijn op zaterdag 2 
november a.s.  Op bezoek komt dan HBV 
Oude Roem Handhaven uit Someren, 
aanvang 20.00 uur. 



32

Compleet, goed, betaalbaar onderhoud & reparatie alle merken 
personenauto’s, bedrijfsauto’s, kampeerauto’s tot 3500Kg.

WWW.AUTOCENTER-VOSSENBERG.NL
De Duivenakker 7a, Aarle-Rixtel  0492-382722   
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Grote vogelshow 
Vogelvereniging Laarbeek 

Als afsluiting van de kringkampioen-
schappen organiseert Vogelvereniging 
Laarbeek  op 9 en �0 november een grote 
vogelshow waarbij u veel verschillende 

vogelsoorten kunt bewonderen, er zullen 
700 vogels tentoongesteld worden. Tij-
dens deze show kunt u van zeer dichtbij 
vogels bekijken die u normaal nooit ziet, 
deze zijn ingezonden door leden van ver-
enigingen uit Eindhoven,Geldrop, Hel-
mond, Laarbeek en Mierlo. De beoordeling 
van deze vogels is gedaan door ervaren 
keurmeesters van de Nederlandse Bond, 
zij hebben de kampioenen aangewezen. 
De vogelshow zal gehouden worden in 
café zaal Dave van de Burgt Heuvelplein 
2� in Beek en Donk. Openingstijden zijn: 
zaterdag 9 november van �0.00 tot 2�.00 
uur, zondag �0 november van �0.00 tot 
�6.30 uur. Er is ook een verkoopklasse 
aanwezig.

U bent van harte welkom.
De toegang is gratis.
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Oosthoek
F I N A N C I E E L A D V I E S

 hypotheken

 pensioenen

 verzekeringen

 sparen

bekend terre in . . .

info@oosthoek� nancieeladvies.nl

www.oosthoek� nancieeladvies.nl

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

Ook cadeaubonnen verkrijgbaar

schoonheidsspecialisme
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Klokje                                               

Meidenwerk: méér dan alleen 
knutselen 

Laarbeek – Samen knutselen, film kijken, 
koken en spelletjes doen: het kan allemaal 
tijdens de meidenavonden van welzijns-
instelling ViERBINDEN. De avonden zijn 
speciaal bedoeld voor alle Laarbeekse 
meiden tussen de �0 en �5 jaar. “En het 
‘Meidenwerk’ bestaat uit veel meer dan al-
leen knutselen”, aldus Xandieme Megens, 
jongerenwerkster van ViERBINDEN.
In Lieshout ging de eerste meidengroep 
ruim een jaar geleden van start. En met 
succes. Na Lieshout klopte ook Aarle-
Rixtel aan voor een eigen meidengroep. 
Deze groep bestaat nu een half jaar. 
“Ook in dit dorp sloeg het meteen aan. 
De groep zat in meteen vol.” In Beek en 
Donk en Mariahout is nog geen meiden-
groep actief.
Leuk en leerzaam
De meidenavonden zijn niet alleen leuk, 
maar ook leerzaam. “Alleen dat hebben 
de meiden zelf soms niet in de gaten”, 
vult Xandieme aan. “We werken tijdens 
de avonden aan doelen, zoals het ver-
groten van zelfstandigheid en weerbaar-
heid en het creëren van zelfvertrouwen. 
Daarnaast willen we als maatschappelijke 
organisatie ook dat de meiden ‘hun ei’ bij 
ons kwijt kunnen en doordat wij ze regel-
matig zien, kunnen we bepaalde signalen 

oppikken”, legt de jongerenwerkster uit. 
“Het is dus niet alleen leuk, maar ook se-
rieus.”
Activiteiten De meidenavond duurt per 
keer anderhalf uur en vindt één keer in 
de twee weken plaats. “De meiden weten 
van tevoren wat ze gaan doen, dat staat 
op het programma.” 
Heel gezellig “Ik vind het superleuk”, 
vertelt Janne Kampen, die zaterdag elf 
wordt. Al vanaf het eerste uur zit Janne 
bij de meidengroep in Aarle-Rixtel. “Het 
is heel gezellig en we doen leuke dingen 
samen”, legt ze uit. Vriendinnetje Maureen 
Sangers, vorige week �� geworden, be-
aamt dit. “Dit is pas de tweede keer dat 
ik erbij ben, want ik ben pas dit jaar be-
gonnen. De vorige keer hebben we ‘zeep-
kettingen’ gemaakt, dat was erg leuk. Ik 
kom hier graag naartoe.”
Er is nog plek 
De groepen zaten vorig jaar vol, maar 
door het nieuwe schooljaar zijn er weer 
plaatsen vrijgekomen. Heb je interesse? 
De meidengroep in Lieshout komt één 
keer in de twee weken op woensdag-
avond bij elkaar. In Aarle-Rixtel is dit op 
maandagavond. De activiteit begint om 
�9.00 uur en duurt tot 20.30 uur. Deel-
nemen kost €1,00 per keer. Dit is inclu-
sief een glas drinken. Iedereen mag een 
keer komen proefdraaien. Voor meer 
informatie of inschrijven kan contact op 
worden genomen met Xandieme Me-
gens, e-mail: xmegens@vierbinden.nl of 
tel: 06-26296940. 
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SPECIAAL VOOR DE FEESTDAGEN 
EXPOSITIE EN VERKOOP van Glas-
kunst, Parel en Halfedelstenen Sieraden, 
Zijden Shawls en Tassen tegen zeer aan-
trekkelijke prijzen. Vrijdag 22 november, 
Lieshoutseweg 43 Aarle-Rixtel van �5:00 
tot 20:00 uur. 06-�035272�.
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&RGteens organiseert een 
handboogschietavond op 15 

november 

De vrijwilligers van &RGteens, tienerwerk 
Lieshout organiseert weer een zeer ge-
zonde en sportieve activiteit op vrijdag �5 
november a.s. Dit keer gaat het ook om 
concentratie, spanning en natuurlijk de 
lol!! Gezellig met je Lieshoutse vrienden en 
vriendinnen gezamenlijk naar de schiet-
baan bij Krijgsman Soranus in Lieshout. 
De deelnamekosten voor deze activiteit 
zijn Euro �,50 per persoon. Deze activiteit 
is geschikt voor jongens én meisjes. Kom 
lekker sportief gekleed. Vergeet niet je 
pasje mee te nemen. Alle verdere beno-
digdheden worden beschikbaar gesteld. 
De bedoeling is dat men met eigen ver-
voer naar de provinciale weg 26 in Lies-
hout komt (bij de paardenmanege en 
tennisvereniging de Raam). Vergeet niet 
je pasje mee te nemen, om �9.30 uur 
worden jullie verwacht! Belangrijk is dat 
je op tijd bent! Om 22.00 uur kunnen jullie 
weer opgehaald worden om terug naar 
huis te gaan.
Deze avond is alleen voor de &RG-Teens 
en Lieshoutse &RG-PLUS leden, je bent 
lid als je een pasje hebt. Er worden geen 
inschrijfformulieren op de basisscholen in 
Lieshout uitgedeeld. Je kunt een deelna-
meformulier downloaden via www.energy-
teens.nl. Dit geldt ook voor de leerlingen 
van het voorgezet onderwijs t/m �5 jaar. 
Het is van belang om vroegtijdig te weten 
met hoeveel deelnemers er rekening ge-
houden moet  worden. Let op! 
Er is dit keer een limiet aan het aantal 
deelnemers dus ben er op tijd bij. Het deel-
name formulier dient voor 5 november bij 
Marcel Jansen De Vang 30 te Lieshout te 
worden afgegeven. 

Uitslag trekking loterij van de 
Nationale vereniging 

“De Zonnebloem” 
Prijs  nummer bedrag
�e prijs  00�2�22 �5.000
2e prijs  0�29924 �0.000
3e prijs  0392�92 �0.000
4e prijs  0264842 5.000
5e prijs  050�677 5.000
6e prijs  0527322 5.000
7e prijs  092�067 2.500
8e prijs  �240568 2.500
9e prijs  08�77�5 2.500
�0e prijs 0646376 2.500
��e prijs 0073087 �.000
�2e prijs 06�3848 �.000
�3e prijs 0769482 �.000
�4e prijs �270�07 �.000
�5e prijs �427604 �.000
�6e prijs �000762 450
�7e prijs 0882494 450
�8e prijs 03�4�07 450
�9e prijs ��52003 450
20e prijs 0230��8 450
2�e prijs ��64805 450
22e prijs 02890�4 450
23e prijs 06028�2 450
24e prijs 002852� 450
25e prijs 0352869 450
met eindcijfer  
26e prijs 46740 �00
27e prijs 74248 �00
28e prijs 99�57 �00
29e prijs 3850 50
30e prijs 0�54 50
3�e prijs 4538 50
32e prijs 656 �5
33e prijs 30� �5
34e prijs 530 �5
Prijzen worden alleen uitgekeerd indien u 
het winnende lot volledig invult en stuurt 
naar: Pondres t.a.v. Zonnebloemloterij, 
Postbus �279, 5004 BG Tilburg  
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2 november Gans verdwenen
Door de Raad van Elf werd woensdag 
de prachtige gans,waarmee de buurt-
schap Overbrug met de carnavalsoptocht 
de eerste prijs en de meeste punten be-
haalde, op de kiosk op het Kouwenberg-
plein geplaatst. De gans zat daar op een 
groot nest, dat voorzien was van eieren, in 
de hoop dat hieruit “d’n elfde van d’n elfde” 
een nieuwe prins zou uitkomen. Men was 
bang dat deze gans door een of andere 
carnavalsvereniging zou worden ontvoerd 
en er waren daarom voor de komende 
nachten wachtposten uitgezet. Toen men 
vrijdagnacht om half twee voor de zo-
veelste maal aan de kiosk kwam, was de 
gans spoorloos verdwenen. De Raad van 
Elf werd hiervan direct in kennis gesteld 
en men is op onderzoek uit gegaan. Tot 
op vrijdagavond heeft men de gans nog 
niet op kunnen sporen. Men geeft echter 
de moed niet op, want zaterdag morgen 
in alle vroegte zal de speurtocht opnieuw 
worden voortgezet.

6 november  “De Eendracht”
Zaterdag en zondag hield handboog-
schutterij “De Eendracht” een groot jas- 
en toepconcours in haar clubhuis, café 
van Bracht. Op beide dagen mochten de 
handboogschutters veel belangstelling 
ondervinden, vooral zondagavond was 
het ontzettend druk. De uitslagen waren 
als volgt: Zaterdagavond: Jassen: �: M. 
van Rosmalen en J. van Rosmalen 2: 
P. van Rosmalen en Jan Kuys. Zondag: 
Jassen: �: A. Verhappen en A. Vogels 2: 
Th. Wouters en A. Wouters. Baraken: �: 
P. van Lieshout 2: P. de Jong. Het fles-
raden werd gewonnen door P. van Bracht, 
terwijl er op beide dagen diverse winnaars 
waren, die een prijs wisten te bemach-
tigen met toepen.

6 november  Raad van Elf
Daar de verenigingen tot nu toe geen 
kandidaat in de vacature van de Raad 
van Elf hebben gesteld, heeft de Raad 
van Elf besloten, dat vanaf maandag tot 
morgen woensdag iedereen in de gele-
genheid wordt gesteld om een kandidaat 
in te dienen bij Grootvorst, de heer Klaas 
van Griensven.

6 november Missiefilm
Gisteren werd in de toneelzaal van “Mari-
engaarde” op initiatief van pater B. Fles-
kens een missiefilm vertoond van Nieuw 
Guinea, in hoofdzaak over Merauke, 
waar broeder P. Fleskens, een broer van 
deze pater, werkzaam is. Pater Fleskens 
verwelkomde onder meer het bestuur van 
het missiethuisfront, dat hij dank bracht 
voor de steun welke de missionarissen 
wordt gegeven. Ook de buurtschap Lies-
houtseweg werd dank gebracht voor de 
attentie, die hij bij zijn thuiskomst uit de 
missie mocht ontvangen. Hierna werd 
de prachtige film vertoond, waarvan men 
volop heeft kunnen genieten.

7 november Bond van Bejaarden
Woensdagmiddag organiseerde het be-
stuur van de plaatselijke Bond van Be-
jaarden een rik wedstrijd in de oude 
jongensschool. Alle prijzen werden be-
schikbaar gesteld door de Aarle-Rixtelse 
winkeliers. De prijzen werden behaald als 
volgt: �e. T. de Jong; 2e T. Hogenhof; 3e 
J. Vos; 4e W. Jansen; 5e P. Gruijters; 6e 
W. Verbakel; 7e W. v. Dijk; 8e Th. Elbers; 
9e L. Klomp; �0e P. Schepers; ��e Wed. 
Martens; �2e mevr. Smulders; �3e mevr. 
Kandelaars; �4e A. v. Zundert; �5e Jo-
hannes Smeulders; �6e Wed. Bogaard. 
De leden van de Bond van Bejaarden 
werd verzocht om vrijdag om half tien 
aanwezig te zijn bij de uitvaart en de be-
grafenis van het bestuurslid, de heer A. 
v.d. Kerkhof.
HELMONDSE COURANT november 1963
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