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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
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Inlichtingen

voor adverteren in het
Gemeenschapsblad
Maria Hagelaar van Griensven,
Het Klavier 4
Tel 0492 - 383293
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Bank: Rabobank NL37RABO010.14.95.048
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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 19 oktober t/m vrijdag 24 oktober

Zondag 19 oktober – 29e Zondag door het jaar
Voorganger Pastoor Verbraeken
09.30 uur Kerk – Eucharistieviering – Dames- Herenkoor
Christ en Antoine van Bommel
Overleden familie Vergroesen – Ravensloot
Overleden ouders Biemans – van der Heijden
Overleden ouders Jan en Truus van Dijk – de Vries
							(verj. vader/Hakendover)
Martien van der Linden
Ben Loomans
Wim van Seggelen				(sterfdag)
Mia Peeters-Barents				(KBO)
Henk van Duppen				(kosters)
Bijzondere intentie
Voor vervolgde christenen in Vietnam
Tot welzijn van de parochie
Woensdag 22 oktober
19.00 uur Kapel - Rozenkransgebed

Week van zondag 26 oktober t/m zaterdag 1 november
Zondag 26 oktober
Voorganger
Pater Wester
09.30 uur Kerk – Eucharistieviering – Samenzang
Overleden ouders de Korte – Verhaar
Hans van Brug				
(16e sterfdag)
Mia Peeters-Barents				(par.)				
Woensdag 29 oktober
19.00 uur Kapel - Rozenkransgebed
Zaterdag 1 november
18.30 uur Kerk – Allerzielenviering-gebedsviering
		
(zie toelichting)
Overleden
Wim Strik, De Zes Gehuchten 7, 81 jaar.
Henk van Duppen, Klokstraat 2, 78 jaar.
Henk van den Berkmortel, Lijsterstraat 30, 74 jaar
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Parochie O.L. Vrouw Presentatie
Doopvieringen
De eerstvolgende doopviering is op zondag 14 december a.s.
Voor de voorbereidingsavond van 17 november en de doop van uw kindje kunt u zich
tijdens
de spreekuren op de pastorie opgeven: telf. 381215.
Spreekuren Pastorie
Op dinsdag-, donderdag- en vrijdagochtend van 9 tot 12 uur is er een medewerkster
aanwezig op de pastorie, tel 381215. U kunt dan terecht met vragen over: dopen,
huwelijken, jubilea en misintenties. Voor dringende gevallen zoals uitvaart of ziekenzalving, kunt u altijd naar de pastorie bellen, tel.:381215.
Voor vragen of een persoonlijk gesprek met waarnemend pastoor Verbraeken kunt u
terecht bij het parochiecentrum in Beek en Donk tel. 0492 461216

Vieringen Missieklooster H. Bloed te Aarle-Rixtel
Kloosterdreef 7
Eucharistevieringen;
09.30 uur op 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

Allerzielenviering 2014
De Allerzielenviering zal dit jaar plaatsvinden in de vorm van een gebedsviering in
onze kerk op ZATERDAGAVOND 1 november om 18.30 uur.
Wij zullen tijdens deze viering speciaal alle parochianen gedenken die het afgelopen
jaar van ons zijn heengegaan. Leden van de werkgroep Avondwake zullen bij iedere
naam die voorgelezen wordt een kaars aansteken. Tevens bidden wij dan ook voor al
onze andere overledenen.
Na de dienst gaan we, bij goed weer, gezamenlijk voor een kort gebed naar het
kerkhof en kunnen eerder genoemde kaarsen door de families op de graven geplaatst
worden.
Ook op de andere graven zullen brandende kaarsjes staan. U bent van harte welkom!
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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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1e COMMUNIE 2015

De werkgroep Eerste Communie is al weer bezig om te zorgen voor een goede voorbereiding voor de Eerste Communieviering. Deze viering zal in 2015 plaatsvinden op
ZONDAG 31 MEI
Voor alle ouders/verzorgers van kinderen van groep 4 is er een informatie-avond op
WOENSDAG 15 OKTOBER om 20.30 UUR
in de KERK, (entree via achterzijde)
Op deze avond willen wij u graag informeren over de Eerste Communie, de voorbereidingen, data en diverse praktische zaken.
Ouders/verzorgers van kinderen van groep 4 die in Aarle-Rixtel op school zitten,
krijgen via hun kind een uitnodiging voor deze avond met een informatie- en inschrijfformulier.
Ouders/verzorgers van kinderen die buiten Aarle-Rixtel naar school gaan, willen wij
langs deze weg graag uitnodigen. Informatie en /of inschrijfformulier kunt u op die
avond krijgen of afhalen bij :
Yvonne van Stiphout, Strijpsoord 14 (Tel: 466275, Yvonne.van.Stiphout@xs4all.nl.
Werkgroep Eerste Communie

www.gemeenschapsblad.nl

email redactie@gemeenschapsblad.nl

Dankbetuiging
Dank u wel!
Voor steun, kaarten en bloemen, aanwezigheid
bij het afscheid van

			Henk van Duppen.
Leena, Mascha en Wouter
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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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JOTA JOTI 2014: ‘After Daylight’
(18 oktober 11:00 – 15:00)
Binnenkort is het zo ver, het spectaculaire weekend van scouting Aarle-Rixtel,
waar je zeker bij moet zijn: JOTA JOTI. In
het derde weekend van oktober kruipen
meer dan 500.000 scouts over de hele
wereld achter oude en moderne communicatie apparatuur. Dit jaarlijks terugkerend avontuur heet JOTA JOTI wat staat
voor Jamboree On The Air & Jamboree
On The Internet. Tijdens dit weekend proberen scouts over de hele wereld met elkaar in contact te komen via de ether of
via internet.
Ook Scouting Aarle-Rixtel gaat, samen
met andere groepen in de regio, contact

proberen te zoeken met andere deelnemers in binnen en buitenland. Scouting Aarle-Rixtel heeft een speciaal programma opgezet waar kinderen, en ook
volwassenen, kennis kunnen maken met
de verschillende interactieve en vaak nog
onbekende ‘communicatie’ middelen.
Dit jaar wordt dat gedaan binnen het
thema ‘After Daylight’; in dit thema zal
er veel aandacht zijn voor zichtbaar en
onzichtbaar licht. Scouting Aarle-Rixtel
probeert ieder jaar te kijken naar nieuwe
ontwikkelingen in de techniek om hier een
leuke activiteit van te maken te maken.
Zo was er vorig jaar tijdens de JOTA JOTI
onder andere een interactieve zandbak,
een virtual reality bril en een geprojecteerde DJ tafel. Ook dit jaar hebben we
diverse nieuwe dingen in petto, zowel
technische hoogstandjes als echte scouting activiteiten.
We nodigen dan ook iedereen van jong
tot oud uit op zaterdag 18 oktober tussen
11.00 en 15.00 uur. Je kunt op elk moment binnen komen lopen en actief mee
doen met de diverse leuke activiteiten,
natuurlijk staat de koffie, thee en ranja
klaar.
Kom een kijkje nemen op de blokhut van
Scouting Aarle-Rixtel, te vinden aan Duivenakker 74, te Aarle-Rixtel. (Achter
multifunctioneel centrum De Dreef)

D a n k b e t u i g i n g.
Wij danken iedereen voor de grote belangstelling, mooie woorden, prachtige
bloemen, fijne brieven en kaarten, die wij mochten ontvangen na het overlijden
van mijn vrouw, onze moeder en oma
			Ans

van Bokhoven-v.d. Pol.

De leegte blijft nog moeilijk te aanvaarden maar zoveel betrokkenheid verzacht
het verdriet.
Speciaal dank aan de medewerkers van de Dela en dokter Engels.
Dries van Bokhoven, kinderen en kleinkinderen.
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www.henryengels.nl
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Tel: 0492381038
Lieshoutseweg 31
Aarle -Rixtel

Bericht van:

Geesten in de Gieterij
Op vrijdag 31 oktober en zaterdag 1 november verzorgt harmonie De Goede
Hoop in het kader van haar 140-jarig
bestaan een sfeervol, spannend en
niet te willen missen Halloweenconcert:
Geesten in de Gieterij geheten. Het wordt
gehouden in één van de mooiste monumenten van Aarle-Rixtel, namelijk de
Koninklijke Klokkengieterij van Petit en
Fritsen. Het is het op twee na oudste familiebedrijf van Nederland. Begin 2014
is de klokkengieterij overgenomen door
Koninklijke Klokkengieterij Eijsbouts te
Asten.
Dit is voor harmonie De Goede Hoop een
reden te meer om als vereniging uit 1874
een eerbetoon te brengen aan onze klokkengieterij uit 1660. In een fantastische
sfeer sluiten we ons jubileumjaar af met
muziek, met medewerking van acteurs
en van Frank Steijns, beiaardier van o.a.
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Maastricht en violist in het orkest van
Andre Rieu.
Met Geesten in de Gieterij zullen harmonie De Goede Hoop en de klokkengieterij geschiedenis schrijven. Nog nooit
heeft er op deze locatie een concert
plaatsgevonden. Voor iedereen die dit wil
meemaken staan de deuren van de klokkengieterij op 31 oktober en 1 november
nog eenmaal wagenwijd open om daarna
voorgoed te sluiten. Zaal open om 19.30
uur, aanvang concert 20.15 uur.
Kaarten à 12.50 (dit is inclusief een consumptie) zijn verkrijgbaar bij Snoeperij
Jantje en de Boerenbond.

Beste dames
Donderdag 16 oktober
Moederdagviering.
We beginnen met een Eucharistieviering
om 19.30 uur in de kapel Bosscheweg.
Bestuur
KVO
13
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Lokale champignonkwekerij
finalist Herman Wijffels
Innovatieprijs 2014
Hans, Pieter en Henk van den Boomen
van Champignonkwekerij Gemert maken
van afval een waardevolle grondstof en
energiebron. Hun duurzame idee is gekozen uit 594 inzendingen en is doorgedrongen tot de finale voor de Herman Wijffels Innovatieprijs 2014 van de Rabobank,
een prestigieuze landelijke innovatieprijs.
Met de Herman Wijffels Innovatieprijs stimuleert de Rabobank ondernemers om
hun kansrijke en duurzame innovaties te
verwezenlijken. Naast de hoofdprijs van
€ 30.000 maken de finalisten kans op de
publieksprijs van € 5000. Van maandag 6
tot 30 oktober 15.30 uur kunt ook u mee
stemmen op www.rabobank.nl/innovatieprijs.
Het familiebedrijf van Van den Boomen
heeft een uniek proces ontwikkeld om
de reststromen van de champignonteelt
te scheiden en deze apart te verwerken.
Zo wordt onder andere weer warmte uit
opgevangen voor de verwarming van
de kwekerij. De restproducten zijn een
bodemverbeteraar, strooisel voor in de
koeienstal en biomassa voor energiecentrales.
Alle 594 inzendingen zijn door een jury
van specialisten op het gebied van innovatie en duurzaamheid beoordeeld op
innovatief vermogen, maatschappelijke
impact, klantfocus en rentabiliteit. De jury-
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leden zijn ook op bedrijfsbezoek geweest.
De negen initiatieven die meedingen
naar de hoofdprijs zijn zeer uiteenlopend
en zijn stuk voor stuk kansrijke en duurzame innovaties die een verschil maken
voor mens en milieu. Herman Wijffels
en Wout Dekker, president-commissaris
van de Rabobank, reiken op 30 oktober
de prijs uit bij YES!Delft. Om te winnen
verzamelen finalisten zoveel mogelijk
stemmen. Naast het genoemde geldbedrag krijgen de winnaars brede erkenning
en aandacht voor hun innovatie en de Rabobank stelt haar netwerk en kennis ter
beschikking.
De prijsuitreiking vindt plaats tijdens een
gratis toegankelijk innovatie-evenement
voor ondernemers. Herman Wijffels zal bij
YES!Delft ingaan op het thema ‘Kansen
in de duurzame economie’.
Verder is er een informatiemarkt waar de
innovaties te zien zijn van o.a. finalisten
van de Herman Wijffels Innovatieprijs en
ondernemers van Yes!Delft.
Bezoekers kunnen ook deelnemen aan
een expertmeeting over de financiering
van hun innovatie. Aanmelden hiervoor
kan op www.rabobank.nl/innovatieprijs.

Klokje
Bridgeclub Lohengrin.
Bridgen is een van de mooiste kaartspellen. Het houdt de hersens actief waardoor het ook bijdraagt aan je algehele
gezondheid. Kun je al rikken dan draagt
dit bij aan het sneller leren bridgen. Wij
hebben nog plaats en zoeken nog nieuwe
leden voor op de donderdagavond. U
bent van harte welkom. Hebt u interesse?
Graag aanmelden bij: Mevr. A. Adriaans,
tel.537683, dhr. F.v.d.Berkmortel tel.
381707.
4 GANGEN KEUZE MAANDMENU
€ 22.50. Het Veerhuis 0492-461889 –
www.restauranthetveerhuis.nl
15
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hoog niveau. Vervolgens is de feestavond
door voorzitter Tom van den Heuvel afgetrapt met de officiële opening van het
nieuwe terras en de bekendmaking van
de winnaars van de loterij (uitslag opwww.
ltvdehut.nl ). Hierna kon het feestgedruis
losbarsten. Het bestuur en de jubileumcommissie, kunnen samen met de leden
terugkijken op een meer dan geslaagde
feestdag.

Afgelopen zaterdag 27 september heeft
tennisvereniging LTV de Hut uit Aarle-Rixtel haar 50-jarig jubileum gevierd.
De weergoden waren de tennisclub goed
gezind want het was een prachtige dag
voor een feestje. De dag begon met tennisclinics in de ochtend voor de jeugdleden, gevolgd door clinics voor de volwassenen in de middag. Gelijktijdig was
er de mogelijkheid voor oud-leden om
herinneringen op te halen en bij te praten
tijdens de reünie. Aan het eind van de
middag werd het sportieve gedeelte afgesloten en konden de voorbereidingen
worden getroffen voor de receptie. Verschillende verenigingen uit en rondom
Aarle-Rixtel hebben van de mogelijkheid
gebruik gemaakt om LTV de Hut te feliciteren met deze mijlpaal. De receptie werd
nog extra feestelijk omdat Burgemeester
Ubachs bij Bijzondere Gelegenheid bestuurslid Tonny van Alem heeft benoemd
tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Na
een vendelgroet van het Sint Margaretha
gilde werd er op baan 1 een demonstratiewedstrijd gespeeld tussen twee spelers
uit de Nederlandse top 100. Het publiek
werd getrakteerd op een wedstrijd van

Lezing “Lekker lang, lekker laat,
lekker veel”
door Huub Driessen
Deze lezing gaat niet over eetbare
planten, maar over vaste planten.
En speciaal over bijzondere en (vrij) onbekende planten uit deze grote plantengroep.
Het wordt een rondgang door de groep
vaste planten die Lekker lang en/of
Lekker laat en/of Lekker veel bloeien.
Tijdens de lezing krijgt iedere bezoeker
een syllabus met daarop de namen van
de besproken planten.
De Fonkel, Prins Karelstraat 131 te Helmond, 21 oktober 2014 20.00 uur. Entree
is gratis.
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schoonheidsspecialisme

Ook cadeaubonnen verkrijgbaar

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

Oosthoek
FINANCIEEL

ADVIES

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

De Tempelier 3 • 5735 JG Aarle-Rixtel
0 49 2 -3 8 3 8 8 7 • 06 -2 111 0 8 43
info@oosthoekfinancieeladvies.nl
www.oosthoekfinancieeladvies.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.
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zijn zij begonnen met het organiseren van
Country Dance Party’s op CD-muziek.
Een jaar later is The Black Longhorn gestart met een eigen dansgroep, inmiddels
uitgegroeid tot een grote club enthousiaste liefhebbers van zowel line- als partnerdansen. Door de jaren heen heeft bij
The Black Longhorn altijd het accent op
het echte COUNTRY gelegen. Dat is en
blijft hun handelsmerk.
Countryclub The Black Longhorn treedt
op van 19.30 uur tot 21.30 uur en de zaal
is open vanaf 19.00 uur. De toegang is
gratis. De Ontmoetingsruimte van Zonnetij is gelegen aan de Heindertweg 87 in
Aarle-Rixtel.
Iedereen is van harte welkom.

OKTOBERFEST AARLE RIXTEL

Amusementsavond in
ZONNETIJ Aarle-Rixtel
Op donderdag 23 oktober zal in de ontmoetingsruimte van Zonnetij een optreden worden verzorgd door Countryclub
The Black Longhorn.
Countryclub The Black Longhorn is in
1991 opgericht door een aantal countryliefhebbers. Zij organiseerden dans- en
luisteravonden met country orkesten. De
naam “Black Longhorn” is bedacht door
mede-oprichter Willy van Oorschot, beter
bekend als “Big Willy”. De eerste country
avond vond plaats op 17 augustus 1991
in De Ark in Beek en Donk met een optreden van Misty Blue. In 1994 verhuisde
The Black Longhorn naar Zaal Slegers in
Lieshout. Op dit moment is de thuis basis
het Dorpshuis in Lieshout. In 2000 ook

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 02 oktober 2015 en
Zaterdag 03 oktober 2015
Noteer deze vast in Uw agenda
Namens de Organisatie BEDANKT
Voor meer info:
info@oktoberfest-aarle-rixtel.nl
www.oktoberfest-aarle-rixtel.nl
Es wird wieder toll
Bis zum nächsten Jahr.
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Benefietavond ten bate van het
Ganzegatse carnaval.
Zoals beloofd zouden wij u op de hoogte
houden van onze benefietavond ten bate
van het Ganzegatse carnaval.
Het programma voor vrijdagavond 7 november krijgt in korte tijd al behoorlijk
concrete vorm. Dit mede door de geheel
vrijwillige bijdrage van een aantal gezelschappen en individuen uit de carnavalswereld. En ik moet u zeggen, het zijn niet
de minste namen die – samen met ons
– Ganzegat een warm hart toedragen. De
volgende groepen en personen hebben
inmiddels toegezegd mee te werken aan
deze benefietavond: KUUB uit Beek en
Donk, Rien Bekkers uit Olland, Die Milka’s
uit Lieshout, Rob Scheepers uit Sterksel,
De Blaosplekkers uit Sint-Oedenrode, De
Boemelaars uit Zijtaart en De Blue Band
uit Helmond. Natuurlijk dragen ook wij,
de Ganzegatse Hofkapel, een steentje
bij aan deze avond. En dan is het programma nog geeneens compleet; er volgt
nog meer.
Aan de vooravond van het nieuwe car20
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navalsseizoen staat het programma (hoe
kan het ook anders) in het teken van het
carnaval. Een goede warming-up voor de
komende maanden. U zult genieten van
een deel zittingsavond, voorzien van de
nodige flauwekul. Uw lachspieren zullen
op de proef gesteld worden. Daarna zal
de muziek de boventoon voeren. Hossen
en swingen op de muziek van de verschillende kapellen. Of lekker meelallen aan
de bar onder het genot van een pilsje.
Mocht u het nog niet gedaan hebben, zet
het alsnog in uw agenda: vrijdagavond
7 november 2014. Dan zal deze benefietavond gehouden worden in MFC De
Dreef. Aanvang: 20:00u, einde: de late
uurtjes. Kaarten voor deze avond kosten
het symbolische bedrag van € 11,-. Dit
bedrag komt geheel ten goede aan de
geplunderde kas van Stichting Organisatie Carnaval Ganzegat. De kaarten zijn
vanaf deze week verkrijgbaar op de volgende verkoopadressen: Edelsmid Johan
van Bakel aan de Kouwenberg en de
Boerenbond in de Dorpsstraat. Wees er
snel bij, want OP=OP.
U mag deze avond niet missen. U zult
zien dat carnaval in Ganzegat leeft. En
door uw komst blijft dit carnavalsfeest in
leven!
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Nou, langzaam zal het duidelijk worden
wie onze nieuwe prins gaat worden.

Dank je wel Partyhosen.
Nieuws uit
Ganzegat Op vrijdag 3 oktober en zaterdag 4 ok-

tober vond in de tent aan het Heuvelplein
het oktoberfest plaats. De Partyhosen
hadden een prachtig gebaar richting
stichting organsiatie carnaval Ganzegat
gedaan door entreekaarten ter beschikking te stellen en door een deel van de
opbrengst van de verkoop van hoedjes af
te staan.
Dit bracht voor de stichting organisatie
carnaval Ganzegat een aardig bedrag op
en helpt om de zaken financieel weer op
orde te krijgen. Onze hartelijk dank gaat
Wie wordt prins van Ganzegat 2015?
uit naar de Partyhosen en alle kaart- en
Op 15 november om 19.30 uur nemen hoedjeskopers.
we op het bordes van de Couwenbergh
afscheid van prins Jan Willem den Uurste Tot gauw.
en prinses Monique. Zij hebben het afge- Stichting organisatie carnaval Ganzegat
lopen jaar op enthousiaste wijze de carnavalskar getrokken.
Hoewel prins Jan Willem bij zijn afscheid
LIEDERENTAFEL
op carnavalsdinsdag nog adviseerde om
“’T
ZONNETJE”
IN ZONNETIJ
geen prins te worden, zijn we er toch in
AARLE-RIXTEL.
geslaagd om een nieuwe prins te vinden.
Helaas voor Jan Willem, hij zal toch een
stapje terug moeten doen en zal dus niet Donderdagavond 30 oktober staat al
voor de tweede keer prins van Ganzegat weer de volgende liederentafel voor de
deur. De samen met ViERBINDEN georzijn. Jammer voor hem.
De komende weken zullen er in de di- ganiseerde liederentafel wordt gehouden
verse media weer hints gegeven worden in de ontmoetingsruimte van “ ZONNETIJ
over wie de nieuwe prins van Ganzegat “ aan de Heindertweg 87, Aarle-Rixtel.
Samen gaan we zingen onder begeleigaat worden.
ding van “ Sun Shine”,het eigen orkest, uit
De eerste hint had u al:
liederenbundels die voor u aanwezig zijn.
1. Haiduugut
De avond begint om 19.30 uur en ieDaar voegen we nu maar liefst 3 hints aan dereen is van harte welkom.
De zaal is open vanaf 19.00 uur en de
toe:
toegang is gratis.
2. Blauw is ok moi
We gaan er deze avond weer een gezel3. Dikkopke
lige avond van maken.
4. Vis in ’t watter
Voor meer informatie bel 0492-534726 of
via e-mail: frans.raaijmakers@upcmail.nl
Nog even en dan gaat het seizoen
2014/2015 echt weer beginnen.
Als voorproefje organiseert Ganzegats
hofkapel op vrijdag 7 november a.s. een
benefietavond in MFC de Dreef.
Zondag 9 november presenteren we dan
onze nieuwe jeugdprins en jeugdprinses,
waarna op zaterdag 15 november het
prinsenbal plaatsvindt.
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SMAKELIJK OP GEWICHT
Gewichtscoaching en voedingsadvies op maat

Geen (crash)dieet, geen voedingssupplementen, geen
maaltijdvervangers en ook niet de nieuwste afslankhype.
Op gewicht komen en blijven is namelijk zoveel meer dan louter wilskracht
of een wonderdieet.
Het gaat hierbij om vastgeroeste eet- en denkpatronen.
Door jou inzicht te verschaffen in deze patronen, coach ik je naar een voor
jouw verantwoord en blijvend gewicht.
Door mijn voedingsadviezen zal je ervaren dat gezond eten ook smakelijk
kan zijn.
Omdat er van jou maar één is, bestaat er voor jou ook maar één eet- en
beweegpatroon dat het best bij jou en jouw leefstijl past. Dat vraagt om
coaching en advies op maat. Dit geef ik je dan ook.
Presentatie/Informatie:
Woensdagavond 22 oktober 2014 van 20.00 uur - 21.00 uur
Centrum ‘De Dreef’, Duivenakker 76 in Aarle-Rixtel
In verband met de organisatie even aanmelden op:
info@smakelijkopgewicht.nl
Toegang is gratis

www.smakelijkopgewicht.nl

HBO Coach, Voedings- en Gewichtsconsulent
info@smakelijkopgewicht.nl

06-17365752

Laarweg 25

Aarle-Rixtel

Actie: ‘jij eet o.k.tober!’ Aanmelding in oktober € 25,00 korting op traject.
Vergoeding door zorgverzekeraar mogelijk
22
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Verdienstelijk resultaat Handboogvereniging Recht door Zee uit Helmond tijdens
de 11e wedstrijd van het van Ganzenwinkeltoernooi.
Op donderdag 2 oktober jl. was HBV
Recht door Zee uit Helmond de tegenstander tijdens de 11e wedstrijd van het
51e van Ganzenwinkeltoernooi bij HBS
de Eendracht.
Zij waren met 12 schutters naar de doel
in Aarle Rixtel gekomen en behaalden
een positief resultaat van + 12. Vooraf
hadden zij aangegeven 2582 punten te
gaan schieten.
Het werden er 2594 dus + 12.
Hoogste schutters van deze avond
werden Edwin v/d Wallen en Patrick
Hermsen van Recht door Zee. Zij haalden
allebei 233 punten. Hoogste schutter van
de Eendracht was Frank Schepers met
224 punten.
Voor de 1e keer schoot bij de Eendracht
Jan van Rooy mee. Hij behaalde het respectabele aantal van 183 punten
Resultaten schutters de Eendracht:
1. Frank Schepers
224
2. Erwin Wijnhoven
222
3. Walter Jansen
195
4. Jo Maas		
190
5. Jan v. Rooy		
183
6. Arno Donkers		
159
7. Martien v/d Graef
152
8. Gerrie v. Hoof
117 (hs)
Zaterdagavond 4 oktober j.l. was voor
het verschieten van de 12e wedstrijd van
het van Ganzenwinkeltoernooi, HBV de
Haagse Rozenknop de tegenstander.
Met 11 schutters en een vijftal supporters
waren zij aanwezig in Aarle Rixtel. Met
deze vereniging heeft de Eendracht een
speciale band. Zowel de vriendschappelijke wedstrijden als de deelnames aan
de onderlinge toernooien vinden plaats in
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een prettige sfeer en gezellig samenzijn
waarbij het competitie-element niet uit het
oog wordt verloren. Zo ook afgelopen zaterdag. Het resultaat viel voor de Haagse
Rozenknop deze keer nogal tegen.
E.e.a. had te maken met enkele technische mankementen van de bogen van 2
schutters. Het vooraf opgegeven aantal
van 2060 punten werd bij lange na niet
gehaald. Het werden er 1916 dus -144
punten. De uitslag had gelukkig geen
invloed op de sfeer en het verdere verloop van deze avond. Dit malheur werd
na afloop nog uitvoerig besproken en de
schutters kregen de nodige adviezen om
verder onheil bij volgende wedstrijden te
voorkomen.
Hoogste schutter van de Haagse Rozenknop werd Hans Heijwegen met 202
punten. Hij was na een lange blessureperiode gelukkig weer present.
Hoogste schutter van de avond werd
Toon van Hoof van de Eendracht met 227
punten.
Resultaten schutters de Eendracht:
1. Toon van Hoof		
227
2. Frank Schepers		
216
3. Erwin Wijnhoven		
207
4. Jan v. Rooy			
179
5. Arno Donkers			162
6. Gerrie v. Hoof		
141 (hs)
7. Harrie Moors		
86 (hs)
8. Geert v. Ganzenwinkel
71 (hs)
De volgende wedstrijd van het van Ganzenwinkeltoernooi vindt plaats op zaterdag 18 oktober a.s. Tegenstander is
dan HBV Prins Bernhard uit Mierlo. Aanvang 18.00 uur.

Klokje
HET VEERHUISJES MENU, ZOVEEL
GANGETJES NUTTIGEN ALS U WENST,
WOE en DON € 23.50 VRIJ t/m ZON
€ 26.50. Het Veerhuis 0492-461889 –
www.restauranthetveerhuis.nl
23

Basicf
low
Basicflow
PURE BEING

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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Onze Lieve Vrouwe Gilde Aarle-Rixtel Erekampioen:1e Ad Vlemmix Lierop
Anno 1324 Kampioen: 1e Thjeu Knapen Someren-Eind 2e Berry Vorstenbosch Lieshout
Personeel: 1e Patricia Vossen Someren
2e Ad Vlemmix Lierop 3e Henk v/d Velden
Someren grote winnaar Aarle-Rixtel 4e Huib Vossen Someren 5e
Knapen Someren-Eind 6e Willie
Kringkampioenschappen Thjeu
Donkers Lierop
wipschieten Vrije Hand: 1e Robbert v/d Broek Some2014 bij Gilde Sint Antonius Abt Lierop ren-Eind 2e Huib Vossen Someren 3e
5-10-2014
Jan Rovers Beek en Donk 4e John v/d
De gilden uit Someren boekte goede re- Vleuten Someren 5e Ad Vlemmix Lierop
sultaten bij de Kringkampioenschappen 6e Jan van Bree Stiphout
Brabants wipschieten in Lierop. Het Onze Viertal: Gilde Sint Joris Someren
Lieve Vrouwe Gilde uit Aarle-Rixtel ein- Schutters 1 Sjan Vossen 2 Patricia
digde op de 2e plaats.
Vossen 3 Huib Vossen 4 John v/d Vleuten
Kringkampioen 2014 Opgelegd:
Bejaarden: 1e Thjeu Knapen SomeThjeu Knapen Someren-Eind
ren-Eind 2e Jan van Bree Stiphout
Kringkampioen 2014 Vrije-Hand:
Puist: 1e Henk v/d Velden Aarle-Rixtel
Sjan Vossen Someren
2e Jasper Thijs Lierop 3e Jan van Bree
Kringkampioen Korps 2014:
Stiphout 4e Jasper Thijs Lierop 5e Henk
Gilde Sint Joris Someren Schutters: Sjan v/d Velden Aarle-Rixtel 6e Guus v/d Ven
Vossen Patricia Vossen Huib Vossen
Lierop 7e Jan Rovers Beek en Donk
John v/d Vleuten
Ook zijn de resultaten mager bij de aansluitende kringwedstrijd Brabants wip- Iedereen kent wel de uitdrukking,
schieten voor de schutters uit Laarbeek. het zal mij een zorg wezen,
Het was bewolkt weer, wel droog maar dat het niet goed gaat met de zorg,
geen ideaal schietweer. Berry Vorsten- dat moeten we toch vrezen.
bosch van het Sint Servatius gilde uit Per 1 januari 2015,
Lieshout werd 2e op het onderdeel Kam- staan de gemeentes borg,
pioen. Op het onderdeel Personeel werd voor onze gezondheidszorg,
Henk van der Velden van het Onze Lieve maar of dat goed gaat
Vrouwe gilde uit Aarle-Rixtel 3e. Op het moet ik nog zien.
onderdeel Vrije hand was er nog eem Bezuinigen is de gedachte,
3e Prijs voor Jan Rovers van het Sint maar of dat zal lukken,
Leonardus gilde uit Beek&Donk. Verder moeten we met grote vreze afwachten.
waren de volgende puistprijzen voor: RD
Henk van der Velden van het Onze Lieve
Vrouwe gilde uit Aarle-Rixtel 1e en de 5e, Klokje
de 7e puistprijs was voor Jan Rovers van
het Sint Leonardus Gilde uit Beek&Donk. Jong – LEREN
De volgende vrije schietwedstrijd is op Naast individuele begeleiding is huiswerk
zaterdagavond 25 Oktober bij het Sint maken in kleine groepjes mogelijk op
Joris gilde in Someren aanvang 18:00 uur maandag- dinsdag- woensdag en don5 Oktober 2014 Sint Antonius Abt Lierop. derdagmiddag. Louise de Jong, Lieshoutseweg 83, A-R, 0492 382668. www.jongKringwedstrijd.
leren.com Louise@jong-leren.com
25

www.twanvanhout.nl
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gecreëerd worden voor de jeugd en daar

Leerlingen doen we het samen voor.’ In Kuijpers
bouwen Bouw Heteren is daarin een enthousiaste
partner gevonden.
voor leerlingen!
AARLE-RIXTEL - De jeugd heeft de toekomst. En dat is heel goed te zien op de
bouwplaats van de nieuwe Brede School
aan de Heindertweg/Schoolstraat in Aarle-Rixtel. Het is duidelijk dat daar wordt
gebouwd aan een mooie nieuwe locatie
voor de Aarlese jeugd. Langzaamaan
wordt het gebouw zichtbaar. Nu nog in de
grond, straks erboven.
Bij de kinderopvang en basisscholen die
hier hun plek gaan krijgen, kunnen kinderen al vroeg terecht. Maar we hoeven
niet te wachten tot de bouw gereed is om
daar jongeren tegen te komen. Op dit moment zijn er namelijk ook scholieren op
de bouw aan het werk! Leerlingen van de
SBRH Bouw en Infra Opleidingen Regio
Helmond in Mierlo zijn daar nu aan de
slag. Leerlingen bouwen voor leerlingen
dus!
Samen voor de jeugd
Binnen dit bouwproject krijgen jongeren in
opleiding de kans om daadwerkelijk mee
te werken op de bouwplaats. Een unieke
kans om hun opleiding met praktijkervaring aan te vullen. In een samenwerking
van SBRH, het Stimuleringsfonds leren/
werken, Kuijpers Bouw Heteren en de
gemeente Laarbeek maken we ons hier
sterk voor. Dit is het eerste en zeker niet
het laatste project waar de opleiding via
het Stimuleringsfonds actief is op de
bouwplaats.
Donderdagmiddag is een spandoek op de
bouwhekken geplaatst om voorbijgangers
te vertellen dat hier ook jongeren aan het
werk zijn. Wethouder Greet Buter: ‘We
vinden het belangrijk om jongeren een
kans op de arbeidsmarkt te geven. We
hebben deze opleidingsplekken daarom
ook als voorwaarde in het bouwbestek
laten opnemen. Er moeten meer kansen

Op enkele tochten van de 25-km. groep
na, die rijden op 19-10 de 62km. lange
Jan van Tieskestocht en op 26-10 de
66 km. route naar Mieke Vingerhoeds,
schakelen wij nu echt over naar het
winterseizoen 2014-2015. We hebben
daarvoor weer een heel uitgebreid programma samengesteld, met de volgende
onderdelen: zes rik- en jokeravonden in
de Couwenbergh op elke 2e dinsdag van
de maand, beginnende op 14 oktober.
Elke dinsdagavond een wandeling, elke
woensdag een fysio-fitnessavond, vier
crossen, een koppelcross, twee officiële
op de landelijke kalender voorkomende
veldtoertochten op 9 november en 4 januari, de kerstspeurtocht en veldtoertochten in clubverband.
De eerste cross wordt gehouden op 19
oktober, een ideale gelegenheid om elkaars krachten te meten. De duur van de
wedstrijd bedraagt 25 minuten en twee
ronden op een parkoers nabij d’n Duvelsberg in de Lieshoutse bossen. De start
is om 10.30 uur. Informatie is te vinden
op de site van Aan de Wielen, maar men
kan ook bellen naar Maarten de Louw 0625480236 of Maik Fuchs 06-47671429.
Afd.publ.

Klokje
Woonruimte
Bent u op zoek naar een zelfstandige
woonruimte, maar heeft u niet de behoefte aan een volledige woning? Wij
bieden u een appartement in een mooie
omgeving aan de rand van Aarle-Rixtel.
Voor info: tel.06-53697823
27
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Oktober, herfstmaand
en Paddenstoelenmaand,

Kom meedoen met de natuurwerkdag op 1 november!
Op zaterdag 1 november is het weer de
landelijke natuurwerkdag waarbij het
landschap een opknapbeurt krijgt van
vele vrijwilligers.
Ook IVN Laarbeek doet hieraan mee
en ditmaal gaan we in de Biezen in Aarle-Rixtel knotwilgen knotten. Heerlijk in de
buitenlucht lekker genieten van de natuur
en gezellig met andere mensen nuttig
bezig zijn.
Er is voor jong en oud wat te doen, zagen,
takken op rillen leggen, nieuwe knotbomen planten etc. Voor een kleine lunch
en koffie en thee wordt gezorgd.
Er wordt gewerkt van 9.00 tot 16.00 uur
maar een dagdeel komen kan ook.
Locatie: Schuin tegenover ecotourist-farm
de Biezen, de Biezen 4a in Aarle-Rixtel, is
een zandpad, daar staan vlaggen en dergelijke die je verder de weg wijzen.
Wel graag even opgeven via de site van
de natuurwerkdag: natuurwerkdag.nl
Deze activiteit is ook geschikt voor kinderen (vanaf 8 jaar)!

Klokje
Schoonheidssalon La Belle Vie
Complete verzorgingsbehandeling, manicure, ook kunt u terecht voor epileren,
verven en harsen. Nu actie! Permanente
make-up. Bel 0492-383024 voor het
maken van een afspraak.

De herfst is een prachtige periode, rijk
aan kleur door de mooie bladeren maar
ook door de kleuren van de vele paddenstoelen die we overal zien. Niet alleen in
de bossen, maar kijk ook eens in de plantsoenen, langs de weg en aan de bomen.
Dubbel leuk is het dan ook om te komen
kijken en luisteren naar een lezing over
paddenstoelen.
Hiervoor hebben wij Leon Raaijmakers
uitgenodigd. Hij gaat ons via een PowerPoint presentatie vertellen over het
Coovelsbos.
Dit Helmondse natuurgebiedje heeft een
zeer rijke flora en fauna, dus ook veel
paddenstoelen. Waaronder maar liefst
334 soorten die nog nooit eerder in Nederland waren gevonden.
De
Helmondse
natuurstudiegroep
“Coalescens” waarvan Leon ook deel uitmaakt, heeft een intensief inventarisatie
onderzoek uitgevoerd in het Coovelsbos.
De resultaten van dit onderzoek hebben
zij vastgelegd in een boek.
De lezing is op donderdag 16 Oktober om
20.00 uur in clubgebouw”de Bimd” van
I.V.N.Laarbeek.
De avond is gratis en iedereen is van
harte welkom, zorg dat je op tijd bent
want vol is vol.

Klokje

3 GANGEN KEUZE MAANDMENU
€ 20.50. Het Veerhuis 0492-461889 –
www.restauranthetveerhuis.nl
Binnenkort een Groepsdiner of
Feestje, Denk ook eens aan Het Veerhuis. Het Veerhuis 0492-461889
www.restauranthetveerhuis.nl
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Alle op voorraad zijnde
RayBan Zonnebrillen nu

Leverancier alle
ziektekosten verzekeraars

Pierre v.d. Vorst Optiek

Dorpsstraat 40D, Stiphout | Tel.: (0492) 38 60 78 | ’s maandags gesloten
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Smakelijk op Gewicht om te troosten. Eten is gedrag. Om af te
Wie is Smakelijk op Gewicht? Smakelijk
op Gewicht is Maureen van der Kuijp,
HBO Coach, Voedings- en Gewichtsconsulent.
Maureen weet uit ervaring dat goede voeding haar helpt om op gewicht te blijven
en om lekker in haar vel te zitten. Zij voedt
zich daarom goed! Voeding is altijd één
van haar interesses geweest. Na het afronden van de studie HBO Psychologie in
2012, waarmee zij is opgeleid tot coach/
trainer/counselor, besloot ze om mensen
te gaan coachen met betrekking tot hun
gewicht. Ze volgde met succes de opleiding tot gewichtsconsulent. Dit sluit mooi
op elkaar aan. Immers voeding heeft bij
de mens zoveel meer functies dan alleen
het voeden. De mens eet ook uit gewoonte, uit verveling, bij sociale gebeurtenissen, om te straffen, als beloning of

vallen of aan te komen, nog belangrijker
om op gewicht te blijven, is daarom verandering nodig. Verandering van vastgeroeste eet- en denkpatronen. Als coach
verschaft Maureen inzicht in deze patronen. Als erkend gewichtsconsulent en
door haar voedingsadviezen doet ze inzien dat op gewicht komen en blijven(!)
ook smakelijk kan zijn.
Op woensdag 22 oktober a.s. geeft
Maureen van 20.00uur - 21.00uur een
presentatie in centrum ‘De Dreef’, Duivenakker 76 in Aarle-Rixtel. De toegang
is gratis, wel van tevoren aanmelden op:
info@smakelijkopgewicht.nl
Maureen is aangesloten bij de Beroepsvereniging Gewichtsconsulenten Nederland. Hierdoor worden haar consulten
door diverse zorgverzekeraars geheel of
gedeeltelijk vergoed.
www.smakelijkopgewicht.nl
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siast over, schroom dan niet om gebruikt
te maken van een GRATIS vrije training.
Deze trainingen zijn elke donderdag van
19:30 tot 20:30 in MFC de Dreef te Aarle-Rixtel. Voor meer info kunt u terecht op
www.ganzeveer.nl of info@ganzeveer.nl

Mantelzorgcafé 27 oktober:
Thema Zelfhulpgroepen.

B.C. de Ganzeveer
“Bewegen is Fun”
Aarle-Rixtel, Coördinatievermogen, snelheid en reactiesnelheid: qua beweging
is badminton een intensieve sport vol
afwisseling. Juist daarom is het zo leuk.
Zelfs voor beginnelingen en mensen die
lange tijd niet meer aan sport hebben gedaan is het ideal. Badminton is een ideale
training om hart en bloedvaten in een
geode conditie te houden en het is goed
voor spieropbouw van armen en benen.
Met deze feiten heeft B.C. de Ganzeveer
deelgenomen aan het project “bewegen
is fun”. Op de basisscholen in Aarle-Rixtel
is een badmintonclinic gegeven aan zo’n
150 kinderen. In deze sportclinics laten
wij zien dat badminton een zeer goede
sport is voor de groei van jeugd, zowel
in teamspel als in persoonlijke groei van
bijvoorbeeld coördinatievermogen, reactiesnelheid en natuurlijk gezelligheid.
We hebben deze clinics special gericht op
de jeugd omdat we willen laten zien wat
badminton nu precies inhoud en hoe leuk
het is om deze sport te beoefenen. Deze
clinics zijn voor de zomervakantie begonnen en in de komende weken volgen
er nog meer. Heeft uw zoon of dochter
ook een badmintonclinic gehad van ons
gehad en waren ze hier razend enthau-

Iedere 4de maandag van de maand organiseert ViERBINDEN een mantelzorgcafé. Hier kunnen mantelzorgers elkaar
ontmoeten, met elkaar in gesprek gaan
en even ontspannen. Het is erg belangrijk
om goed voor uzelf te zorgen, en af en
toe even met alle aandacht voor uzelf iets
te ondernemen. Zo doet u weer nieuwe
energie op!
Het volgende mantelzorgcafé is op
maandag 27 oktober van 10.00 tot 11.30
uur en vindt plaats in het Ontmoetingscentrum aan de Otterweg 29 in Beek en
Donk. Tijdens dit mantelzorgcafé staat
het thema Zelfhulpgroepen centraal. Een
aantal gastsprekers komen u het een en
ander over dit onderwerp vertellen. Natuurlijk is er ook ruimte voor het stellen
van vragen.
Deelname is gratis. U dient zich wel aan
te melden.
Dit kan tot maandag 20 oktober.
Voor aanmelden of voor meer informatie
kunt u contact opnemen met Xandieme
Megens, coördinator mantelzorgondersteuning ViERBINDEN, via
xmegens@vierbinden.nl of 0492-782901.

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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Voor uw schilderwerk, binnen en buiten
A DV I S E R I N G
SERVICE
ONDERHOUD
RINI VAN BERLO Mob. 06 48 867 753
www.vanberlo-woonservice.nl, info@vanberlo-woonservice.nl
Molenstraat 32, 5735 BM Aarle-Rixtel, tel. 0492 - 38 35 68

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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klopt met het dagboek. Stap voor stap
komen ze een geheim op het spoor dat
hun levens op zijn kop zet en hun vriendschap enorm op de proef stelt. De vraag
is of ze de reis samen zullen voltooien: de
dinsdagvrouwen lopen zichzelf tegen het
lijf, leren elkaar goed kennen en komen
erachter dat ze niet zoveel gemeen
hebben. Of toch wel? Op het einde is het
leven van vier van de vijf vrouwen niet
meer hetzelfde. Het is een verhaal over
vriendschap, waarheid en leugens.
Chicklit in Literair Café Door de goed opgebouwde spanning
Monika Peetz en diep uitgewerkte bijzondere karakters
is De dinsdagvrouwen een lekker weg16 oktober in Gemert leesboek. Monika Peetz toont over zeer
veel inlevingsvermogen te beschikken.
Monika Peetz heeft met haar Krimi’s mil- Haar vlotte schrijfstijl en sympathieke perjoenen tv-kijkers geboeid. Ze zal zeker de sonages zorgen samen met de subtiele
bezoekers van het Literair Café weten te humor voor een zeer vermakelijk boek.
boeien.
Omdat Monika Peetz heel erg benieuwd
Monika Peetz (1963) studeerde in Mün- was hoe het na het einde van de pelchen en werkte als redacteur bij de grimstocht met haar vijf dames verder
Bayerische Rundfunk voor o.a. Tatort ging, heeft ze er tot nu toe twee vervolen Polizeiruf 110. Sinds 1998 schrijft ze gromans over de dinsdagvrouwen gescenario’s voor grote tv-producties in schreven: Zeven dagen zonder en Te
Duitsland en Nederland.
hooi en te gras. De pers is er enthousiast
over: ‘Haar vlotte schrijfstijl en sympaMet haar debuutroman De dinsdag- thieke personages zorgen samen met de
vrouwen (2011) brak ze internationaal subtiele humor voor zeer vermakelijke
door: de vertaalrechten werden verkocht boeken.’ – Chicklit
aan vierentwintig landen. Het boek is intussen ook verfilmd voor televisie. De Alleman Literair begint op donderdag 16
dinsdagvrouwen is het verhaal van vijf oktober om 20.00 uur in de zaal van Brasverschillende vrouwen die op pelgrim- serie De Keizer, Ridderplein 3 in Gemert
stocht gaan. Een van hen, Judith, is net (entree via de zij-ingang). Iedereen is van
weduwe geworden. Haar overleden man harte welkom! Kaartjes voor deze literaire
had een dagboek van zijn pelgrimstocht avond zijn verkrijgbaar bij bibliotheek Geachtergelaten, de Sint Jacobsroute van mert of bij aanvang van de lezing. ReserNarbonne Plage naar Lourdes. Hij heeft veren is mogelijk via tel. nr. 0492-323245.
Lourdes echter nooit bereikt en Judith wil Deze avond wordt mede mogelijk gedat dagboek met haar vriendinnen tot een maakt door Boekhandel Wijn, Commaneinde brengen. Elke vrouw neemt haar derij College, Leesclub Gemert, Braseigen problemen mee. Al gauw komen serie De Keizer en bibliotheek de Lage
ze er bovendien achter, dat er iets niets Beemden.
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Seniorenvereniging KBO
Aarle-Rixtel

MARCIENNE BREIFABRIEK
Vrije wedstrijd Brabants Wilde u altijd al graag een keer mee naar
Wipschieten op het de breifabriek van Marcienne maar bent u
“Jan van Doorenpaviljoen” geen lid van de KBO dan bieden wij u nu
Het was zondagmiddag 23 september
goed vertoeven op het “Jan van Doorenpaviljoen” in Aarle-Rixtel bij het Onze
Lieve Vrouwe Gilde, hier werd een vrije
wedstrijd Brabants wipschieten gehouden voor de diverse schutters. Onder
stralende zonnige omstandigheden kon
elke schutter zijn wedstrijd schieten en
gaan voor de beste resultaten. De resultaten van de Laarbeek schutters zijn gezien de matige deelname goed. Op het
onderdeel Personeel was de 1e plaats
voor Henk van der Velden van het Onze
Lieve vrouwe gilde uit Aarle-Rixtel de 2e
plaats voor Henry van der Putten van het
zelfde gilde. 3e werd Berry Vorstenbosch
van het Sint Servatius gilde uit Lieshout,
6e Annie Rovers van het Sint Leonardus
gilde uit Beek&Donk Kampioen werd
Henk van der Velden van het Onze Lieve
vrouwe gilde uit Aarle-Rixtel.

de gelegenheid om op donderdag 23 oktober a.s. mee te gaan. Vertrek om 09.00
uur, thuiskomst ca. 14.30 uur. Meldt u
zich aan bij Maria Hagelaar 383293 of
email: m.hagelaar@hotmail.com

KUNST EN CURIOSA
Heeft u uw huis en de kasten al nagezocht
op kunst en/of curiosa, vergeet dan niet
naar de Dreef te komen op woensdag 15
oktober a.s. tussen 13.00 en 17.00 uur.
Iedereen is van harte welkom.

Meer weten over poëzie?
Poëziecursus in de bibliotheek

In januari 2015 start Bibliotheek De Lage
Beemden een cursus poëzie onder leiding van neerlandicus Wout de Vries.
Belangstellenden kunnen zich nu al opgeven.
De poëzie cursus is bedoeld voor mensen
die niet alleen graag gedichten lezen,
maar die er ook meer over willen weten.
Verspreid over zes avonden leren de cursisten over de theorie, de historie en analyse van gedichten.
Het is nog niet bekend op welke avonden
de poëzie cursus gaat plaatsvinden; dat
is afhankelijk van de opgave van de deelnemers.
De poëzieclub komt om de vier weken bij
Schutters in actie tijdens het wipschieten elkaar in de bibliotheek in Gemert.
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Interesse?
Heeft u interesse, geeft u zich dan voor
15 december 2014 op bij Wout de Vries
(devrieswagm@gmail.com).
Vermeld
naast uw telefoonnummer en mailadres
ook op welke doordeweekse avond(en) u
kunt, want de cursus wordt gegeven op
de meest gekozen avond van 20.00 tot
21.30 uur in de bibliotheek in Gemert. De
kosten voor deelname bedragen € 40,00.
Informatie
Mocht u vooraf informatie wensen over
de poëziecursus, dan kunt u per mail
contact opnemen met Wout de Vries (devrieswagm@gmail.com).

ViERBINDEN zoekt vrijwilligers
Vrijwilligerswerk Laarbeek is voor de Zonnebloem afdeling Lieshout op zoek naar
vrijwilligers die begeleiding willen bieden
aan gasten van de Zonnebloem bij een
activiteit of een uitje. De Zonnebloem
heeft op 2 manieren contact met haar
gasten. Enerzijds een 1 op 1 contact:
Onze vrijwilligers gaan regelmatig op bezoek bij een aantal gasten voor een praa
tje of om iets met de gast te ondernemen.
Anderzijds d.m.v. uitjes: Wij organiseren
een aantal keren per jaar een uitje voor
onze gasten, variërend van een lokale activiteit tot een uitstapje met een bus. Onze
website
http://lieshout.zonnebloem.nl
geeft een goed beeld van de activiteiten
van de Zonnebloem in Lieshout.
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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Nationaal MS Fonds
zoekt extra
collectanten
Het Nationaal MS Fonds zoekt voor de
MS Collecteweek extra collectanten. Er
zijn meer handen nodig om bij iedere
voordeur te kunnen aanbellen.
Eén op de duizend Nederlanders krijgt
de diagnose MS. Jaarlijks komen er 300
nieuwe mensen met MS bij. MS is de
meest voorkomende invaliderende aandoening onder jongeren in Nederland.
Het Nationaal MS Fonds strijdt voor een
beter leven met MS. Het opgehaalde collectegeld wordt besteed aan onderzoek
(voor een beter leven nu en een toekomst
zonder MS), begeleiding en voorlichting
Het Nationaal MS Fonds ontvangt geen
subsidies van de overheid en is volledig
afhankelijk van donaties, giften en sponsoren.
U kunt het Nationaal MS Fonds ook
steunen door een gift over te maken naar
giro 5057 te Maassluis.
Wilt u zich aanmelden of meer informatie?
Kijk op www.nationaalmsfonds.nl.
Of neem contact op met Pamela Zaat,
landelijke coördinator van de MS collecteweek, 010-5919839,
pamela@nationaalmsfonds.nl
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2 oktober Terug naar de Missie
Aarle-Rixtelse missionaris broeder P.
Fleskens keert op 9 oktober terug naar
zijn missiepost Irian-Barat. Daar wacht
deze broeder missionaris veel en zwaar
werk, hoofdzakelijk bestaande uit het
bouwen van huizen. Ten afscheid aan
zijn geboortedorp zal broeder Fleskens
zondag 4 oktober onder alle H. Missen
zelf met de schaal rondgaan.
6 oktober Collecte voor broeder P.
Fleskens
De zondag in alle H. Missen te Aarle-Rixtel
gehouden collecte voor broeder missionaris P. Fleskens, die binnenkort weer
naar zijn missiegebied vertrekt, bracht
het zeer mooie bedrag op van f 1040,55
Wel een bewijs dat de dorpsgenoten hun
missionarissen een warm hart toedragen.
Broeder Fleskens was dan ook uitermate
dankbaar voor de gulle gaven.
7 oktober Opening zelfbedieningszaak.
De voorzitter van de Aarle-Rixtelse middenstand, de heer J. van Gameren, die in
het verleden al zoveel mensen in de bloemetjes heeft gezet, viel deze eer dinsdagavond zelf eens te beurt. Hij opende toen
nl., juist in de tijd dat de firma 25 jaar bestaat, samen met zijn zuster een prachtige nieuwe zelfbedieningszaak langs de
Klokstraat. Rond zes uur, nadat de heer
J. Dijk, directeur van de n.v. gebroeders Schuitema uit Amsterdam, de heer
van Gameren en zijn zuster had toegesproken, verrichtte de ere burgeres van
Aarle-Rixtel, mevrouw Hendriks – van der
Steen, de officiële opening. In een heel
mooi interieur staat een geweldig assortiment op allerlei gebied te wachten op het
koopminnend publiek. Deze zaak is volledig aangepast aan de eisen van de tijd
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en geheel door Aarle-Rixtelse bedrijven
tot stand gekomen. Het timmer- en metselwerk is gemaakt door het aannemingsbedrijf J. van Roij en van Gerwen, de
winkel betimmering is zeer geslaagd uitgevoerd door de heer N. van Griensven.
Een ongelooflijk groot aantal belangstellenden, onder wie afgevaardigden van
plaatselijke verenigingen, toonde in de
loop van de avond blijk van belangstelling. Allen waren vol bewondering voor de
inrichting van de nieuwe zaak. Er waren
ook veel schriftelijke felicitaties en het
toch al schitterende geheel werd tevens
nog opgefleurd door een vijftigtal bloemstukken. Voordat pastoor F. van den Berk
de nieuwe zaak inzegende, tracteerde de
heer van Gameren niet minder dan 700
schoolkinderen.
12 oktober Winkelinbraak in Aarle-Rixtel Buit f 200,-In de nacht van zaterdag op zondag is ingebroken in de Végé winkel van de familie
Swinkels – Jeurgens te Aarle-Rixtel. De
buit bestond uit de kassa met ongeveer
f 200 . Van de dader(s) ontbreekt nog
ieder spoor. De dief is binnengekomen
door een openstaand raam. Via de salon
kon hij in de winkel komen, waar hij de
kassa meenam. Deze is in de tuin terug
gevonden, leeg uiteraard. Uit de winkel
wordt niets vermist. Het was waarschijnlijk alleen om het geld te doen.
13 oktober Boerinnenbond
De Aarle-Rixtelse boerinnenbond “St.
Bernadette” viert donderdag Moederdag.
De viering begint met een avondmis in
de kapel om half acht, waarna in het patronaat een koffietafel wordt aangeboden.
Zuster Isfrida zal een lezing houden over
“Ziekenverzorging” . Na de pauze vertoont kapelaan v.d. Ven een film, waarna
de avond besloten wordt met een gratis
verloting.
HELMONDS DAGBLAD oktober 1964
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