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Stichting
Gemeenschapsblad 
Aarle-Rixtel

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

Kosten van de advertenties

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 door-
berekend.
Bank: Rabobank 
NL37RABO01014.95.048

Inleveren kopij
  
Tot uiterlijk dinsdagavond voor het ver-
schijnen 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.

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

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

Verschijningsdata:  10-11  /  24-11  /  8-12  /  22-12   / 12-1-15 
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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

Landelijk Politienummer 0900 - 8844 voor niet spoedeisende hulp

Centraal alarmnummer  1 1 2



6

Parochie O.L. Vrouw Presentatie

Zaterdag 1 november  
18.30 uur Kerk – Gebedsviering Allerzielen - Dameskoor 
 Wij bidden ook voor de intenties die voor deze viering zijn opgegeven;
 Ans van Bokhoven-van de Pol
 Overleden ouders Bekx-Raaijmakers
 Marinus van den Heuvel
 Na de viering zullen we gezamenlijk naar het kerkhof gaan om onze   
 overledenen te gedenken. 
Zondag 2 november – 31e Zondag door het jaar. Allerzielen
Voorganger Pastor Hasselman
09.30 uur Kerk – Eucharistieviering – Cantorij
 Voor alle overledenen van onze parochie van het afgelopen jaar.
 Overleden begunstigers van het Onze Lieve Vrouwe Gilde
 Hanneke van Berlo
 Noud en Mio Raaijmakers
 Frans Vogels
 Sien Nooijen      (fund.)
 Henk van Duppen    (kosters)
 Frans en Marieke Raijmakers – Donkers
 Gérard Fritsen    (Sonja en Angela Fritsen)
 Jan Smits
 Overleden ouders Bertha en Wim van Dijk-Swinkels (verj.moeder)
Woensdag 5 november 
19.00 uur Kapel – Rozenkransgebed

Week van zondag 9 november t/m 14 november

Zondag 9 november  – 32e Zondag door het jaar 
Voorganger Pastor Hasselman
09.30 uur Kerk – Eucharistieviering – Samenzang
 Martien van der Linden  
 Overleden ouders van der Heijden – van Melis, Truus en Jo
 Mien Verhoeven
 Mia Peeters – Barents   (par.)
 Overleden ouders Ermens – Schepers (verj.)
 Gérard Fritsen    (Sonja en Angela Fritsen)
 Tot welzijn van de parochie
11.00 uur  Kapel – Doopviering van Isa van Lierop 
Woensdag 12 november  
19.00 uur Kapel – Rozenkransgebed

Week van zaterdag 1 november t/m 7 november
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Parochie O.L. Vrouw Presentatie

Overleden
Jo Daniëls-Gijsbers, Aarle-Rixtelseweg 105, 86 jaar.

Doopvieringen
De eerstvolgende  doopviering is op  zondag 14 december  a.s. in de Mariakapel aan 
de Bosscheweg. De doopvoorbereiding is op 17 november.
Voor de doop van uw kindje  kunt u zich opgeven tijdens de spreekuren op de pas-
torie, tel. 381215.
U kunt zich tot een week voor het doopgesprek aanmelden. 

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 zieken-
zalving,  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

Allerzielenviering 2014
De Allerzielenviering in de vorm van een gebedsviering zal dit jaar plaatsvinden 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!

Vieringen Missieklooster H. Bloed te Aarle-Rixtel
Kloosterdreef 7

Eucharistevieringen;
09.30 uur op zondagen
17.30 uur maandag t/m vrijdag
09.30 uur zaterdag
Uitstelling van het Allerheiligste
15.30 uur - 17.00 uur maandag en vrijdag
10.00 uur - 12.00 uur woensdag
10.30 uur - 12.00 uur zaterdag en zondag
16.00 uur - 18.00 uur zondag

Over het algemeen zijn de missen op dinsdagen, donderdagen, vrijdagen en zon-
dagen in het Nederlands en op maandagen, woensdagen en zaterdagen in het Duits.
Allen hartelijk welkom!
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Aannemingsbedrijf - Machineverhuur
Sloop & Grondwerken

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

In de praktijk van Dr. Engels, Dr. Titu-
laer en Dr. Bunthof worden de jaarlijkse 
griepspuiten gegeven op de volgende 
dagen:

Woensdag 5 november 
tussen 14.00-17.00 uur

en op
Donderdag 6 november 
tussen 14.00-17.00 uur.

Bent u 60 jaar of ouder of bent u een risi-
copatiënt (diabetes mellitus, COPD of an-
dere chronische aandoeningen) dan bent 
u van harte welkom op één van beide 
dagen bij ons in de praktijk.
Patiënten die in de risicogroepen  vallen 
krijgen nog persoonlijk een uitnodiging.
Mocht u nog vragen hebben over boven-
staande neemt u dan contact op met één 
van onze assistentes.
Huisartsen en assistentes Aarle-Rixtel
Lieshoutseweg 50
Aarle-Rixtel

Roelofs-Baas-Van der Feen bij 
Wim Beeren Jazz Society 

op 29 oktober

Woensdag 29 oktober is het weer eens 
zo’n dag dat er iets bijzonders staat te 
gebeuren bij Wim Beeren Jazz Society 
in zaal Van Bracht aan de Kerkstraat in 
Aarle-Rixtel.
Het is de première van het optreden van 3 
bijzondere Nederlandse musici die je mag 
rekenen tot aanstormend talent, maar die 
tegelijkertijd al gevestigde namen zijn in 
binnen- en buitenland. 
We hebben het hier over het crème de 
la crème van de jonge Nederlandse jaz-
zgarde: alleskunner Joris Roelofs op bas-
klarinet, samen met de nieuwe gitaarsen-
satie en Edison winnaar Reinier Baas en 
de inmiddels meest gevraagde bassist in 
de scene Clemens van der Feen. 
In een mix van de onbekendere stan-
dards en eigen repertoire zal improvisatie 
de boventoon voeren, met verrassende 
en vooral spannende interacties. Kortom 
jazz in optima forma!
Het is interessant om te zien dat jazzmu-
ziek zich blijft ontwikkelen, al ruim 100 
jaar lang. Het levende bewijs zal op 29 
oktober geleverd worden.

Daar wilt u toch zeker bij zijn?
Aanvang 20.30 uur, entree € 8,-
www.jorisroelofs.com   
www.reinierbaas.com  
www.clemensvanderfeen.com  
Passe-partouts zijn nog steeds voordelig, 
en dus op deze avond nog verkrijgbaar 
voor het luttele bedrag van € 60,-
Ook te bestellen via 
info@wimbeerenjazzsociety.nl

Beste dames

Woensdag 5 november 
14.00 uur excursie Emaille Museum.
Vertrek kerkplein 13.30 uur.
U heeft zich hiervoor opgegeven.

Bestuur KVO
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www.autoschadeverbakel.nl

Inloopuurtje
voor al uw vragen:
Donderdag 14:30-15:30 uur 
in Deurne & Beek en Donk
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Oranjelaan 54  ............... Beek en Donk   
Derpsestraat 1d  ................................  Deurne 
Gasthuisstraat 53  .................... Helmond
T  0492 319533  of  0493 320027

De uitvaart in vertrouwde handen
Ook wanneer u elders verzekerd bent
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GILDEPELGRIMAGE 
NAAR HONGARIJE 

27 september vertrokken we vanaf de 
kerk in Aarle-Rixtel met de bus we met 
het gilde naar Hongarije.
Het is een unieke vakantie waar aan 
gildes van het hele land deelnemen. We 
genoten van 3  prachtige gildemissen in 
Paderborn, Máriagúd, en Trier.
Na de eerste gildemis genoten we van 
het gezellige stadje Paderborn.
Zondag 28 september maakten we een 
rondleiding door de gezellige mooie stu-
dentenstad Leipzig met een heel goede 
gids. Ook hebben we genoten van leuke 
entertainment.
In Leipzig is de start begonnen van de 
val van de muur door een kleine groep 
betogers die zich snel uitbreidde tot ruim 
70.000 mensen. 9 oktober 1989 is de dag 
van de “vreedzame revolutie”.
Maandag 29 september brachten we een 
bezoek aan de stad Dresden. Deze stad 
heeft jarenlang in puin gelegen na hele-
maal gebombardeerd te zijn in 1945.
Uit de fundamenten is de stad helemaal 
opnieuw opgebouwd. Dresden is nu een 
adembenemende prachtige stad ge-
worden met veel ruimte, prachtige ge-
bouwen in oude staat teruggebracht.
Ik ben blij dat ik deze stad heb kunnen 
bewonderen.
Dinsdag 30 september reden we via 
Praag naar Boedapest. We sliepen daar 
in een groot rond hotel van 15 verdie-
pingen. Vanaf de 15e verdieping kon je ’s 
avonds het verlichte parlementsgebouw 
gezien. We zijn een paar dagen in Boe-
dapest gebleven en op allerhande ma-
nieren, weer met goede gidsen de stad  
kunnen bezichtigen. Een stad met prach-
tige gebouwen en onnoemelijk veel be-
zienswaardigheden.
Donderdag 2 oktober reisden we verder 
naar het plaatsje Pécs. Het is een heel 
mooi, heel gezellig klein studenten-

plaatsje. Er is ook een museum van Le-
onardo da Vinci waar zijn tekeningen 
uitgewerkt zijn. Leonardo da Vinci dacht 
in groot. Midden in het stadje hebben ze 
voor hem een kolossaal paard 8,5 meter 
hoog gerealiseerd.
In het stadje waren heel veel terrasjes. 
‘s-Avonds was er een groot podium met 
muzikanten.
Een paar-honderd  jongeren waren daar 
aan het volksdansen. Ik heb ook even 
meegedanst.
Ook zijn we een paar keer in een zeer 
kleurrijke jongerensoos geweest. Dat was 
een leuke belevenis.
 In Máriagüd (een bedevaartplaatsje, 
deed op 3 oktober een Duitse priester 
de pelgrimageviering. Onze Jos van de 
Ven werd 65 jaar. Hij werd speciaal ge-
feliciteerd en toegezongen door de hele 
kerk. Het kan niet op bij Jos na de huldi-
ging van zijn 50 jarig jubileum zaterdag 
20 september, waar hij een lintje en een 
oorkonde kreeg.
Zaterdag 4 oktober. De terugweg reden 
we via een hele mooie route door Oos-
tenrijk.
Zondag 5 oktober brachten we een be-
zoek aan de beroemdste bedevaarts-
plaats van Beieren, Altötting. Daar was 
op die dag een prosessie van honderden 
mensen die een tocht van 120 km. ge-
maakt hadden.
Maandag 6 oktober reden we naar Trier. 
Daar genoten we van een warme af-
scheidslunch en trokken in prosessie 
naar de dom voor de afscheidsviering 
met de bisschop. Overal zie je de mensen 
genieten van onze gilden. Het is een 
kleurrijk geheel met trommels, bazuinen 
en vendelzwaaien.
Voor mij was het de derde keer dat ik mee 
ging. Over twee jaar wil ik weer mee. Ie-
dereen mag mee! Je hoeft geen lid van 
het gilde te zijn. 
Het was weer een prachtige reis. Heel 
goed georganiseerd door Pelikaan reizen 



12

 Tel:   0492381038 
 Lieshoutseweg 31
  Aarle -Rixtel 

www.henryengels.nl
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en Jos van de Ven, onze reisleider. We 
hadden goede chauffeurs, goede bussen, 
mooie steden, goede gidsen en goede 
hotels. Alles was goed, zelfs het zonnige 
weer.
Marijke Leenders-Migchels

Kom dansen in de Zonnetij!

Na succesvolle eerdere dansmiddagen 
staat de volgende al weer voor de deur. 
Donderdag 6 november aanstaande 
wordt in de ontmoetingsruimte van Zon-
netij weer de volgende dansmiddag geor-
ganiseerd. Onder leiding van de ervaren 
Disk Jockey Gerrit Jacobs zullen er ver-
schillende gezelschapsdansen voorbij 
gaan komen. Te denken valt aan de Wals, 
Sirtaki, Cumbia, Tango tot aan een Swing. 
Iedereen is welkom, men heeft geen 
partner nodig. De middagen zijn goed 
voor lijf en leden en dansen houdt je jong! 

Donderdag 6 november van 14.00u tot 
16.00u dansen in Zonnetij. Voor meer in-
formatie kun je via e-mail of telefonisch 
contact opnemen met Machteld Hoe-
bergen van ViERBINDEN, mhoebergen@
vierbinden.nl of 06-45203227. 
Zegt het voort, op naar Zonnetij!

Maandag 10 november: 
Dag van de Mantelzorg

Iemand die zorg of hulp biedt aan een 
naaste die zorg nodig heeft, wordt ook 
wel een mantelzorger genoemd. Je kunt 
bijvoorbeeld een mantelzorger zijn voor je 
vader die dementerend is, voor je partner 
met een chronische ziekte of voor je kind 
of je broertje met autisme. Ongeveer een 
op de tien Nederlanders is mantelzorger. 
Vaak beseffen mensen dit niet, omdat 
ze het vanzelfsprekend vinden om te 

zorgen voor degene die hen lief is. De 
hulp of zorg die mantelzorgers bieden 
kan sterk uiteenlopen, zoals hulp in het 
huishouden, persoonlijke begeleiding of 
verpleegkundige hulp.
Op maandag 10 november is het de 
landelijke Dag van de Mantelzorg. Ook 
dit jaar grijpt ViERBINDEN de Dag van 
de Mantelzorg aan om de Laarbeekse 
mantelzorgers in het zonnetje te zetten. 
Deze dag is dan ook bedoeld om er voor 
te zorgen dat mantelzorgers even hun 
zinnen kunnen verzetten, een heerlijk 
moment van ontspanning kunnen be-
leven en contact kunnen leggen met an-
dere mantelzorgers. Dit jaar is het thema 
Allemaal Verhalen.
Tijdens de Dag van de Mantelzorg is er 
een feestelijk programma. Nelly de Groot 
zal in dialect een verhaal voorlezen. Ook 
wordt er een grappige quiz georganiseerd 
waar mooie prijzen te winnen zijn. Tot slot 
worden de mantelzorgers verwend met 
een fijne high-tea!
Al deze feestelijkheden vinden plaats 
in het Ontmoetingscentrum aan de Ot-
terweg 29 in Beek en Donk tussen 13.30 
tot 17 uur. Deelname is gratis. Wel is het 
nodig dat u zich aanmeldt! Dit kan tot 1 
november via mantelzorg@vierbinden.nl 
of telefonisch via 0492-328800. 
Voor nadere informatie kunt u contact 
opnemen met Xandieme Megens, co-
ordinator mantelzorgondersteuning van 
ViERBINDEN op het bovenstaande tele-
foonnummer.

ViERBINDEN zoekt vrijwilligers

LAARBEEK - ViERBINDEN Vrijwilligers-
werk Laarbeek is voor Wijkrestaurant de 
Laarbikker op zoek naar verschillende 
vrijwilligers, zoals een gastvrouw-gast-
heer en kookvrijwilligers.
De werkzaamheden van de gastvrouw/
heer zijn: voorbereidingen treffen in de 
keuken, helpen tijdens het bereiden van 
de maaltijden en hulp bieden bij de bedie-
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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
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ning en de kassa. De werktijden zijn op 
donderdag van 16.30 tot 20.00 uur.
De werkzaamheden voor de kookvrijwilli-
gers zijn: samen met andere vrijwilligers 
het bereiden van verse 3-gangen maal-
tijden. Enige ervaring met koken is ge-
wenst. De werktijden zijn op woensdag 
en/of donderdag, van 16.30 tot 20.00 uur. 
Locatie is de Waterpoort in de Pieter 
Breughellaan in Beek en Donk.
Meer informatie:
Voor meer informatie over bovenstaande 
of andere vrijwilligersvacatures kunt u 
contact opnemen met Suzan de Koning 
van ViERBINDEN Vrijwilligerswerk Laar-
beek, 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 dorpsser-
vicepunten.

Het Kouwenbergs kerkje 
presenteert: Arte 

zondag 9 november 14.30uur

Zondag 9 november wordt in het Kou-
wenbergs kerkje een concert gegeven 
door het accordeonkwintet Arte.
Het accordeon is misschien wel het meest 
veelzijdige instrument wat er bestaat. En 
dat wil ARTE laten horen. De vijf accorde-
onisten van ARTE hebben het instrument 
in hun hart gesloten en willen hun passie 
uitdragen in kleine concerten met muziek 
die het accordeon het beste doet klinken. 
Met hun instrumenten ademt ARTE lucht 
en zet deze om in kleurige muzikale 
klanken: hoe fantastisch klinkt Bach, hoe 
vertrouwd Malando en hoe gepassio-
neerd Piazzolla.
Laat u verrassen en geniet van de vele 
facetten van dit prachtige instrument                               
De spelers van ARTE nodigen u van harte 
uit. ARTE bestaat uit Rina De Bra, Riet 

Smulders, Diana Meulendijks, Paul De 
Bra en Wilco van Laarhoven (afkomstig 
uit Eindhoven en Aarle-Rixtel)

Voor dit concert kunt u ook een plaats in 
het kerkje reserveren via telefoon 0492-
382943.

 

Oorlog en bevrijding 
in Aarle-Rixtel

Zondag 2 november kan men op de 
Aarlese heemkamer de tentoonstelling 
Oorlog en bevrijding in Aarle-Rixtel be-
zoeken.
Deze tentoonstelling bevat een uitge-
breide collectie van voorwerpen, docu-
menten en foto’s. De heemkamer is ge-
opend van 14.00 tot 17.00 uur
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Tien Jaar 
Muzikale

Op 21 april 2004 richtten 15 inwoners 
van Aarle-Rixtel een nieuw muziekge-
zelschap op: Muzikale. Zij waren wel lid 
van een muziekvereniging maar wilden 
muziek op een andere manier gaan be-
leven. Baritons, trombones en bassen 
ontbraken nog maar  dat verhinderde niet 
dat er onder leiding van Marius Boogaarts 
flink gebouwd kon worden aan een nieuw 
repertoire. Met hulp van bevriende muzi-
kanten werd hard gewerkt om een muzi-
kale droom waar te maken. Het repertoire 
groeide, maar ook de vereniging: mu-
zikanten uit Aarle-Rixtel, maar ook van 
buiten het dorp zagen de opgaande lijn 
en sloten zich bij ons aan.
In 2009, na 5 jaar leiding te hebben ge-
geven  deed Marius een stapje terug, hij 
werd 1e klarinettist en 2e dirigent en zijn 
plaats werd ingenomen door Gert van 
Kraay. Zijn muzikale kennis en ervaring 
en zijn kennis van de regionale muziek-
wereld betekenden een volgende stap in 
de richting van een volwaardig orkest. En 
dat is er nu: dertig musicerende leden, 
een enthousiaste groep invallers, een 1e 
en een 2e dirigent, 7 commissarissen, 35 
Vrienden en vele personen en instanties 
in en buiten Aarle-Rixtel en Laarbeek die 
Muzikale een warm hart toedragen. 

Van de optredens op het Caratpaviljoen, 
in zorgcentra, in Bad Műnstereifel, en in 
het centrum van Trier om er maar enkele 
te noemen, hebben velen genoten.
Begonnen in het gesloten gedeelte van 
Restaurant Kersten, via café ‘t Heuveltje 
en café De Vrienden naar de concert- en 
toneelzaal van het multifunctionele ge-
bouw De Dreef, waar  elke woensdag met 
veel plezier gerepeteerd wordt
Vanwege het grandioze succes van de 
eerste kennismaking van Muzikale met 
barbershopsinging in 2007 in zaal ‘t 
Heuveltje is weer contact gelegd met de 
Eindhovense Southern Comfort Barber 
Gals om met hen op zaterdagavond 8 no-
vember  a.s. in Multifunctioneel Centrum 
De Dreef in Aarle-Rixtel in een gezamen-
lijk concert aandacht te schenken aan het 
tienjarig bestaan van de muziekvereni-
ging.
Muzikale begint , onder leiding van Gert 
van Kraaij, de avond met werken uit het 
licht-klassieke repertoire en eindigt, na 
het optreden van de Barber Gals, met 
lichte muziek waarbij twee Amsterdamse 
zangers, Jelle Kaarsgaren en  Marcel 
Brak door het orkest begeleid worden.
Het jubileumconcert begint om 20.00 uur 
en is gratis toegankelijk.
Meer informatie is te vinden op de site 
www.Muzikale.nl en op de pagina van 
Muzikale op Facebook.
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Iedereen krijgt 
met dementie te 

maken

Dementie is een ongeneeslijke hersen-
ziekte, die steeds meer mensen treft. De 
kans dat u zelf dementie krijgt is 1 op 5. 
Het is vrijwel zeker dat u in uw leven met 
dementie te maken krijgt, als patiënt of 
als naaste.
Dementie gaat veel verder dan alleen 
vergeetachtigheid en is onvoorstelbaar 
ingrijpend, zowel voor patiënten als voor 
hun omgeving. Mensen met dementie ver-
liezen al snel de controle over hun leven. 
Alle zekerheden verdwijnen, tot ze uitein-
delijk niets en niemand meer herkennen. 
Hun eigen huis voelt niet meer als thuis, 
hun geliefden worden onbekenden. En 
patiënten zijn zich wel degelijk bewust 
van hun eigen achteruitgang. Dementie 
komt niet alleen bij ouderen voor. Er zijn in 
Nederland naar schatting 12.000 mensen 
met dementie, die jonger zijn dan 65 jaar. 
De jongste geregistreerde patiënt is pas 
27 jaar.
Help mee aan een oplossing voor de-
mentie
Door financiering van wetenschappelijk 
onderzoek wil Alzheimer Nederland de-
mentie voorkomen of genezen. Tegelij-
kertijd zetten we ons in voor een betere 
kwaliteit van leven voor mensen met de-
mentie en hun naasten. Met een paar uur 
van uw tijd kunt u tijdens onze collecte-
week van 3-8 november meehelpen aan 
een oplossing voor dementie.

Meld u daarom vandaag nog aan als col-
lectant bij uw lokale collectecoördinator:
Yvonne Kweens tel. 382836 of Ma-
rie-Louise Magis  tel. 06 44051822  

Team The Shooters gaat samen 
met de scouting 
“Back to basic”.

Op zaterdag 1 november vindt er weer 
een activiteit plaats van team The Shoo-
ters van de Gezondheidsrace Laarbeek. 
Op die dag gaan zij samen met de groep 
11- tot 14 jarigen van scouting Beek en 
Donk ouderwets koken bij Culinair Cen-
trum Aarle-Rixtel. Eigenaresse Dorothé 
Saasen was zo enthousiast toen zij van 
de plannen hoorde dat zij haar kookstudio 
speciaal voor deze activiteit beschikbaar 
stelde. Samen met kok Jan van de Nieu-
wenhof heeft zij een menu samenge-
steld dat door de jeugd van de scouting 
en team The Shooters klaargemaakt zal 
worden. De ingrediënten die zij daarvoor 
nodig hebben, worden gesponsord door 
Van den Heuvel Groente en Fruit Aar-
le-Rixtel en Slagerij Brouwers Beek en 
Donk.
Wat er precies bereid zal worden, blijft 
nog een verrassing, want de jeugd heeft  
ouders en/of grootouders uitgenodigd 
om samen met hun van deze eigenge-
maakte maaltijd te komen genieten. Deze 
ouders/grootouders  weten natuurlijk ook 
veel beter of de maaltijd smaakt zoals het 
vroeger smaakte.  Dat betekent wel dat 
er voor een grote groep mensen gekookt 
moet worden, maar met de hulp van 
Dorothé en Jan gaat team The Shooters 
er samen met de jeugd en begeleiders 
van de scouting weer een geweldig eve-
nement van maken! Ze hebben er dan 
ook allemaal ontzettend veel zin in!
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Ik was er even tussenuit, vandaar dat U 
misschien tevergeefs naar deze rubriek 
hebt gezocht, maar ik heb Rome gezien 
en veel frisse berglucht in de Alpen en 
Dolomieten en oneindig veel water in de 
Bodensee. Er zijn nog veel fijne plekjes 
in Europa. Terwijl voor- en tegenstanders 
van de Ruit zich danig roeren in de media 
zijn we nog steeds niet bij het beslissende 
moment dat iemand ergens keihard roept 
dat de nieuwe weg een feit is. We moeten 
ons door de brij van procedures heen 
worstelen, dat zijn nu eenmaal de regels. 
Elke keer komen we een stap verder of 
juist verder van huis, zei iemand anders. 
Waarschijnlijk zou die persoon de weg 
nog verder van zijn huis en haard willen 
zien. Als je enig belang hebt is dat niet 
goed voor je gemoedsrust, al helemaal 
niet als je weet dat je mag gaan verhuizen 
op kosten van. Als gewone burger moet 
je echter lijdzaam afwachten en kijken 
wat er uiteindelijk uit de bus komt. Als de 
weg er komt zal dat een diepe wond ver-
oorzaken in een aantal 
natuurgebieden. En 
voor eeuwig zal er een 
litteken in ons dierbare 
landschap te zien zijn. 
De vooruitzichten zijn 
nog niet zo fraai, maar 
de strijd is nog niet 
gestreden. De warme 
dagen in oktober 
zorgden in mijn tuin 
voor een ongekende 
hoeveelheid vlinders, 
hoofdzakelijk atalan-
ta’s, maar de dag-
pauwogen en gehak-
kelde aurelia’s waren 
eveneens van de 

partij. Ze zaten allemaal te snoepen van 
de overrijpe vijgen en daarna in de herf-
stzon uit te buiken op de kiwibladeren. De 
hele zomer was het maar magertjes met 
de vlinders. De deskundigen zoeken naar 
de oorzaken, er is altijd wel een oorzaak 
maar de mens heeft het niet altijd in de 
gaten. Gelukkig zijn er nog een paar over 
die wel belangstelling voor milieu en na-
tuur hebben en die zich daar ook daad-
werkelijk sterk voor maken. IVN Laarbeek 
is daar een voorbeeld van. Prachtig toch, 
een zestigtal nestkastjes plaatsen en 
daarin zagen dit jaar steenuiltjes en 15 
kerkuilen het levenslicht. Dan heb je pas 
eer van je hobby. En we moeten soms 
wat helpen want we zijn er ook verant-
woordelijk voor dat het in de natuur ver-
keerd ging en nog steeds gaat. Vervuiling 
en bestrijdingsmiddelen en ingrepen in 
het oude landschap, zoals bijvoorbeeld 
een nieuwe weg. Een uniek concert vol-
gend weekeinde in een perfecte locatie, 
de oude klokkengieterij. Want Halloween 
en geesten in de gieterij klinkt al veelbe-
lovend en als de mannen van de Goede 
Hoop hun schouders eronder zetten dan 
klinkt er dadelijk ook wat rond de oude 
houtsmeltoven. Een eerbetoon aan de ge-

De Meikever
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ZELFHULPGROEP VOOR 

OUDERS VAN 
VERSLAAFDE KINDEREN

Ik ben een moeder van een verslaafde 
zoon. Was altijd en alleen maar bezig met 
zijn verslaving, hij moest en zou stoppen. 
Ik was in behandeling bij de maatschap-
pelijk werkster, die mij in contact bracht 
met een lotgenoot. Toen ik met haar, deze 
lotgenoot, gepraat had ging ik dingen an-
ders doen. Nu heb ik zijn verslaving meer 
geaccepteerd en het gaat nu beter. Ik 
praat met hem; help hem, maar ben wel 
eerlijk. Het is nu zijn probleem, niet meer 
van mij.
Bij lotgenoten vind je herkenning, erken-
ning en steun. Je staat niet alleen. Of 
zoals een van de ouders het verwoordde; 
eindelijk iemand die me begrijpt, me niet 
meteen veroordeelt en aanvoelt hoe 
moeilijk het voor ouders is. De zelfhulp-
groep wordt begeleid door 2 ouders van 
verslaafde kinderen die hiervoor een trai-
ning hebben gevolgd. U kunt gratis deel 
nemen en uw anonimiteit wordt gewaar-
borgd 
Met ondersteuning van Stichting Zelf-
hulp Netwerk Zuidoost Brabant komt op 
Donderdag 6 november 2014 van 14.30 
tot 16.30 uur en op donderdag 11 de-
cember 2014 van 13.00 tot 15.00 uur de 
zelfhulpgroep voor ouders van verslaafde 
kinderen weer bij elkaar. Locatie; Kunstlo-
kaal; d’n Dörpel, Vondellaan 51 Gemert.                                                                                                                                          
Voor meer informatie en aanmelden;                                                             
eindhoven@zelfhulpnetwerk.nl of tel: 
040-2118328 

neraties Petit en Fritsen die hun klokken 
over de hele wereld stuurden. Ik denk dat 
we een gedenkwaardige Halloween gaan 
beleven. Als slierten mist door het kale 
landschap trekken, de nachten steeds 
verder afkoelen en in het maanlicht de 
ganzen wegtrekken, dan weet ik dat er 
weer een herfst is aangebroken. Donker, 
nat en kou zijn de vijanden van de mens. 
We moeten er weer even aan wennen. 
We hebben de zon nodig, de vitamientjes 
van de koperen ploert daarboven. Voordat 
de wereld echt wit gaat worden moeten 
we het voorlopig doen met prachtig ge-
kleurde bossen, herfststormen en vallend 
blad, de laatste bloemen en vruchten des 
velds. Voor heel veel mensen krachtige 
inspiratie en door een flinke noordwester 
kan ook je eigen hoofd even leegwaaien 
als je dat wilt. Ik kan er van genieten. 

De meikever.

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. 

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

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

Klokje                                               

Klokje                                               
Binnenkort een Groepsdiner of 
Feestje, Denk ook eens aan Het Veer-
huis. Het Veerhuis 0492-461889 www.
restauranthetveerhuis.nl
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                 Open Laarbeek 
kampioenschappen 

Vogelvereniging Laarbeek.

Afgelopen maand is Vogelvereniging 
Laarbeek druk bezig geweest met het or-
ganiseren van de Open Laarbeek kampi-
oenschappen, vogelliefhebbers uit Laar-
beek en omgeving zenden hun vogels in 
voor deze wedstrijd. Keurmeesters van 
de Nederlandse Bond beoordelen alle 
vogels en zij wijzen de kampioenen aan. 
De leden zijn het hele jaar bezig geweest 
middels hun prachtige hobby om resul-
taten te boeken in dit kampioenschap.
Voor u een unieke kans om de afsluitende 
vogelshow te bezoeken waar u vogels 
van heel dichtbij kunt bewonderen die u 
normaal nooit ziet. Tijdens deze show zijn 
er altijd leden aanwezig die u alles kunnen 
vertellen over het houden en kweken van 
vogels als hobby. Mocht u na het lezen 
van dit artikel of na het bezoeken van de 
vogelshow denken dit is ook een mooie 
hobby voor mij, dan kunt u inlichtingen 
krijgen tijdens de show, of u aanmelden 
bij onze vereniging via 0492-381909 of 
via v.v.laarbeek@onsbrabantnet.nl. In het 
volgende gemeenschapsblad zullen we 
de kampioenen aan u bekend maken.
De openingstijden zijn: vrijdag 7 no-
vember van 20.30-22.00 uur, zaterdag 
9 november van 13.00 tot 21.00 uur en 
zondag 9 november van 10.00 tot 16.00 
uur.
Er is ook een verkoopafdeling aanwezig.
Zaal Dave van de Burgt Heuvelplein 21  
Beek en Donk.
Gratis toegang.

LIEDERENTAFEL  
“’T  ZONNETJE” IN ZONNETIJ  

AARLE-RIXTEL.

Donderdagavond 30 oktober staat al 
weer de volgende liederentafel voor de 
deur. De samen met ViERBINDEN geor-
ganiseerde liederentafel wordt gehouden 
in de ontmoetingsruimte van “ ZONNETIJ 
“ aan de Heindertweg 87, Aarle-Rixtel.
Samen gaan we zingen onder begelei-
ding van “ Sun Shine”,het eigen orkest, uit 
liederenbundels die voor u aanwezig zijn.  
De avond begint om 19.30 uur en ie-
dereen is van harte welkom.
De zaal is open vanaf 19.00 uur en de 
toegang is gratis.
We gaan er deze avond weer een gezel-
lige avond van maken.
Voor meer informatie bel 0492-534726 of 
via e-mail: frans.raaijmakers@upcmail.nl

Gevonden.
In de dorpsstraat is zaterdag j.l. on-
derstaande alarmknop gevonden, nr. 
29031827v3 
807529-1. Terug te halen bij Maria Hage-
laar, Het Klavier 4 tel.0492-383293

3 GANGEN KEUZE MAANDMENU           
€ 20.50. Het Veerhuis 0492-461889 – 
www.restauranthetveerhuis.nl

Klokje                                               

www.gemeenschapsblad.nl
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Voor tegels en sanitair
bezoek  showroom 

of kijk op onze website: 
www.vanrooydasmooi.nl

Openingstijden showroom
wo-do-vrij  :13.30-18.00 uur

za: 09.00-16.00 uur
Of volgens afspraak

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

  SMAKELIJK OP GEWICHT  
gewichtscoaching en voedingsadvies op maat 

 
Geen (crash)dieet, geen voedingssupplementen, 
geen maaltijdvervangers en ook niet de nieuwste afslankhype. Wel 
verantwoord en smakelijk op jouw ideale gewicht komen en blijven! 
 
Maureen van der Kuijp-Tuinman 
HBO Coach, Voedings- en Gewichtsconsulent 
Laarweg 25, Aarle-Rixtel, 06-17365752  
www.smakelijkopgewicht.nl      (vergoeding door zorgverzekeraar mogelijk) 
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Concert OJO met Revuekoor

140 jaar harmonie De Goede Hoop. Dit 
jaar hebben al verschillende activiteiten 
plaatsgevonden in het kader van dit jubi-
leum.
Ook OJO, onderdeel van de harmonie, 
wil zich in dit jubileumjaar niet onbetuigd 
laten en geeft op zaterdag 8 november 
a.s. een feestelijk concert in samenwer-
king met het Aarlese Revuekoor. Onlangs 
nog was het Revuekoor zeer succesvol 
met haar optreden in de Gaviolizaal te 
Helmond wegens herdenking van de be-
vrijding. 
Tijdens het concert op 8 november zal het 
koor zich presenteren met een vernieuwd 
programma. OJO zal met een licht po-
pulair programma het concert openen. 

Het muzikale gedeelte van de avond zal 
worden afgesloten met enkele zeer be-
kende liederen door het Revuekoor, be-
geleid door OJO. Het concert, dat voor 
iedereen vrij toegankelijk is, wordt ge-
houden in zaal De Vrienden en begint om 
20.15 uur.

4 GANGEN KEUZE MAANDMENU  
€ 22.50. Het Veerhuis 0492-461889 – 
www.restauranthetveerhuis.nl

Huisartsenpraktijk
In de huisartsenpraktijk hangt sinds vo-
rige week weer een jas.
Het gaat om een donkerblauwe jon-
gensjas met een bondkraag rond de muts.
Hij is van het merk Nielsson en is maat 
152.
Van wie is deze jas?

Heb je interesse in een cursus schil-
deren met acrylverf of aquarelverf op 
donderdagavond?
Doe dan mee met een gratis schilderles, 
Zowel beginners als gevorderden kunnen 
aan de cursus deelnemen en op ieder ge-
wenst moment instromen. De lessen zijn 
om de 14 dagen.
Info: www.atelier-overhorst.nl of tel: 0492-
525451

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

Klokje                                               
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www.twanvanhout.nl
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Geesten in de Koninklijke 
Klokkengieterij Petit&Fritsen

Op vrijdag 31 oktober en zaterdag 1 
november vindt in de klokkengieterij 
een Halloweenconcert plaats, verzorgd 
door harmonie De Goede Hoop uit Aar-
le-Rixtel, o.l.v. Gerrit de Weerd en m.m.v. 
Frank Steijns,  stadsbeiaardier van o.a. 
Maastricht en muzikant in het orkest van 
André Rieu,.
De Koninklijke Klokkengieterij Pe-
tit&Fritsen bestaat sinds 1660. Het is het 
op twee na oudste familiebedrijf van Ne-
derland. Grondlegger is Nicolas Julien, 
die in de zeventiende eeuw uit Lotha-
ringen, Frankrijk, naar Nederland kwam. 
De op veel klokken aangebrachte band 
met daarin een Franse lelie verwijst daar 
nog naar. 
Een gedeelte van de gieterij aan de Klok-
kengietersstraat is op de monumentenlijst 
geplaatst. Straalt het in 1906 in gebruik 
genomen pand aan de buitenkant al een 
eerbiedwaardige ouderdom uit, de oude 
houtsmeltoven binnen is een plaatje. De 
door de grootvader van directeur Frank 
Fritsen in gebruik genomen oven rijst 

hoog op in de halfduistere ruimte. Bezoe-
kers wanen zich aan het begin van de 
vorige eeuw. Het gevaarte, dat veel weg 
heeft van een molen zonder wieken, kan 
klokken tot 10 ton aan. Het uitstekend 
functionerende monument werd nog en-
kele malen per jaar gebruikt. Al meer dan 
340 jaar heeft het bedrijf garant gestaan 
voor de klank van vele klokken die hun weg 
over de hele wereld hebben gevonden. 
Voor Frank Steijns,  stadsbeiaardier van 
o.a. Maastricht, heeft Petit&Fritsen een 
speciaal mobiel carillon gebouwd met 
een stemming die het mogelijk maakt om 
met orkesten te musiceren.
Enkele maanden geleden is Petit&Fritsen 
samengegaan met Koninklijke Eijsbouts 
in Asten. De bedrijfsactiviteiten zijn over-
gebracht naar Asten en in het prachtige 
pand waar zoveel jaren volop bedrijvig-
heid heerste,  werd het alsmaar stiller... 
Een van de leden van harmonie De 
Goede Hoop bedacht dat dit eigenlijk een 
perfecte locatie zou zijn voor een Hallo-
weenconcert. Dit idee werd voorgelegd 
aan Frank Fritsen. Hij was onmiddellijk  
enthousiast en stelde de deuren wagen-
wijd open. 
Harmonie De Goede Hoop heeft in haar 
140-jarig jubileumjaar in de klokkengie-
terij een fantastische en unieke locatie 
gevonden. Frank Fritsen heeft ervoor ge-
zorgd dat Geesten in de Gieterij, in sa-
menwerking met Frank Steijns met zijn 
unieke mobiele carillion, een fantastische 
gebeurtenis kan worden. Een gebeur-
tenis om niet te willen missen en nooit te 
vergeten.
De Goede Hoop hoopt veel bezoekers 
te mogen begroeten in de klokkengie-
terij. Kaarten à €12.50 (dit is inclusief een 
consumptie) zijn verkrijgbaar bij Snoe-
perij Jantje, Kerkstraat 4 en Boerenbond 
Aarle-Rixtel, Dorpsstraat 80. Hoewel het 
geen kinderconcert betreft is de jeugd 
van harte welkom. Kinderen t/m 12 jaar 
kunnen gratis een kinderkaart aanvragen 
via secretaris@harmonie-dgh.nl
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Nieuws uit Ganzegat

Rectificatie

In een eerder bericht zijn per abuis de 
data van de ganzekwekavonden verkeerd 
doorgegeven.
De data van de Ganzekwekavonden zijn 
als volgt:

Zaterdag 24 januari 2015: 
Seniorenmiddag
Zaterdag 24 januari 2015: 
1e Ganzekwekavond
Zaterdag 7 februari 2015: 
2e Ganzekwekavond

Wie wordt prins 
van Ganzegat 2015?

Op 15 november nemen we op het bordes 
van de Couwenbergh afscheid van prins 
Jan Willem den Uurste en prinses Mo-
nique. Zij hebben het afgelopen jaar op 
enthousiaste wijze de carnavalskar ge-
trokken.
Hoewel prins Jan Willem bij zijn afscheid 
op carnavalsdinsdag nog advi-
seerde om geen prins te worden, 
zijn we er toch in geslaagd om 
een nieuwe prins te vinden.
Helaas voor Jan Willem, hij zal 
toch een stapje terug moeten 
doen en zal dus niet voor de 
tweede keer prins van Ganzegat 
zijn. Jammer voor hem.
De volgende hints zijn reeds 
eerder doorgegeven:

1. Haiduugut
2. Blauw is ok moi

3. Dikkopke
4. Vis in ’t watter

Opnieuw voegen we daar drie hints aan 
toe:
5. Over de top
6. Hai lust er wel pap van
7. Fietske noddig

U kunt vanaf nu raden wie de nieuwe 
prins van Ganzegat gaat worden.
Denkt U het te weten?
Vul dan snel de lijsten voor het prinsraden 
in bij Groente en Fruit vd Heuvel, snoep-
winkel Jantje, kantine ASV’33 , grand cafe 
Stout, bloemsierkunst Bloom, de Dreef, 
edelsmid Johan van Bakel of bij Tamoil 
tankcentre aan de Bosscheweg.
Onder de winnaars worden 2 VIP arran-
gementen verloot voor 2 personen, dus 
voor elke Ganzkewekavond 1 arrange-
ment voor 2 personen.
Deelname kost slechts €1,00 per keer dat 
u meedoet.

Prinsenbal.

Na de onthulling van de nieuwe prins is er 
een gezellig prinsenbal in cafe zaal van 
Bracht,
Tot gauw.
Stichting organisatie carnaval Ganzegat
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Aarle Rixtel. Voor de alweer 13e wedstrijd 
van het van Ganzenwinkeltoernooi, was 
HBV Prins Bernhard uit Mierlo de tegen-
stander van HBS de Eendracht. Zij waren 
met 12 schutters aanwezig op de doel in 
Aarle Rixtel. Vooraf gaven zij aan 2221 
punten te gaan schieten. Het werden er 
2194 dus een score van – 27. Geen slecht 
resultaat maar niet voldoende voor de 
eerste plaatsen. Hoogste schutter van de 
avond werd Toon van Hoof van de Een-
dracht met 221 punten. Bij Prins Bernhard 
werd Henk v. Beek met 215 punten de 
hoogste schutter.
 
Resultaten schutters de Eendracht:

1. Toon v. Hoof    221
2. Frank Schepers  213
3. Arno Donkers   193
4. Geert v. Ganzenwinkel 190
5. Jan v. Rooy   179

De eerste kaartavond van het seizoen 
werd bij de jokeraars gewonnen door 
Anne Marie Otten en bij de rikkers door 
Toon Vogels. De eerste van vier crossen 
werd onder zeer warme omstandigheden 
gehouden,
de eerste vijf in de uitslag waren:
• Henk Mertens
• Maarten de Louw
• Tjerk Bijlsma
• Bart Verhoeven
• Karel Madou
Cross twee wordt gehouden 
op 23 november.

6. Martien v/d Graef  177
7. Gerrie v. Hoof  158 (hs)
8. Harrie Moors       58 (hs)

Op donderdag 23 oktober neemt de Een-
dracht deel aan het toernooi bij HBV Strijd 
in Vrede in Beek en Donk, aanvang 20.00 
uur. De 14e wedstrijd van het van Gan-
zenwinkeltoernooi wordt op zaterdag 1 
november a.s. verschoten. Tegenstander 
is dan HBV Oude Roem Handhaven uit 
Someren, aanvang 17.00 uur.

CENDRA en MANNEN AVOND

Op donderdag 30 oktober is er weer een 
mannenavond.
We gaan bowlen en zijn op zoek naar 
mannen tussen de leeftijd van 12 tot 16 
jaar.
Zij kunnen zich inschrijven voor 27 ok-
tober bij CENDRA of op onze website.
Eigen bijdrage is twee euro en voor ver-
voer wordt gezorgd.
Vertrek vanuit CENDRA om 19.30 uur

Inleveren kopij

Advertenties, dankbetuigingen
en klokjes (duidelijk leesbaar)
tot uiterlijk dinsdagavond voor het
verschijnen van het volgende nummer op
adres: Het Klavier 4, Aarle-Rixtel.
redactie@gemeenschapsblad.nl
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Stichting 
Sinterklaas 
Aarle-Rixtel

Intocht Sinterklaas
Lieve kinderen,
Bijna is het weer zover, het grote aftellen 
is weer begonnen ! De Datum Piet heeft 
16 November als datum gekozen voor de 
intocht van Sinterklaas.
Het zou erg fijn zijn als alle kinderen uit 
Aarle-Rixtel hem komen begroeten.
De Sint gaat door problemen met de brug 
dit jaar aan de kant van de jachthaven 
aanmeren.
Natuurlijk hoopt Sinterklaas ook weer alle 
ouders, verzorgers, opa’s en oma’s, toe-
risten en verdere artiesten en belangstel-
lenden te mogen begroeten.
Na de aankomst van Sinterklaas zal hij 
onder begeleiding van zijn Pieten, de har-
monie en beide gildes, via onderstaande 
route, Havenweg, Klokkengietersstraat, 
Dorpsstraat, Kannelustweg, Lage Hoeve, 
de Maltezer, de Duivenakker, tenslotte 
aankomen bij MFC de Dreef.
Zoals elk jaar hebben wij weer een heel 
gezellig middagprogramma voor jullie.
Na een korte rustpauze voor de Sint, die 
al erg oud is natuurlijk, starten wij met het
middagprogramma om 14.00 uur.

Vrijwilligers gezocht voor Zaterdag 
avond 15 nov en zondagmorgen.

Dit jaar zit de organisatie door omstandig-
heden zeer krap in de tijd en hoopt op een 
tiental vrijwilligers om de sporthal mee om 
te bouwen tot een mooie zaal. Zowel op 
zaterdag als de zondag betreft maximaal 
2,5 uur. Vele handen maken licht werk.
Heeft u een paar uurtje tijd om ons te 
komen helpen horen wij het graag

Opgeven via onderstaan mailadres of 
bellen met:
Paul Geene 06-55158811
Johan van Bakel 06-19350196
Hans van de Nieuwenhof 06-10885867
Collecte

Er is veel te doen rondom zwarte piet. 
maar daar doen wij niet aan mee we 
streven er naar om samen met behulp 
van u een mooi kinderfeest neer te zetten 
en daarom  trotseren onze vrijwilligers 
met de collectebussen van 9 tot 16 no-
vember het koude gure weer hopende 
op een warme ontvangst, Zodat het weer 
mogelijk is Sinterklaas en zijn pieten een 
warm onthaal te geven in Aarle-Rixtel.
Tot 16 NOVEMBER 12.45 UUR.
Met vriendelijke groeten,
Stichting Sinterklaas Aarle-Rixtel
Info@sinterklaasaarlerixtel.nl

Omroep Kontakt gaat digitaal 
en start met TV-uitzendingen.

Vanaf 1 oktober hebben er al TV testuit-
zendingen plaatsgevonden die de ka-
belkrant op ten duur gaat vervangen. Op 
korte termijn zal Omroep Kontakt ons TV 
signaal niet alleen analoog aanbieden-
maar ook digitaal. Voor de distributie via 
KPN, UPC en OnsBrabantNet zijn in de 
studio alle voorzieningen getroffen. Het 
is nog wachten op de providers wanneer 
zij het digitale signaal van Omroep Kon-
takt op hun netwerk inschakelen. We ver-
wachten dat dit binnen enkele weken het 
geval is.
Op dit moment worden er voorberei-
dingen gedaan om te komen tot dage-
lijkse journaaluitzendingen. Daar wordt 
nu hard aan gewerkt.
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       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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Druk bezocht weekend bij 
Scouting Aarle-Rixtel.

Afgelopen weekend hebben in de regio di-
verse Scoutinggroepen mee gedaan aan 
het JOTA-JOTI weekend. In dit weekend 
zoeken duizenden scouts over de hele 
wereld contact met elkaar, dit doen ze via 
een radiozender of het internet.
Ook scouting Aarle-Rixtel was actief in 
dit weekend, niet alleen met eigen leden 
maar ook met veel bezoekers van bui-
tenaf. Zo was er op de zaterdagmiddag 
een zéér druk bezocht activiteiten cir-
cuit. Tijdens deze middag konden er op 
verschillende plaatsen codes verzameld 
worden. Deze codes konden worden 
verzameld door te speuren of door een 
van de vele activiteiten te doen. Je kon 
onder ander een code verdienen bij de 
zendamateurs, zij communiceerden via 
de ether met scouts in Europa, waaruit 
een aantal zeer leuke gesprekken volgde. 
Als je nog niet genoeg gepraat had, kon 
je het gesprek voortzetten via een spe-
ciaal Scouting chatprogramma. Naast het 
communiceren met deze middelen kon 
er nog veel meer gedaan worden. Je kon 
in een donkere ruimte ongezien naar de 

overkant komen door laserdraden 
te ontwijken. In een vliegtuigsimu-
lator stappen en een spannende 
vlucht maken door het Oosten-
rijkse Wenen. Spellen spelen op 
een reusachtig touchscreen of via 
handgebaren. Naast deze kleine 
opsomming waren er nog veel 
meer leuke activiteiten: bij scouting 
wordt je echt uitgedaagd!

Als je meer wilt weten over de 
Scouting, kom een keer langs op 
een van de groepsavonden, of be-
kijk meer informatie en foto’s op 

Facebook.

Hoge bomen vangen veel wind,
dit bekende gezegde,
leerde ik al als kind.
Soms lijken die bomen te knakken,
lijkt er poep aan de knikker,
worden “zwaargewichten”opgeroepen,
wordt een onderzoekscommissie gestart
of houdt men zelfs parlementaire en-
quêtes,
met ondervragingen, iedereen apart.
Over de kosten daarvan,
wordt zelden gesproken,
maar van vrijwilligerswerk lijkt geen 
sprake,
die onderzoekers,
zullen het beslist niet doen,
voor een etentje en/of een paar knaken.
RD
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Benefiet Avond

De Ganzegats Hofkapel ograniseert een 
benefietavond tbv Stichting Organisatie 
Carnaval Ganzegat.
Vrijdagavond 7 november 2014 
Plaats MFC De Dreef. 
Aanvang 20:00 uur 
Kaarten zullen het symbolische bedrag 
van € 11, - gaan kosten en dit bedrag 
gaat geheel naar de lege kas van de car-
navalsvereniging.
Het programma zal bestaan uit:

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 
De Blue Band uit Helmond. 

en natuurlijk de Ganzegatse Hofkapel,

Omroep Kontakt 
gaat voor Jayden

Omroep Kontakt gaat zich op vrijdag 31 
oktober en zaterdag 1 november inzetten 
om geld in te zamelen voor de zes ja-
rige Jayden Lucker uit Beek en Donk. 
De jongen heeft Neuroblastoom en heeft 
inmiddels zeven chemokuren in het Rad-
boudziekenhuis in Nijmegen gehad. Zijn 
overlevingskansen zijn op dit moment 15-
20%. Om zijn genezingsproces helemaal 
optimaal te laten verlopen zou hij een half 
jaar in Amerika verder behandeld moeten 
worden. Daarmee stijgen zijn levens-
kansen aanzienlijk met 20 tot 25%. Aan-
gezien zijn ouders dan ook mee moeten, 
lopen de kosten hoog op. Het gaat om 
een bedrag van 100.000 euro.
De Stichting Geef om Jayden is al een 
heel eind op weg om dit bedrag bij el-
kaar te sprokkelen. Omroep Kontakt 
gaat via de actie “Omroep Kontakt gaat 
voor Jayden” proberen om haar steentje 
hieraan bij te dragen. In een 34 uur du-
rende live-uitzending proberen de vrijwilli-
gers met uw hulp richting de ton te gaan.
In het verleden heeft radio Kontakt meer-
dere acties gevoerd voor goede doelen. 
Denk maar aan “Licht voor Leo” en de 
inzameling voor Roemenië die beide een 
groot succes waren. Een bel team zal 
deze twee dagen in actie zijn maar ook 
uw gift via een verzoekplaat of op andere 
wijze is dan mogelijk. U bent van harte 
welkom om in de studio van Omroep Kon-
takt uw bijdrage in daarvoor bestemde 
collectebus te doen of maak uw bijdrage 
over op NL09 RABO 018 167 42 97 Stem 
af op 106.8 in de ether of luister mee via 
internet www.kontaktfm.nl. Meer info vindt 
u op de website van de Stichting Geef om 
Jayden www.geefomjayden.nl.
Laat Jayden niet in de steek en doneer!
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Filmcyclus Laarbeek

De werkgroep Oudereneducatie, de vier 
gezamenlijke Seniorenverenigingen van 
Laarbeek en ViERBINDEN organiseren 
een filmcyclus:
 De filmcyclus bestaat uit 4 films. De ko-
mende maanden zullen we steeds ingaan 
op een film en deze nader beschrijven. 
Deze week film 3: 

Dinsdag 28 oktober in het Buurthuis 
van Mariahout (aanvang 13.30 uur)
 
Monsieur Lazhar (Meneer Lazhar) van 
Philippe Falardeau, 2011, (94 min.)
In deze film staat het thema  ‘inleven, 
meeleven, mededogen, medelijden’ cen-
traal.
Medelijden roept vaak afwijzing en weer-
stand op omdat het dikwijls gemakkelijk 
en goedkoop is en soms ook heel klei-
nerend kan zijn. Deze film laat zien wat 
medelijden ten diepste is: echt zelf ook 
lijden, aan de pijn en het verdriet van de 
ander. Lazhar, een Algerijnse immigrant 
met een specifiek eigen culturele achter-
grond, manier van denken en voelen en 
met een verleden verscheurd door pijn 
en tragiek, neemt op een lagere school in 
Montréal de plaats in van een lerares die 
onder tragische omstandigheden om het 
leven is gekomen. Hij helpt z’n kinderen 
om te gaan met het verlies, maar wordt 
ook door hen geholpen bij zijn eigen 
rouw- en helingsproces. 
De bijeenkomst start met een korte inlei-
ding door Philip Verdult, theoloog/filosoof 
van de Radboud Universiteit in Nijmegen. 
Daarna wordt de film vertoond en dan, 
na een pauze met ’n kopje koffie of thee, 
volgt een interactieve nabespreking van 
Dhr. Verdult. U kunt zelf bepalen of u bij 
deze nabespreking aanwezig wilt zijn. De 
middag duurt incl. nabespreking tot onge-
veer 17.00 uur.
De entree bedraagt € 7,00

DUVELSCROSS OP 
2 NOVEMBER BIJ 

RUNNERSCLUB LIESHOUT

Op zondag 2 november 2014 wordt in 
Lieshout weer de Duvelscross gelopen. 
Runnersclub Lieshout hoopt weer vele lo-
pers naar de Duvelsberg te trekken, al is 
het erg druk op de loopkalender en is er 
veel concurrentie van met name de Val-
kenloop in Valkenswaard.
Bij de dames behoren de RCL-ers Bantita 
Haeve, mits hersteld van de marathon en 
Thean van Tiel zeker tot de kanshebbers. 
Thean behaalde afgelopen week nog 
een mooie derde plaats bij het Molen-
hoeks-Makkie. Bij de heren komt hope-
lijk Hans van Loon uit Vucht zijn titel van 
vorig jaar verdedigen en zien we weer 
een mooie wedstrijd met de bijna altijd 
aanwezige Bert van Nunen uit Erp. Deze 
wedstrijd is niet alleen voor leden van 
Runnersclub Lieshout, maar uitermate 
geschikt voor iedere trimmer.
Inschrijven is mogelijk vanaf 10.00 uur 
voor de afstanden 2, 4, 6, of 8 km.
Het inschrijfgeld bedraagt € 3,00
De start is om 11.00 uur bij de Duvelsberg 
aan ’t Hof te Lieshout. 
Er zijn prijzen voor de eerste 3 aanko-
mende dames en heren op de 8 km.
en voor iedereen op de 8 km. is er een 
herinnering. Alle deelnemers ontvangen 
een consumptiebon. Een tent voor het 
omkleden is aanwezig.
Voor meer informatie,  
www.runnersclublieshout.nl
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13 oktober Aarle-Rixtelse man ( 60) 
ernstig gewond in Gerwen
De 60 jarige bromfietser G. O. uit Aar-
le-Rixtel is gisteren nacht op de Lies-
houtseweg te Gerwen ernstig gewond, 
toen hij door een personenauto werd ge-
schept. De heer O. was op weg naar huis. 
Bij de zijweg naar het woonwagenkamp 
attendeerde een voorbijganger hem er op 
dat het achterlicht van zijn bromfiets niet 
brandde. O. stapte af en wilde de weg 
oversteken om het euvel onder het licht 
van een lantaarnpaal te verhelpen. Hij 
keek echter niet uit, met als gevolg dat hij 
door een passerende personenauto, be-
stuurd door de heer A. uit Nuenen werd 
geschept. De heer O. werd met een sche-
delbasis fractuur, twee gebroken benen 
en inwendige kneuzingen  naar het zie-
kenhuis in Helmond overgebracht. Zijn 
toestand is zorgwekkend.

14 oktober Begrafenis rector Sengers 
te Aarle-Rixtel
Dinsdagmorgen is rector Sengers, die za-
terdag overleden is, ten Grave gedragen. 
Om elf uur werd in de kapel van de zus-
ters aan de Markt een plechtige Mis van 
Requiem opgedragen, waarbij een koortje 
van zusters, o.l.v. H. Houët, de gezangen 
verzorgde. De kist was bedekt met de 
vlag van het “St. Margaretha” gilde uit 
Aarle-Rixtel Na de H. Mis werd de overle-
dene bijgezet in het familiegraf van de fa-
milie Sengers in Aarle-Rixtel. De absoute 
werd verricht door deken van Haaren, die 
in een korte toespraak de zegen over de 
overledene afsmeekte. Een vendelier van 
het gilde bracht de laatste vlaggengroet. 
De broer van de rector sprak een kort 
dankwoord.

26 oktober Kring gildefeest te Aar-
le-Rixtel. Gilde “ Onze Lieve Vrouw”  

bestaat volgend jaar 665 jaar. Vanwege 
dit feit organiseert het gilde in 1965 een 
groot kring gildefeest. Ook gilden buiten 
de kring zullen worden uitgenodigd. De 
datum van dit gildefeest is nog niet vast-
gesteld. Er moet nog een keuze gemaakt 
worden uit de zondagen: 16 , 23 of 30 mei. 
Ook zullen kermis attracties worden op-
gebouwd, echter niet op het gildeterrein. 
Verder zullen voor de deelnemende gilden 
prijzen beschikbaar worden gesteld. Het 
gemeentebestuur van Aarle-Rixtel heeft 
reeds volledige medewerking toegezegd 
aan het organiserende gilde.

27 oktober Aarle-Rixtel maakt “ de 
Heindert”  en “ De Koude Maas”  bouw-
rijp. In Aarle-Rixtel bestaat een grote 
vraag naar bouwgronden. Het college 
van Burgemeester en Wethouders noemt 
het zelfs een “ nijpende vraag, omdat 
de gemeente thans over weinig bouw-
rijpe gronden beschikt. Ook in de parti-
culiere sector is maar een geringe voor-
raad bouwgronden. Niettemin bereiken 
het college vele verzoeken om aankoop 
van bouwgronden voor de bouw van Bo-
gaers- en Terlingen woningen, maar het 
college moet deze verzoekers dikwijls te-
leurstellen. Zelfs de bouw van woningwet 
woningen komt in moeilijkheden, indien 
de gemeente niet op korte termijn het 
uitbreidingsplan gaat realiseren. Men is 
er in geslaagd de meeste gronden in het 
uitbreidingsplan “ De Koude Maas”  en 
“ de Heindert’  aan te kopen en men wil 
deze gronden bouwrijp maken, waarvoor 
een bedrag van f 1.313.000 is gemoeid. 
In “ de Heindert”  komt ruimte voor 161 
woningen, terwijl “ De Koude Maas”  een 
60 tal bungalows kan bevatten. Over de 
grondprijs konden Burgemeester en Wet-
houders nog geen vaste cijfers geven, 
maar burgemeester Janssens schatte 
deze bedragen tussen f 15 per m2  voor 
de goedkoopste en f 35 à f 40 voor de 
duurste.
HELMONDS DAGBLAD  oktober 1964
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