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STICHTINGSBESTUUR:
Jan den Mulder,			
Lieshoutseweg 26
382067
Cisca Verschuuren - Nooijen, Molenstraat 70H			
382100
Maria Hagelaar - van Griensven Het klavier 4				
383293
Ad Loos, 			Kerkstraat 39.				382034
Theo Schepers, 		Lijsterstraat 7.				381733
Huisartsen: 		
T. Engels en F. Titulaer			
381253
Huisartsenpost Elkerliek: 						0900 8861
Tandartsen:		
C. Martin en P. Kolkman 		
381790
		
P. Colen
			
382727
Apotheek: 			
Laarhoeve
			
386000
Ziekenhuis:			 Elkerliekziekenhuis Helmond		
595555
Spreekuur pastorie: 		
zie kerkberichten Heindertweg 1
381215
Inleveren kopij

Kosten van de advertenties

Tot uiterlijk dinsdagavond voor het verschijnen van het volgende nummer.
E-mail:
redactie@gemeenschapsblad.nl
Advertenties, dankbetuigingen en
klokjes (duidelijk leesbaar)
Adres
Het Klavier 4, 5735 BW, Aarle-Rixtel.
Klokjes en dankbetuigingen
tegen contante betaling aanleveren of
via de mail en overmaking op
Rabo NL37RABO010 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
NL37RABO01014.95.048

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

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

Verschijningsdata: 13-10 / 27-10 / 10-11 / 24-11 / 8-12 / 22-12

/ 12-1-15
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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
SCHULDDIENSTVERLENING LAARBEEK voor hulp bij schulden: aanmelden bij de 		
L.E.V.groep leven en verbinden, 0492-465525
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
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 9.00-17.00u za 10.00-14.00
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, di en 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
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Parochie O.L. Vrouw Presentatie

Week van zondag 5 oktober t/m vrijdag 10 oktober

		
Zondag 5 oktober – 27e Zondag door het jaar
Voorganger Pastoor Verbraeken		
09.30 uur Kerk – Eucharistieviering – de Cantorij
Overleden begunstigers van het Onze Lieve Vrouwe Gilde
Hanneke van Berlo					(m.g.)
Tonia van de Pas – Janssens			
(verj.)
`
Tonia van Dijk					(verj. fund.)
Mien Verhoeven
Sien Nooijen						(fund.)
Martien van der Linden		
Overleden ouders Verbakel – van Lieshout
Ton Verbakel					(par.)
Leen van Oort – Huibers				
(par.)
Marinus en Toos van Stiphout en kleinzoon Mart
15.00 uur Kerk - Najaarsconcert gemengd koor de Klokkengieters
Woensdag 8 oktober
19.00 uur Kapel – Rozenkransgebed
		

Week van zondag 12 oktober t/m vrijdag 17 oktober

		
Zaterdag 11 oktober
20.00 uur Kerk – Concert van het Gemengd koor Euphonia
Zondag 12 oktober – 28e Zondag door het jaar
Voorganger Pastor Hasselman
09.30 uur Kerk – Eucharistieviering met samenzang
Piet en Nelly Schepers – Gerse			
(verj. vader)
Overleden ouders van de Graef – Fleskens
Overleden ouders van Boheemen – van Grieken
Adriaan Loomans					(verj.)
Frida van Gennip – Verbakel				
(j. get. + verj.)
Pierre Stals						(verj.)
Jan Schepers					(verj.)
Ouders v. d. Heuvel – Jansen
Jan Hendrix						(verj.)
Ouders Vereijken – Verhagen			
(j. get.)
Jan Steenbekkers 					(buurt).
11.00 uur Kapel – Doopviering
Sophie Nouwen, Schoolstraat 9, Aarle-Rixtel.
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Parochie O.L. Vrouw Presentatie
11.45 uur Kapel – Doopviering
Jesse Jacobs, Holenboest 8, Lieshout.
Woensdag 15 oktober
19.00 uur Kapel - Rozenkransgebed
Donderdag 16 oktober
19.30 uur Kapel – KVO – Moederdagviering
Overleden
Martin van den Boogaard, Terlingenplein 26, 82 jaar.
Doopvieringen
De eerstvolgende doopviering is op zondag 9 november a.s. Voor de doop van uw
kindje kunt u zich aanmelden tijdens de spreekuren op de pastorie tel. 381215.
Spreekuren Pastorie
Op dinsdag-, donderdag- en vrijdagochtend van 9 tot 12 uur is er een medewerkster
aanwezig op de pastorie, tel 381215. U kunt dan terecht met vragen over: dopen,
huwelijken, jubilea en misintenties. Voor dringende gevallen zoals uitvaart of ziekenzalving, kunt u altijd naar de pastorie bellen, tel.:381215.
Voor vragen of een persoonlijk gesprek met waarnemend pastoor Jos 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 zaterdag en zondagen
17.30 uur maandag t/m vrijdag
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, zaterdagen en
zondagen in het Nederlands en op maandagen, woensdagen en vrijdagen in het
Duits.
Allen hartelijk welkom!
Voor wijzigingen raadpleeg de website:
www.missieklooster.nl
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Aannemingsbedrijf - Machineverhuur
Sloop & Grondwerken
Handelsonderneming & Recycling
Groene woudseweg 2
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Beek en Donk

-

Tel. 0492 - 46 59 42

Bericht van:
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Film:
Son of Babylon.

De M.O.V. organiseert een filmavond,
kom op dinsdag 14 oktoker naar het kapelleke Bosscheweg In Aarle-Rixtel.
Zaal open. 19.30 uur kopje koffie / thee.
20.00 uur begint de film.
Inhoud van de film:
Drie maanden na de val van Sadam Hoessein in 2003, gaat de 12 jarige jongen en
oma, 900 kilometers verderop gelegen
gevangenis. Daar hopen ze eindelijk
zijn vader terug te zien, die in 1991 door
Hoessein gevangen is gezet. De zoektocht wordt een reis langs massagraven
en ruines van een ooit indrukwekkende
cultuur gesymboliseerd door de restanten
van de hangende tuinen van Babylon die
ze onderweg passeren.
Entree: gratis.
Voor informatie kunt U terecht bij de werkgroep van de M.O.V.
Secretariaat: Elly Wijnen.
ellywijnen63@hotmail.com
of Ton Schepers.

Collecteweek Brandwonden Stichting:
5 t/m 11 oktober

Geef om een
littekenvrije toekomst!!

ln de week van 5 tot en met 11 oktober
houdt de Nederlandse Brandwonden
Stichting de nationale collecteweek Om
ons ideaal te kunnen verwezenlijken brandwonden littekenloos genezen - zijn
we aÍhankelijk van alle donaties. Vandaar
onze oproep ‘Geef om een littekenvrije
toekomst’. Want mensen met brandwondenlittekens zijn vaak doelwit van vervelende opmerkingen en leven in een samenleving waarin je met een geschonden
uiterlijk jezelf driedubbel moet bewijzen
Coördinatrice Brandwonden Stichting
Aarle-Rixel
Nellie Hoogkamer

www.gemeenschapsblad.nl
email redactie@gemeenschapsblad.nl

Dankbetuiging
Wat was het fijn om te ervaren dat u onze moeder, oma en overgrootmoeder
een warm hart toedroeg.
			Dora

van Alem-Driessen

Uw aanwezigheid bij het afscheid, de blijken van medeleven in de vorm van
kaarten, bloemen, telefoontjes en bezoeken, hebben ons heel veel steun
gegeven. Het verdriet blijft, maar uw steun heeft ons bijzonder geholpen.
Heel hartelijk dank daarvoor
Familie van Alem
9

degroofuitvaar tverzorging.nl

De uitvaart in vertrouwde handen
Ook wanneer u elders verzekerd bent
Inloopuurtje
voor al uw vragen:
Donderdag 14:30-15:30 uur
in Deurne & Beek en Donk
Oranjelaan 54 ............... Beek en Donk
Derpsestraat 1d ................................ Deurne
Gasthuisstraat 53 .................... Helmond
T 0492 319533 of 0493 320027

www.autoschadeverbakel.nl
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Gemengd Koor
De Klokkengieters Aarle-Rixtel
115 jaar jong!!
Najaarsconcert op
zondagmiddag 5 oktober 2014,
aanvang 15.00 uur.
Gemengd Koor De Klokkengieters bestaat dit jaar 115 jaar. In het kader hiervan
geeft Gemengd Koor De Klokkengieters
een najaarsconcert op zondagmiddag 5
oktober a.s. in de Parochiekerk, Dorpsstraat in Aarle-Rixtel. Het concert begint
om 15.00 uur en zal ongeveer 1 ½ uur
duren. Als gastkoren zijn uitgenodigd kamerkoor Cantique uit Aarle-Rixtel en dameskoor Invite uit Deurne.
Het lustrumjaar is door ons koor al feestelijk gevierd op 6 september. De dag werd
begonnen met een eucharistieviering in
het Missieklooster Heilig Bloed in Aarle-Rixtel, waarna aansluitend een presentatie werd gegeven door Zr. Madeleine.
Na de lunch in het klooster werd de dag
vervolgd bij Landgoed d’n Heikant met
boerengolf, Oudhollandse spelen, een
natje en een droogje.
Ter afsluiting van deze feestdag werd
een buffet genuttigd in ons repetitielokaal
Conferentiecentrum De Couwenbergh in
Aarle-Rixtel.
Er staan dit jaar, naast ons najaarsconcert op 5 oktober a.s., nog 4 uitvoeringen
op ons programma.
De Klokkengieters zullen op zondagmorgen 9 november a.s. de eucharistie
muzikaal verzorgen in de kapel van het
Elkerliek Ziekenhuis in Helmond. Aanvang van deze viering is 10.00 uur.
Op 7 december 2014 zijn we te gast in

Gemeenschapsblad Aarle-Rixtel
de Au-kirche in Monschau. We zullen
daar om 10.30 uur de eucharistieviering
muzikaal opluisteren. Om 14.30 uur zal
ons koor ook in genoemde Au-kirche een
kerstconcert geven.
Het kerstconcert in de Parochiekerk in
Aarle-Rixtel zal zijn op zondag 21 december. Aanvang van dit concert is 18.00
uur.
Tenslotte verzorgt Gemengd Koor De
Klokkengieters de hoogmis met Kerstmis
op 25 december.
Onze uitvoeringen staan onder de deskundige leiding van onze dirigent, Rob
Rassaerts.
Heeft u plannen om te gaan zingen bij een
koor, dan is ons koor daar misschien wel
voor geschikt. U bent van harte welkom
om eens te komen luisteren op een repetitieavond in ons repetitielokaal De Couwenbergh, Dorpsstraat in Aarle-Rixtel.
Wij repeteren op maandagavond van
20.00 uur tot 22.15 uur.
U bent van harte welkom!

Maatje gezocht!
Het maatjesproject is een initiatief van
ViERBINDEN. Een maatje wordt gekoppeld aan iemand die een maatje zoekt.
Het is belangrijk dat er sprake is van een
goede klik. Vervolgens gaan de maatjes
wekelijks of tweewekelijks samen iets ondernemen.
Een 28 jarige vrouw uit Aarle-Rixtel zoekt
een vrouwelijk maatje om op vrijdagmiddag gezellig mee te kletsen. Haar
hobby’s zijn stripboeken lezen, films
kijken en legpuzzels maken.
Wil jij haar maatje worden, of heb je
vragen over het maatjesproject? Neem
dan contact op met ViERBINDEN via
0492-782901 of
maatjesproject@vierbinden.nl
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Oud ijzer voor
harmonie De Goede Hoop

Heeft u oude metalen (ijzer, koper, zink,
messing, roestvrij staal) elektrakabels en
oude elektromotoren waar u vanaf wilt,
lever deze materialen dan maandelijks
in op het parkeerterrein van Grand Café
Stout in de Dorpsstraat. Op de volgende
zaterdagen in 2014 zijn daar mensen van
de harmonie aanwezig om de spullen in
ontvangst te nemen.
18 oktober
15 november
20 december
U kunt dan van 09.00 tot 11.00 uur terecht.
Als u erg veel heeft, dan kunt u ook bellen
met Willem Verhoeven (06-38900299).
Die regelt dan een aanhanger om het
spul bij u op te halen.

Oktoberfest
Voor het oktoberfest zijn voor de vrijdagavond 3 oktober nog kaarten beschikbaar.
Deze kaarten kunnen worden besteld bij
Edelsmid Johan van Bakel,
Kouwenberg 5 Aarle-Rixtel of mail naar
secretariaat@ganzegat.nl of tel (0492)
347151.
De opbrengst hiervan komt geheel ten
goede aan de Ganzegatters.

Klokje

Schoonheidssalon La Belle Vie
Complete verzorgingsbehandeling, maKlokje
nicure, ook kunt u terecht voor epileren,
verven en harsen
4 GANGEN KEUZE MAANDMENU Nu actie! Permanente make-up
€ 22.50. Het Veerhuis 0492-461889 – Bel 0492-383024 voor het maken van
www.restauranthetveerhuis.nl
een afspraak
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Koninklijke onderscheiding deratie van Schuttersgilden, na 9 jaar en
op de dag van vandaag is hij voorzitter
voor Jos van de Ven. tot
van deze commissie en tevens ook afgeBij gelegenheid van zijn gouden jubileum
bij het Onze Lieve Vrouwe Gilde ontving
Jos van de Ven zaterdag 20 september
j.l. een Koninklijke onderscheiding en
werd hij benoemd tot Lid in de Orde van
Oranje Nassau.
Jos heeft gedurende de 50 jaar als gildebroeder verschillende functies bekleed,
zoals tamboer, vendelier, vendelleider,
vaandeldrager, Koning en piekenier.
Deze laatste functie bekleed hij nog
steeds.
Daarnaast is hij bestuurlijk actief, is
al jarenlang secretaris van het Onze
Lieve Vrouwe Gilde en redacteur van de
nieuwsbrief.
Ook buiten de grenzen van Aarle-Rixtel
maakt hij zich verdienstelijk voor het gildewezen. Van 1980-1981 was hij secretaris van de vendelcommissie Kring Peelland en vanaf 1991 tot heden fungeert hij
als voorzitter van deze commissie.
In 1982 werd hij secretaris van de Vendelcommissie van de Noord-Brabantse Fe-

vaardigde voor het vendelen bij de Europese Gemeenschap Schuttersgilden.
Verder is Jos vanaf 1996 tot heden bestuurslid van de stichting Pelgrimage.
Op 1 januari 1997 werd hij aangesteld
als 2e secretaris en op 1 april 2000 werd
hij benoemd tot penningmeester welke
functie hij nog steeds vervult.
Hij is zowel bestuurlijk als uitvoerend zeer
actief bij de organisatie van de pelgrimsreizen die tweejaarlijks georganiseerd
worden.
Naast zijn gildeactiviteiten heeft hij in
1972 de Oké-club opgericht. Vanaf het
begin tot op heden is hij voorzitter van
deze vriendenclub, die maandelijks thema-avonden organiseert.
Tot slot mag vermeld worden dat hij al
30 jaar voorzitter is van buurtvereniging
de Valkeniers. Hij is de drijvende kracht
achter deze goed georganiseerde en actieve buurtvereniging.

Jos van harte gefeliciteerd met deze onderscheiding.
13
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Koninklijke onderscheiding Hij functioneert als coördinator van de
vrijwilligerswerkzaamheden betreffende
voor Tonny van Alem baan- en parkonderhoud, onderhoud

Zaterdag 27 september tijdens de viering
van het 50 jarig bestaan van tennisvereniging LTV De Hut werd Tonny van Alem
door Burgemeester Ubachs verrast met
een Koninklijke onderscheiding.
Uit waardering voor zijn vele verdiensten
voor de tennis- en vogelvereniging werd
Tonny van Alem Koninklijk onderscheiden
en benoemd tot Lid in de Orde van Oranje
Nassau.
Tijdens de uitreiking somde Burgemeester Ubach een lange reeks van zijn
verdienste uit.
De heer Van Alem is al 36 jaar uitzonderlijk actief als vrijwilliger.
Vanaf 1978 tot heden is hij bestuurslid
van de plaatselijke vogelvereniging; eerst
van de vogelvereniging in Aarle-Rixtel en
sinds de samenvoeging met een vogelvereniging in Lieshout van Vogelvereniging Laarbeek.
In de periode 1992 tot en met 2007 vervulde de heer Van Alem de functie van secretaris. Naast zijn bestuursfunctie is hij
ook erg betrokken bij de organisatie van
vogeltentoonstellingen.
Verder is de heer Van Alem sinds 1991
bestuurslid van Tennisvereniging LTV de
Hut in Aarle-Rixtel. Met name is hij belast
met het kantinegebeuren en het onderhoud van het tennispark.

gebouwen, schoonmaak en kantinediensten.
Daarnaast is hij vergunninghouder en
sleutelbeheerder en stand-by in het geval
dat vrijwilligers voor kantinediensten niet
komen opdagen. Ook is hij contactpersoon voor 25 leverings- c.q. onderhoudsbedrijven en dagelijks staat hij klaar voor
het verspreiden van benodigdheden voor
de kantinedienst, het innemen van kantinegelden en het natellen en inboeken van
deze gelden.
Andere werkzaamheden die tot zijn “takenpakket” horen zijn de inkoop van fooden nonfoodproducten, het betalen van de
leveranciers, het op orde houden van het
drankenmagazijn, het onderhoud van het
koffiezetapparaat, het schoonhouden
van de friteuse, de controle op producten
(first in first out), het bijhouden van een
logboek met betrekking tot diepvries en
koeling, het vervangen van baanverlichting en het vervangen en repareren van
elektra.
Elke vrijdag is de heer Van Alem op het
tennispark aanwezig in verband met onderhoudswerkzaamheden aan gebouw
en banen.
Tonny van harte gefeliciteerd met deze
onderscheiding.
15
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gaat worden.
Hieronder volgt de eerste hint

Nieuws uit Ganzegat 1. Haiduugut
Nou, het eerste tipje van de sluier is opgelicht, het raden kan beginnen.
De 11e maand is al weer in zicht en dat Tot gauw.
betekent voor de stichting organisatie car- Stichting organisatie carnaval Ganzegat
naval Ganzegat de start van een nieuw
seizoen.
Na een turbulente zomer waarin ons het
water aan de lippen kwam te staan zijn
GEVONDEN
we er dankzij velen in geslaagd om weer
VOORWERPEN J3D
positief aan de slag te gaan.
Onze dank gaat dan ook uit naar iedereen
die op wat voor manier dan ook er mede Na de Jeugd3daagse 2014 zijn nog een
voor zorg heeft gedragen dat carnaval groot aantal kledingstukken blijven liggen
in Ganzegat weer een goede toekomst waarvan we de eigenaar niet hebben
kunnen achterhalen.
heeft.
Het programma voor het seizoen Is er iemand nog spullen kwijt? Meld je
dan bij Hans Schepers, 383758.
2014/2015 ziet er als volgt uit:
9 November 2014
Jeugdprinsenbal in de Dreef
Kom dansen in de Zonnetij!
15 November 2014
Prinsonthulling bij de Couwenbergh
Na een succesvolle eerste dansmiddag
20 December 2014
staat de volgende al weer voor de deur.
Prinsenreceptie in de Dreef
Donderdag 2 oktober aanstaande wordt
17 Januari 2015
in de ontmoetingsruimte van Zonnetij
Seniorenmiddag in de Dreef
weer de volgende dansmiddag georgani17 Januari 2015
seerd. Onder leiding van de ervaren Disk
1e Ganzekwekavond
Jockey Gerrit Jacobs zullen er verschil31 Januari 2015
lende gezelschapsdansen voorbij gaan
2e Ganzekwekavond
komen. Te denken valt aan de Wals, Si14 t/m 17 Februari 2015
rtaki, Cumbia, Tango tot aan een Swing.
Carnaval in Ganzegat
Iedereen is welkom, men heeft geen
partner nodig. De middagen zijn goed
Wie wordt prins van Ganzegat 2015?
voor lijf en leden en dansen houdt je jong!
Op 15 november nemen we op het bordes
van de Couwenbergh afscheid van prins Donderdag 2 oktober van 14.00u tot
Jan Willem den Uurste en prinses Mo- 16.00u dansen in Zonnetij. Voor meer
nique. Zij hebben het afgelopen jaar op informatie kun je via e-mail of telefonisch
enthousiaste wijze de carnavalskar ge- contact opnemen met Machteld Hoebergen van ViERBINDEN,
trokken.
De komende weken zullen er in de di- mhoebergen@vierbinden.nl of
verse media weer hints gegeven worden Tel 06-45203227.
over wie de nieuwe prins van Ganzegat
Zegt het voort, op naar Zonnetij!
17
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van harte welkom vanaf 19:30 uur.
Laarbeekse Complimenten bent
Het programma begint om 20:00 uur en
Vrijwilligerswerk 2014 zal afgelopen zijn om ongeveer 22:45 uur.
Verdient uw organisatie volgens u een
Compliment?
Dit jaar zullen de Laarbeekse Complimenten Vrijwilligerswerk voor de tiende
keer uitgereikt worden. Met de uitreiking
van de Complimenten willen de gemeente
Laarbeek en ViERBINDEN hun waardering uitspreken voor alle vrijwilligers en
vrijwilligersorganisaties die actief zijn in
onze gemeente!
Om het tienjarig jubileum te vieren zullen
de nominaties en de uitreiking dit jaar
anders verlopen. U kunt dit jaar uw eigen
vrijwilligersorganisatie nomineren. Dit
kunt u doen via een email naar vrijwilligerswerk@vierbinden.nl. Zorg ervoor dat
u uw nominatie voorziet van een goede
motivatie en stuur deze voor 15 oktober
op.
De jury bestaat ook dit jaar uit Laarbeekse
maatschappelijk betrokken ondernemers
onder voorzitterschap van de burgemeester. Zij zullen uit de genomineerde
organisaties 30 organisaties kiezen die
tijdens de uitreiking 90 seconden de tijd
krijgen om hun organisatie te promoten
op het podium. Waarom verdient uw organisatie een compliment? Welke bijzondere resultaten of activiteiten heeft uw
organisatie bereikt het afgelopen jaar?
Het is dan aan u, als bezoeker, om te
stemmen op de organisatie die volgens
u het compliment verdient. Tijdens de
tiende uitreiking van de Laarbeekse Vrijwilligerscomplimenten bent u de jury!
Tevens bent u van harte uitgenodigd voor
de Uitreiking van de Laarbeekse Complimenten Vrijwilligerswerk 2014 op vrijdag
7 november in het Ontmoetingscentrum
te Beek en Donk. Ook dit jaar zal de uitreiking van de Laarbeekse Complimenten
Vrijwilligerswerk weer een feestelijke gebeurtenis zijn die u niet wilt missen! U

De tiende editie zal na het programma informeel worden afgesloten in de foyer.
Dus reserveer vrijdagavond 7 november
2014 alvast in uw agenda en geef dit door
aan iedere vrijwilliger binnen uw organisatie. Voor meer informatie of voor aanmeldingen kunt u terecht bij Suzan de
Koning, 0492-328807 of via sdkoning@
vierbinden.nl

EHBO-CURSUS
De EHBO-vereniging start op dinsdag 6
januari met een nieuwe cursus. Iedereen
kan te maken krijgen met een ongeluk(je).
Dat kan thuis zijn, maar ook op het werk
of op het sportveld. Dan is het belangrijk
te weten hoe er gehandeld moet worden.
Naast eerste hulp bij ongelukken worden
de cursisten opgeleid in verbandleer, reanimatie en het gebruik van de AED. Met
deze Automatische Externe Defibrillator
kan bij iemand met een circulatiestand op
een geautomatiseerde manier een elektrische schok worden toegediend met als
doel het hart weer in een normaal ritme
te brengen. Deze AED’s hangen bij veel
openbare plaatsen.
De cursus duurt drie maanden en wordt
gegeven op dinsdag van 20.00 – 22.00
uur in De Dreef.
Veel verzekeraars vergoeden een EHBO-cursus, informeer hiernaar bij uw
eigen verzekering.
Aanmelden kan per email: ehbo-aarle-rixtel@onsbrabantnet.nl
Bellen kan ook naar Ans Corbeij, tel. 0492
– 381596 of Anneke Giepmans, tel. 0492
– 381845.
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Nieuws van Bakkerij Van Brug!
Nieuwe openingstijden:
Sinds twee weken zijn wij ook op DINSDAGMIDDAG GEOPEND. Openingstijden: van 7.30 uur tot 18.00 uur, ook tussen de middag.

Nieuw in het assortiment:
Toscaans brood en Panda brood. Beide zijn volkoren meergranenbroden, dus
vol met vezels. Tevens lactose- en E-nummervrij.

Vanaf deze week nieuw in het assortiment;
Spelt “Puur”. “Puur” brood bevat geen toegevoegde suikers, is E-nummeren lactosevrij en het graanmaalproduct bestaat uit 100% spelt. Het is bereidt
met desem en bevat diverse zaden zoals zonnebloem- en pompoenpitten,
sesamzaad en geel lijnzaad.

Of profiteer van onze wekelijks terugkerende aanbiedingen:
Maandag: alle meergranenbroden van € 2,40 voor maar € 2,25
Dinsdag: 2 broden (wit en/of bruin) voor maar € 3,00
Woensdag: 6 krentenbollen halen, 4 betalen
Donderdag: 10 broodjes van € 3,70 voor maar € 2,95
Vrijdag: croissants van € 0,95 voor maar € 0,75
Zaterdag: appelflappen van € 1,25 voor maar € 1,00
20
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WORDT JIJ DIT JAAR ONZE
JEUGDPRINS
EN JEUGDPRINSES ??

5 oktober: Kupalje in het
Kouwenbergs kerkje

In de afgelopen weken zijn er formulieren
bij de nieuwsbrieven verstuurd van de 3
basisscholen, waarbij uw zoon of dochter
zich kon opgeven voor jeugdprins of
jeugdprinses of meedoen aan de playbackwedstrijd.
En al ingevuld ? Nog niet, dan gauw doen,
het kan nog t/m 7 oktober !!
Formulieren voor jeugdprins of jeugdprinses kunnen worden ingeleverd
worden bij de onderstaande adressen.
Wij zoeken voor die middag ook nog
leuke acts voor de playbackshow. Je mag
alle kunsten laten zien aan al je vrienden,ouders, opa’s en oma’s. Dus leef je
uit die middag en dat kan alleen maar ook
met je schoolvriendjes of schoolvriendinnetjes, broer of zus.
Aanmeldingen voor jeugdprins of jeugdprinses kunnen worden ingeleverd bij
Francien Cornelissen Broekelingstraat
67, Franca van Bakel Akkerstraat 10 en
voor de playbackshow bij Maarten van
Geel Goossensstraat 6.
Ook zijn we altijd op zoek naar nieuwe
leden voor de Gele Kielen. Ben jij 16 jaar
of ouder en lijkt je het leuk om met de
carnavalsdagen het team te komen versterken, meld je dan aan onder volgend
e-mailadres : gelekielen@ganzegat.nl .
Graag zien we jullie weer allemaal terug
op het Jeugdprinsenbal 9 november a.s.

Op zondag 5 oktober geeft het bekende
klassiek ensemble “Kupalje” een concert
in het Kouwenbergs kerkje
Kupalje bestaat uit een viertal topmusici die allen zijn verbonden aan de het
Conservatorium van Minsk en wereldwijd
optredens verzorgen. Het concert in het
Kouwenbergs kerkje is alleen daarom
al uniek te noemen. Kupalje brengt populaire klassieke muziek, volksmuziek,
opera en operette in velerlei talen zowel
vocaal als instrumentaal, waarbij ook het
cimbaal op een virtuoze wijze wordt bespeeld. Het is heel bijzonder dat wij deze
musici in ons kerkje kunnen en mogen
ontvangen.Het bijwonen van dit concert
is een must voor elke muziekliefhebber!!!
Kupalje was al eerder te gast in het kerkje
.De opbrengst van het concert komt ten
goede aan een humaan project, dat het
mogelijk maakt dat gehandicapte kinderen uit Wit-Rusland thuis kunnen opgroeien in plaats van in overvolle opvangtehuizen ver van huis. De entree bedraagt
6,00 euro.
Het concert begint om 14.30 uur. Kaartjes
zijn ook te reserveren via 0492 382943 en
De Gele Kielen
wel vanaf 30 september.
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Prinsjesdag 2014 Aarle-Rixtel v.d. Graef tegen 22.00 uur de uitslag beDinsdag 16 september was het Prinsjesdag. Voor de carnavalsvereniging betekent dit, dat de Prins en alle oud prinsen
en prinsessen een speciale avond
hebben.
Dit jaar was er voor gekozen om deze
avond bij Handboogvereniging “de Eendracht” door te brengen.
Om 19.00 uur werd er begonnen met
koffie en gebak, gesponsord door bakkerij v. Brug. Na het welkomstwoord door
de voorzitter Harrie v.d. Boogaard, waarin
gewezen werd op de moeilijke situatie
waarin de vereniging op dit moment verkeerd. Door de steun die de vereniging
van alle kanten krijgt, zoals ook het gulle
gebaar van de gastheer van deze avond,
wordt er alles aan gedaan om de vereniging weer gezond te krijgen.
Na deze opening volgde een uitleg over
het handboog schieten en mochten de
prinsen en prinsessen de handboog in de
hand nemen en een pijl aanleggen. Dat
dit niet voor iedereen even makkelijk was,
was te merken, daar de pijlen soms zelfs
het blazoen van de buurman raakte. Na
een fanatieke wedstrijd mocht Martien
22

kend maken, de beste bij de dames bleek
Jennie Oosthoek en bij de heren stak Eric
van Duppen er boven uit.
Voor iedereen stond er na dit sportief gebeuren een warm en koud buffet klaar,
geserveerd door Groente en Fruit Frans
v.d. Heuvel, wat iedereen zich goed liet
smaken. Verder nog wat borrelen en bijkletsen, waarna deze gezellige avond
rond middernacht eindigde.
Wij bedanken handboogvereniging “De
Eendracht” voor de gastvrijheid en het
handboogschieten, wat zeker de moeite
waard was.
Tot volgend jaar,
Toon Thijssen

Beste dames
Dinsdag 7 oktober 20.00 uur.
Paaldansen en bezoek jongerencentrum
OJA.
Samenkomst schoolstraat 2.
Bestuur KVO
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Benefietavond.
Inloopspreekuur e-books in Ook de Ganzegats Hofkapel is geschokt
Beek en Donk en Gemert door het nieuws in de pers dat de carIn oktober organiseert Bibliotheek De
Lage Beemden twee inloopspreekuren
over e-books: op 3 oktober in Beek en
Donk en op 9 oktober in Gemert.
Gevarieerd aanbod
De bibliotheek biedt haar leden de mogelijkheid om e-books te lenen. Het aanbod
omvat op dit moment zo’n 5000 titels
en dat aantal groeit nog steeds. Zonder
extra kosten kunnen bibliotheekleden 24
uur per dag, 7 dagen per week gebruik
maken van dit aanbod.
Inloopspreekuur
In de praktijk blijkt dat het niet voor iedereen duidelijk is hoe een e-reader
werkt en wat de mogelijkheden zijn. Ook
is het niet altijd duidelijk hoe men e-books
moet downloaden en overzetten naar een
e-reader of tablet.
Daarom heeft Bibliotheek De Lage
Beemden besloten een inloopspreekuur
e-books te organiseren. Daar staat onze
specialist klaar om uw vragen te beantwoorden. Ook als u de aanschaf van een
e-reader overweegt, kunt u terecht tijdens
het inloopspreekuur om aldaar meer informatie te krijgen over de mogelijkheden
en het aanbod van uw bibliotheek.
Kom langs in de bibliotheek!
De inloopspreekuren (3 oktober in Beek
en Donk en 9 oktober in Gemert) zijn telkens van 15.30 tot 17.00 uur. Vooraf aanmelden is niet nodig. Indien u over een
e-reader, laptop of tablet beschikt, dan is
het handig als u deze meebrengt naar het
inloopspreekuur.

navalsvereniging met een leeggeroofde
portemonnee het aankomend seizoen
in moet. Ook wij zijn aan het denken geslagen hoe wij onze “moedervereniging”
kunnen helpen met deze financiële strop.
Op een housewarming van zowel een lid
van ons als van de carnavalsvereniging
kwam een spontaan maar goed idee
boven water: een benefietavond, waarvan
de opbrengsten ten goede komen aan
Stichting Organisatie Carnaval Ganzegat.
Zet het alvast in uw agenda: vrijdagavond
7 november 2014 zal deze avond gehouden worden in MFC De Dreef. Aanvang zal rond 20:00u zijn. Kaarten zullen
het symbolische bedrag van € 11, - gaan
kosten en dit bedrag gaat geheel naar de
lege kas van de carnavalsvereniging. Wij
zijn inmiddels volop bezig om een avondvullend en zeer leuk programma samen
te stellen in de trant van een gebruikelijke
Ganzekwekavond: amusementgroepen,
kletsers en kapellenmuziek. Hun medewerking is geheel gratis en met een zeer
warm hart voor de vereniging. Er moet
nog veel werk verzet worden in een korte
tijd, maar we kunnen al melden dat we
al één “vis” van kaliber uit de “tonpraat”
vijver aan de haak geslagen hebben.
We zullen u in de aankomende gemeenschapsbladen en de regionale media op
de hoogte houden.

Klokje
Binnenkort een Groepsdiner of
Feestje, Denk ook eens aan Het Veerhuis. Het Veerhuis 0492-461889 www.
restauranthetveerhuis.nl
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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
24

Openingstijden showroom
wo-do-vrij :13.30-18.00 uur
za: 09.00-16.00 uur
Of volgens afspraak
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Veel interesse voor de
Laarbeekse Kledingbank
Afgelopen woensdag was er een informatiebijeenkomst voor vrijwilligers of geïnteresseerden voor de nieuw op te richten
Kledingbank voor Laarbeek.
Maar liefst méér dan 30 vrijwilligers waren
deze avond aanwezig en hebben zich opgegeven om bouwkundig mee te helpen,
de winkel in te richten, mee kleding te
sorteren en te prijzen , om mee te helpen
verkopen, om kleding aan te nemen en
om evt. plaats te nemen in een bestuur
van de nieuw op te richten stichting.
Een fantastisch groep enthousiaste
mensen, wat een perfecte start!!
Hiernaast het nieuwe logo !!
Hoe gaan we nu verder:
Komende twee weken zal de ruimte van
ruim 100 m2 die we aan de Beekerheide
41 ter beschikking hebben “omgetoverd”
worden in een moderne winkel met een
sorteer- en prijsruimte, paskamers en diverse rekken voor alle maten.
In de week van 6 oktober zal de gekregen
kleding gesorteerd en opgehangen
worden. Wij bieden bij deze inwoners
van Laarbeek de kans om in deze week
( 6-10 oktober) dagelijks van 10.00-12.00
uur en op woensdag 8 oktober en vrijdag
10 oktober van 19.00-21.00 uur kleding te
komen brengen. (Wij kunnen alleen “hele”
en “schone” kleding accepteren)
Op zaterdag 18 oktober moet alles klaar
zijn want dan gaan we officieel open. De
opening staat gepland om 11.00 uur en bij
deze willen wij iedereen die belangstelling
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heeft hierbij nu al van harte uitnodigen.
Waar vind je de Kledingbank
Route 1 ( met auto via industrieterrein)
Industrieterrein Beekerheide vanuit de
Oranjelaan inrijden. Dan 1e weg links,
met de bocht mee en dan 1e weg links,
helemaal achteraan!
Route 2 ( met fiets via Beekse brug bij
Uniek)
Beekse brug aan de kant van de scooterwinkel weg blijven volgen. Daarna achter
het laatste huis (nr.18) rechts een klein
weggetje naar beneden. Je fietst dan op
het ronde parkeerterrein van de Kledingbank en ziet deze recht voor je liggen.
En dan…..
Tijdens onze openingstijden ( woensdagmiddag van 14.00-16.30 en zaterdag van
10.00-14.00 uur) kan er kleding gebracht
worden, krijgen mensen die via een verwijsbrief komen gratis kleding en wordt
er tweedehands kleding verkocht om de
kosten van het gebouw te dekken. Zo
hopen wij ons zelf te kunnen bedruipen.
Wilt u meer weten bel of mail naar de
Dorpsondersteuner van Beek en Donk (
0492-328803 of
hbouwmans@vierbinden.nl

Avondwandelingen.
Leden en oud-leden van het Gezondheidsteam nodigen U uit om op woensdagavond mee te wandelen in en om het
dorp.
We vertrekken elke woensdagavond
vanaf de Kiosk om 7 uur en wandelen
tot 8 uur. Een lekker frisse wandeling die
goed is voor Uw gezondheid. Ook als het
weer wat minder is wordt er gewandeld.
Zorg voor goede wandelschoenen en
eventueel een zaklampje.
U hoeft zich niet van te voren op te geven
maar wandel mee wanneer het U uitkomt.
Graag tot ziens op woensdagavond.
25

www.twanvanhout.nl
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ViERBINDEN zoekt vrijwilligers
ViERBINDEN Vrijwilligerswerk Laarbeek
is voor Zorgboog Mariëngaarde op zoek
naar vrijwilligers voor de Molendreef in
Aarle-Rixtel. De Molendreef is een kleinschalige woonvorm voor jong dementerenden. Als vrijwilliger biedt je begeleiding
die aansluit bij de dagelijkse bezigheden
en gewoontes van de individuele cliënt.
Van de vrijwilliger wordt verwacht dat
hij/zij met cliënten de volgende activiteiten wil uitvoeren: schilderen (schilders
groepje), kook- en bak- activiteiten, wandelen en sport en spel. Eigen initiatief kan
natuurlijk ook altijd besproken worden.
Voor jongerencentrum Cendra in Aarle-Rixtel komt ViERBINDEN graag in contact met vrijwilligers die willen meehelpen
met het organiseren en uitvoeren van activiteiten, en bardiensten willen draaien.
Het doel van Cendra is om jongeren uit
Aarle-Rixtel en omgeving een veilige en
vertrouwde plek te bieden waar zij elkaar
kunnen ontmoeten in een huiselijke sfeer.
Hier komen jongeren bij elkaar en worden
ervaringen onderling uitgewisseld, zodat
ze elkaar beter leren kennen, en met elkaar kunnen kletsen, tv kijken, tafelvoetballen, dansen, muziek maken enz.
Meer informatie
Voor meer informatie over bovenstaande
of andere vrijwilligersvacatures kunt u
contact opnemen met Suzan de Koning
van ViERBINDEN Vrijwilligerswerk Laarbeek, Otterweg 27, 5741 BC Beek en
Donk. Tel. 0492-328 807 of mailen naar:
vrijwilligerswerk@vierbinden.nl
De vacatures zijn ook te bekijken op de
website: www.vierbinden.nl of te vinden
in de vacaturemappen van de dorpsservicepunten.
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Collecte voor de Nierstichting
“De wachtlijst moet korter”. Met deze
boodschap werd dit jaar de collecte gehouden voor de Nierstichting. De wachttijd voor een donor is gemiddeld 4 jaar.
Helaas komt voor 1 op de 6 dialysepatiënten een donornier te laat. De Nierstichting vindt dit onacceptabel en wil er alles
aan doen om de wachtlijst te verkorten.
Een positieve bijdrage hieraan is geleverd
door de geldelijke bijdrage, die door vele
inwoners is gedaan aan de collectanten
tijdens de collecte die in de week van 14
tot 20 september gehouden is. Namens
de Nierstichting dank voor het mooie bedrag dat mede door uw gift opgehaald
is. Daarbij ook dank aan de collectanten
voor hun inzet.
Namens de coördinators Marianne Löring
en Francien van de Weijer.

Klokje
3 GANGEN KEUZE MAANDMENU
€ 20.50. Het Veerhuis 0492-461889 –
www.restauranthetveerhuis.nl
Jong – LEREN
Naast individuele begeleiding is huiswerk
maken in kleine groepjes mogelijk op
maandag- dinsdag- woensdag en donderdagmiddag. Louise de Jong, Lieshoutseweg 83, A-R, 0492 382668. www.jongleren.com Louise@jong-leren.com
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.
27
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Het zomerseizoen 2014 loopt ten einde,
na nog enkele clubritten op de zondagmorgen schakelen we over op het winterseizoen. Dat zal bestaan uit veldtoertochten, crossen, rik- en jokeravonden
(de eerste op 14-10), uiteraard de kerstspeurtocht en natuurlijk ook de koppelcross in samenwerking met de runnersclub Lieshout. U ziet onze vereniging is in
elk jaargetijde actief. Volgende keer zullen
wij hier uitgebreider op terugkomen, maar
op onze site staan al een aantal data ingevuld.

Senioren-wandeling 2 oktober
Aanstaande donderdag 2 oktober is er
weer de maandelijkse seniorenwandeling
rond Aarle-Rixtel.
Het vertrek is om 9.30 uur
vanaf de pastorie.

Lotgenotencontact voor ouders
met verbroken kindercontact.
De “klankbordgroep” is een zelfhulpgroep voor ouders waarvan hun volwassenen kinderen het contact verbroken
hebben. Bij zelfhulp helpen en steunen
lotgenoten elkaar door ervaringen uit
te wisselen. Mensen kunnen in alle vrijheid, en zo nodig anoniem, hun verhaal
vertellen. Dat lucht niet alleen op, maar
zorgt er ook voor dat ze zichzelf beter
leren kennen en geeft (h)erkenning. Iedere derde woensdagmiddag van de
maand komt de groep bij elkaar in het
pand van de informele zorg in Eindhoven.
Heeft u interesse om deel te nemen
of wilt u meer informatie dan kunt
u contact opnemen met: Stichting
Zelfhulp Netwerk Zuidoost Brabant

Gemeenschapsblad Aarle-Rixtel

telefoon: 040 2118328
Email:
eindhoven@zelfhulpnetwerk
www.zelfhulpnetwerk.nl

MEEPRATEN OVER VERKEER
IN AARLE-RIXTEL
Binnenkort kunt u weer meepraten over
zaken aangaande verkeer in Aarle-Rixtel
in de najaarssessie van de Werkgroep
Verkeer Aarle-Rixtel, onderdeel van het
Dorpsplatform Aarle-Rixtel.
Op woensdag 15 oktober is de eerste
bijeenkomst. Dit is het vooroverleg, waar
belangstellenden openstaande en nieuwe
punten doornemen. Het resultaat is een
lijst die aan de gemeente wordt gestuurd.
De bijeenkomst is in De Dreef en begint
om 20:00 uur. Iedereen die dat wil kan er
bij aanwezig zijn en mee¬praten.
Op dit moment zijn er 21 openstaande
punten. Wilt u weten welke punten dit zijn
vraag dan via info@dorpsplatform.nl het
verslag van de laatste bijeenkomst aan.
Naar bovenstaand e-mailadres kunt u
ook nieuwe punten aangaande verkeerssituaties sturen.
De tweede bijeenkomst, het overleg met
gemeente, staat gepland voor woensdag
12 november en is eveneens om 20.00
uur in De Dreef.
Dus wilt u inspraak hebben over het verkeer in Aarle-Rixtel laat dan van u horen
of kom naar de bijeenkomsten van Werkgroep Verkeer Aarle-Rixtel.
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de klasse jeugd 2 met 81 punten
wat een puike prestatie is met een
deelnemersveld van 14 tamboers.
(zie foto 2). Tenslotte werd bij het
groepstrommen in de hoogste
klasse A, een 2e prijs bewerkstelligd, die Teun Heinsbergen, Jeroen
van Rixtel en Ed Vincent in de
wacht sleepten met 160,5 punten
en mogen zich voor het 3e jaar
op rij reserve-Brabantskampioen
noemen. Het is een mooie dag
geweest waarop het Sint Margarethagilde Aarle-Rixtel toch mooi
op de kaart heeft gezet. Een uitstekende prestatie dat is het zeker!
Met name voor de jeugd. Wie de
jeugd heeft heeft de toekomst.
Het bestuur van het Sint Margaretha Gilde wil de prijswinnaars bij
Foto 1 Daan Kersten met muziektrom.
deze van harte feliciteren!

Jeugd Rode Schut
Aarle-Rixtel
weer prima prestatie.
Tijdens de Noord-Brabantse federatiewedstrijden in Bakel op 21 september jl
is het ‘rode’ Sint Margaretha Gilde weer
goed voor de dag gekomen. Onder toeziend oog van het federatie bestuur van
Noord-Brabantse Schuttersgilden, waar
ook onze eigen gildebroeder Henk de Hair
als afgevaardigde van Kring Peelland bij
aanwezig was, zagen zij bij het onderdeel
trommen Jeugd muziektrom mede onder
grote belangstelling van de ouders, opa’s
en oma’s , gildebroeders en gildezusters
Daan Kersten Brabants kampioen 2014
worden met 68 punten.(zie foto 1) Tim van
Stiphout was ook zeer verdienstelijk met
een 3e prijs voor het individueel vendelen
in de klasse jeugd tot 12 jaar een prima
prestatie, zeker omdat Tim nog maar net
een half jaar aan het vendelen is. Verder
behaalde hij ook nog een 2e prijs bij het
individueel trommen op de gildetrom in Foto 2 Tim van Stiphout
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immers de toekomst en ook de bouw

Voortgang moet zich voortdurend blijven verjongen.
bouwwerkzaamheden Op de bouwplaats van de Brede School
Zoals u wellicht al heeft gezien zijn de
bouwwerkzaamheden voor de nieuwe
Brede School nu echt van start gegaan.
Nu de fundering is gestort tekenen de contouren van de nieuwe school zich goed af.
Inmiddels zijn ook de metselaars gestart
met metselwerk onder het peil. De installateur is bezig met het aanleggen van de
nieuwe rioleringen die daarna worden
aangesloten op de bestaande rioleringen
in de Schoolstraat en de Heindert. We
hebben vanaf de start prachtig bouwweer
gehad dat ook maakt dat de bouwvakkers
extra genieten van hun vak en de bouw
loopt mooi volgens de planning.
Dit project is door Gemeente Laarbeek
aangemeld bij het Stimuleringsfonds
leren/werken om het bieden van praktijkleerplaatsen voor leerlingen in de bouw
te bevorderen. Wij als aannemer zijn al
gewend om op al onze bouwprojecten
leerlingen te plaatsen. De jeugd heeft

zullen dus door ons bedrijf maar ook door
onze onderaannemers leerlingen een
geschikte praktijkplaats vinden. Dit geldt
voor diverse disciplines, van timmerman,
tot metselaar, dakdekker, schilders etcetera.
Omdat een aantal leerlingen uit de directe
omgeving van Aarle-Rixtel komen kan het
zelfs zo maar zijn dat een oud-leerling
van één van de basisscholen nu aan de
slag gaat op dit project. Vandaar ook dat
er op het bouwhek een groot doek hangt
met de kreet “leerlingen bouwen voor
leerlingen”.
De werkzaamheden die nu op de planning staan zijn het plaatsen van de begane grond vloer en het opmetselen van
de binnenmuren. Komt u vooral eens
een kijkje nemen, wij hebben voor u een
mooie en veilige bouwuitkijkplaats ingericht.
Kuijpers Bouw Heteren
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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

Dat is thuiskomen!

Openingstijden:
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag

Gesloten
10.00 U – 12.30 U & 13.30 U – 18.00 U
10.00 U – 12.30 U & 13.30 U – 18.00 U
10.00 U – 12.30 U & 13.30 U – 18.00 U
10.00 U – 12.30 U & 13.30 U – 18.00 U
10.00 U – 16.00U

Onze winkel is verhuisd! Vanwege verbouwingswerkzaamheden is de winkel
tijdelijk gevestigd in onze werkplaats achterom
Kouwenberg 25 • 5735 GM Aarle-Rixtel • telefoon 0492-381302 • e-mail info@vanroij.com
Woningstoffering •Machinale houtbewerking • Interieurbouw
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Lieve Vrouwe gilde uit Aarle-Rixtel, die
ook bij de vrije hand de 6e prijs bemachtigde. Bjorn Kerkhof van het Onze Lieve
Vrouwe gilde uit Aarle-Rixtel werd 4e op
het onderdeel Personeel. Gerard van de
Ganzewinkel van het Sint Margaretha
gilde uit Aarle-Rixtel werd 2e op het onderdeel Personeel.
Henry van der Putten van het Onze Lieve
Vrouwe gilde uit Aarle-Rixtel werd 6e op
het onderdeel Personeel en weet een 6e
puistprijs te bemachtigen. Ruud Mijnsbergen van het Sint Servatius Gilde uit
Lieshout bemachtigd de 4e puistprijs.

v.l.n.r. Henk van der Velden, Geratd van Ganze- De afgelopen weken,
winkel, Henry van der Putten en Bjorn Kerkhof heb op verschillende manieren,

14 September Kringwedstrijd Brabants 70-jaar bevrijding bekeken.
Vele liefdevol onderhouden voertuigen,
wipschieten in Lierop
trokken door de regio,
Aarle-Rixtelse schutters de daarop gezeten ouwe bevrijders,
presteren zeer goed. waren niet meer zo legio,
maar met die oorlog in hun geheugen,
Op zondag middag 14 September 2014 genoten ze nu met volle teugen.
is op schietterrein “de Roovere” in Lierop Toen de tweede wereldoorlog op het
een kring schietwedstrijd Brabants wip- einde liep,
schieten gehouden voor kring Peelland. was ik nog een baby,
De organisatie was in handen van Gilde dus kreeg ik er niets meer van mee,
Sint Antonius Abt uit Lierop. Onder een omdat ik meestal sliep.
stalend blauwe hemel met veel zon werd Uit overleveringen heb ik wel begrepen,
er zwaar gestreden tussen de aanwezige dat een aantal Engelse soldaten,
schutters. De resultaten zijn zeer goed bij ons ingekwartierd hebben gezeten.
voor de deelnemers uit Aarle-Rixtel, die Ze schijnen veel met me te hebben gesamen met schutters uit Lieshout aan- haffeld
wezig zijn, de leden uit Beek & Donk zijn en een daarvan,
mogelijk verhindert door de kermis in hun zou nog in de gierput zijn gekacheld.
woonplaats.
RD
Het onderdeel viertal wordt gewonnen
door het Onze Lieve Vrouwe gilde uit Klokje
Aarle-Rixtel met de schutters Henry van
der Putten, Bjorn Kerkhof, Henk van der HET VEERHUISJES MENU, ZOVelden en gastschutter Gerard van de VEEL GANGETJES NUTTIGEN ALS U
Ganzewinkel die mede hierdoor mogen WENST, WOE en DON € 23.50 VRIJ
deelnemen aan de korpskringwedstrijden t/m ZON
€ 26.50. Het Veerhuis 0492van kring Peelland. Erekampioen werd 461889 – www.restauranthetveerhuis.nl
Henk van der Velden van het Onze
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Hoogste schutter van avond werd Toon
van Hoof van de Eendracht met 226
punten. Hoogste schutter bij DHSZOD
werd Mies Slegers met 216 punten en bij
Rozenjacht Leo v. Asten met 224 punten.
Resultaten schutters de Eendracht:
1. Toon v. Hoof 226
2. Frank Schepers
3. Walter Jansen
4. Jo Maas		
5. Martien v/d Graef
6. Wim v. Mol		
7 Arno Donkers		
8. Gerrie v. Hoof
9. Harrie Moors		
10 Nick v/d Hurk

Na een pauze van een aantal weken,
i.v.m. de vakantie, werd j.l. donderdag
11 september weer een aanvang gemaakt met het vervolg van het 51e van
Ganzenwinkel toernooi van Handboogschutterij de Eendracht.
Aan deze 8e wedstrijd werd door 2 kleinere verenigingen uit de regio deelgenomen.
HBV Rozenjacht uit Vlierden
was met 8 schutters aanwezig en De
Haas Schieten Zij Ons Doel (DHSZOD)
uit Asten-Heusden met 4 schutters. Deze
4 schutters deden alleen mee voor het individueel klassement en niet voor de verenigingsprijzen. Hiervoor dient een team
uit 6 of meer schutters te bestaan.
DHSZOD gaf vooraf aan 827 punten te
gaan schieten. Het werden er 821 dus
een resultaat van – 6. De schutters van
Rozenjacht hadden een zeer goede
avond. Zij gaven aan 1481 punten te
gaan schieten en dat werden er 1542 een
positief resultaat van + 61. Zeer goed geschoten maar voor de prijzen was dit verschil te groot.
Bij de Eendracht had Nick v/d Hurk een
goede dag. Hij schoot zonder vizier en
met houten pijlen 105 punten bijeen. Een
nieuw PR en 30 punten hoger als het vorige record.

221
213
188
175
165
148
131 (hs)
105 (hs)
105 (hs)

Handboogvereniging Krijgsman Soranus
uit Lieshout scoort goed resultaat tijdens
de 9e wedstrijd van het van Ganzenwinkeltoernooi.
Donderdag 18 september jl. was HBV
Krijgsman Soranus de tegenstander tijdens de 9e wedstrijd van het 51e van
Ganzenwinkeltoernooi bij HBS de Eendracht.
Het werd een vlot verschoten wedstrijd
waarbij de onderlinge resultaten slechts
kleine verschillen opleverden. Krijgsman
Soranus was met 9 schutters aanwezig
op de doel in Aarle Rixtel. Vooraf gaven
ze aan 1771 punten te gaan schieten. Het
werden er 1768 dus een resultaat van -3.
Hiermee gaan zij zeker meedoen voor
een van de prijzen welke aan het eind van
dit toernooi uitgereikt gaan worden.
Hoogste schutter van deze avond werd
Ad Endevoets van Krijgsman Soranus
met 229 punten. Hoogste schutter van de
Eendracht was Toon van Hoof met 228
punten.
Resultaten schutters de Eendracht:
1. Toon v. Hoof 228
2. Frank Schepers
3. Erwin Wijnhoven

222
221
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Tel: 0492381038
Lieshoutseweg 31
Aarle -Rixtel
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4. Walter Jansen
5. Arno Donkers
6. Martien v/d Graef
7. Jo Maas		
8. Gerrie v. Hoof
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punten te gaan halen. Het werden er
2508 dus – 5. Dit is met 12 schutters een
zeer goed resultaat en zij gooien hiermee
hoge ogen voor een van de prijzen aan
het eind van het toernooi.

218
182
175
163
121 (hs)

Voor het verschieten van de 10e wedstrijd
van het van Ganzenwinkeltoernooi waren
2 verenigingen op zaterdag 20 september
jl. naar de doel in Aarle Rixtel gekomen.
HBV de Batavieren uit de Rips was met 7
schutters aanwezig. Zij gaven aan 1248
punten te gaan schieten. Het werden er
1289 dus + 41. Een mooi resultaat maar
teveel verschil om mee te doen voor de
eerste prijzen. Wel hadden zij de hoogste
schutter van de avond. Dit was Emiel
Geerthuis, hij haalde de mooie score van
238 punten.
Uit Bakel waren 12 schutters van HBV
Neerlandia aanwezig. Zij gaven aan 2513

Resultaten schutters de Eendracht:
1. Erwin Wijnhoven		
2. Toon van Hoof		
3. Geert v. Ganzenwinkel
4. Martien v/d Graef		
5. Gerrie v. Hoof		

220
213
200
171
84 (hs)

Op donderdag 2 oktober a.s. volgt de 11e
wedstrijd van het van Ganzenwinkeltoernooi. Tegenstander is dan HBV Recht
door Zee uit Helmond, aanvang 20.00
uur.

Wring jezelf in allerlei bochten en kom er als herboren uit’
Ashtanga Yoga.
Sinds enige tijd geef ik ook Ashtanga Yoga les hier in Aarle-Rixtel.
En dat bevalt me prima, en heb dan ook besloten om er mee door te gaan.
daarom kan de groep groter. Heb je géén zin in ademsessies of meditaties, maar
wel in puur lekker bewegen, rekken en strekken. Heb je geen zware of langdurige blessures aan je gewrichten, nek of je rug. Hou je van een lichamelijke
uitdaging, wil je sterker en soepeler worden. dan is deze iets wat pittige en uitdagende vorm van Yoga mischien wel iets voor jou.
ben je benieuwd en nieuwsgierig dan ben je van harte welkom voor een
gratis proefles!
Op donderdag avond van 20:00 tot 21:20
even bellen voor aanmelden en wat tekst en uitleg. 0611518689
Namaste
Dré
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Prijzen:
Haar:
Knippen
Blockhead
Föhnen
Kleurspoeling
Uitgroei verven
Volledige verving
Lang haar toeslag
Highlights scalp
Highlights gehele haar
Lang haar toeslag
Maskerbehandeling
Masker Orofluido
Opsteken
v.a.

€10
€16
€15
€18
€20
€25
€10
€17.50
€30
€7.50
€5
€7.50
€20

Make-Up:
Basis make-up
Avond make-up

€15
€25

Specials en Arrangementen:
Wenkbrauwen epileren
Bruidsmake-up incl proef
Bruidskapsel incl proef
Bruidskapsel en make-up
Bruidsmeisje opsteken
Make-up bruidsgast

€10
€85
€90
€160 (incl proef)
€25
€25

Bent u op zoek naar een goede
thuiskapper met dezelfde kwaliteit en
persoonlijke aandacht zoals u die in een
betere kapsalon krijgt? Dan bent u bij
mij aan het juiste adres! Voor zowel uw
haar als make-up kunt u bij mij terecht.
Na het afronden van mijn opleiding tot
Topstyliste aan het IMKO college te
Eindhoven heb ik de afgelopen jaren
ervaring opgedaan in verschillende
kapsalons en volg nu nog steeds
cursussen om van de nieuwste trends op
de hoogte te blijven. Voor extra
informatie of het maken van een
afspraak kunt u mij altijd bellen, of een
kijkje nemen op de website!

KAPSONES

T: 06-54718353 / www.kapsonesaanhuis.nl
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WEEK VAN DE OPVOEDING Dinsdag 7 oktober 19:30 - 20:30 uur

Van 5 t/m 11 oktober worden er in het
kader van de WEEK VAN DE OPVOEDING in het hele land tal van activiteiten
georganiseerd. ----Speciaal voor ouders,
opvoeders, leerkrachten en anderen die
met kinderen werken hebben wij een
mooi programma samengesteld met een
aantal inspirerende WORKSHOPS en
LEZINGEN. Bij sommige activiteiten kunt
u gewoon binnenlopen. Bij workshops
is het aantal deelnemers beperkt en is
aanmelden nodig. De activiteiten worden
deze week gratis of voor een bijdrage in
de onkosten aangeboden. We verwelkomen u graag in Aarle-Rixtel bij een of
meerdere bijeenkomsten. En natuurlijk
kunt u andere geïnteresseerden op dit
aanbod attenderen. In deze mail en op de
website WWW.SPELTHERAPIE.NL vindt
u alle informatie.
Zondag 5 oktober 13:00 - 17:00 uur MANIFESTATIE ‘LEEF JE IN, LEEF JE UIT’
Wij zijn deze zondag aanwezig in de Dreef
in Aarle-Rixtel bij de Manifestatie ‘Leef je
in, leef je uit’, een informatiemarkt en activiteiten waarin mensen met en zonder
beperking samenkomen.
Maandag 6 oktober 9:00 - 10:00 uur INLOOPSPREEKUUR SPELTHERAPIE
Vrijblijvend kennismaken, vragen stellen,
zorgen en mogelijkheden bespreken, dat
kan altijd op afspraak. In de week van
de opvoeding kunt u op deze ochtend
gewoon even binnenlopen. De koffie en
thee staan klaar.
Maandag 6 oktober 19:30 - 21:30 uur LEZING OVER HET BELANG VAN SPELEN
Spelen is plezierig én van belang in de
ontwikkeling van kinderen. Lezing over
het spelen van baby tot volwassene. Over
wat kinderen kunnen leren in hun spel in
de dagelijkse situatie; over de mogelijkheden van spel bij bijzondere omstandigheden; en over de rol die ouders en
opvoeders kunnen spelen.
Deelname: € 7,50 p.p.

KENNISMAKINGSWORKSHOP HOPPR
SPELEN EN BEWEGEN
Kennismakingsworkshop Hoppr spelen
en bewegen. Ouders, leerkrachten, hulpverleners hebben deze avond de gelegenheid om te ervaren welke fysieke,
emotionele en sociale sprongen kinderen
kunnen maken door te spelen en te bewegen. Deelname: gratis. Aanmelden:
info@hoppr.nl.
Woensdag 8 oktober 9:00 - 11:00 uur
WORKSHOP CREATIEF (GEZINS/
GROEPS-)DAGBOEK MAKEN
Een creatief dagboek maken met de
kinderen in het gezin of de groep kan
helpend zijn om dagelijkse dingen of bijzondere gebeurtenissen te verwerken.
Workshop voor ouders, opvoeders,
groepsleerkrachten. Deelname: € 12,50
p.p. (incl. blanco dagboek om te starten).
Woensdag 8 oktober 14:00 - 16:00 uur
WORKSHOP GEZELSCHAPSSPEL
ONTWERPEN
Een workshop voor (groot)ouder en kind.
Samen aan de slag, stap voor stap, bedenken en ontwerpen van een eigen
gezelschapsspel. Deelname: € 5,- p.p.
Donderdag 9 oktober 9:00 - 10:00 uur INLOOPSPREEKUUR SPELTHERAPIE
Vrijblijvend kennismaken, vragen stellen,
zorgen en mogelijkheden bespreken, dat
kan altijd op afspraak. In de week van
de opvoeding kunt u op deze ochtend
gewoon even binnenlopen. De koffie en
thee staan klaar.
Vrijdag 10 oktober 18:00 - 21:30 uur
WORKSHOP ‘IN JE ELEMENT ALS OPVOEDER’
Workshop voor ouders/opvoeders. Op
een plezierige en zinvolle manier de
week afsluiten en het weekend beginnen.
Kijkend naar je rol als opvoeder en hoe
je daarin (nog meer) in je element kunt
komen. Deelname: € 15,- p.p. (incl. hapje
en drankje).
Voor deze laatste workshops kunt u zich
aanmelden bij: info@speltherapie.nl
41

50 jaar geleden

Gemeenschapsblad Aarle-Rixtel

met zeer ernstige verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis te Helmond.
15 september Grootse hulde voor ko- Het rijwiel van de knaap werd totaal verperen pastoor v.d. Berk in Aarle-Rixtel nield. Een tragische omstandigheid bij dit
Welpen met brandende fakkels, die de ongeval is het feit, dat de ouders van het
vriendschap van de Aarle-Rixtelse jeugd jongetje met vakantie in Duitsland verop deze wijze overbrachten, muzikanten blijven.
en tamboers van harmonie “ De Goede
Hoop” , zangers en zangeressen van het 18 september Sportclub RKJB
gemengd koor, als ook de gildebroeders Onder voorzitterschap van de heer J.
van “ St. Margaretha” en “ O.L. Vrouw” Nooyen hield de Aarle-Rixtelse sportclub
trokken maandagavond op naar het, met van de RKJB donderdagavond in clubhuis
schijnwerpers verlichte, kerkplein ter hul- cafe van Bracht een ledenvergadering,
diging van pastoor F. van den Berk, die waarop een belangrijke agenda werd bezijn koperen jubileum als pastoor, in zijn handeld. Vanaf heden is de eerste leider
de heer A. van Dommelen, tweede de
geliefd Aarle-Rixtel vierde.
heer F. Verschuuren en derde H. Smul15 september Aanbesteding Boeren- ders. Bij de bestuursverkiezing werden
de heer Th. Beijers en het lid P. van de
leenbank Aarle-Rixtel
De aanbesteding van het bouwen van Boogaard met algemene stemmen hereen Boerenleenbank met bovenwoning kozen. Bij de bespreking van de komende
te Aarle-Rixtel, onder architectuur van activiteiten werd o.a. besloten dat op 18
architectenbureau J.H. Lambooy uit Hel- oktober zal worden deelgenomen aan de
mond, was als volgt: bouwbedrijf van insigne sportdag te Deurne. Ook aan de
Gerwen Aarle-Rixtel f 116.939; J. Leen- crossloop te Bakel op 15 november zal de
ders Aarle-Rixtel f 123.500; J.C. van Aarle-Rixtelse afdeling deelnemen. Rest
Roij Aarle-Rixtel 122.00; Gebrs. Van Roij nog te vermelden dat de sportclub weer
Aarle-Rixtel f 120.200; Fa Strijbosch Aar- zeven nieuwe leden kon inschrijven.
le-Rixtel f 117.867; Fa Gebrs. Strijbosch
Aarle-Rixtel f 115.967. De gunning is nog 23 september Stamboekkeuring
In Aarle-Rixtel heeft inspecteur Gooskens
niet verleend.
dinsdag een keuring van koeien gehouden
16 september Ernstig ongeval in Aar- voor inschrijving in het NRS. In het stamboek werden ingeschreven: Tony6, eigele-Rixtel
In de Dorpsstraat had dinsdag middag naar A. van den Heuvel; Marijke3, eigeeen ernstig verkeersongeval plaats. naar H. Martens; Rika16, eigenaar C. van
Tegen zes uur reed daar een grote trekker Bommel; Aafke3, eigenaar Wed. J. Smulmet oplegger, welke bestuurd werd door ders; Loesje6, eigenaar Wed. J. Smulde heer M. uit Helmond. Uit tegenover- ders; Truuske, eigenaar Wed. J. Smulgestelde richting naderde een landbouw ders; Claartje6, eigenaar W. van Dijk;
tractor, waarvan de aanhangwagen met Lien6, eigenaar W. van Dijk; Annie6, eigestro was beladen. Het zeven jarig zoontje naar W. van Dijk; Riky4, eigenaar J. van
Jan van de familie Thomassen – van den Dijk; Claartje8, eigenaar J. van Dijk; JoHeuvel, kwam met zijn rijwiel achter deze landa, eigenaar C. van den Berk; Lecta6,
tractor uit en werd gegrepen door de eigenaar M. Beniers; Alie, eigenaar M.
trekker met oplegger. Het jongetje werd Beniers en Thea6, eigenaar A. Renders.
HELMONDS DAGBLAD september 1964
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