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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
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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 16 november t/m vrijdag 21 november
Zondag 16 november – 33e Zondag door het jaar
Voorganger Pastoor Verbraeken
09.30 uur Kerk – Eucharistieviering m.m.v. het Dameskoor
en het O. L.Vrouwe Gilde		
Overleden ouders van der Most – de Groot				
Overleden familie Heesakkers – Ceelen
Overleden ouders Verhoeven – Vlemmix
Mia Peeters – Barents				
(par.)
Tot welzijn van onze parochie
Woensdag 19 november
19.00 uur Kapel – Rozenkransgebed

Week van zondag 23 november t/m vrijdag 28 november

				
Zondag 23 november – CHRISTUS, KONING VAN HET HEELAL.
		
34e Zondag door het jaar
Voorganger Pastor Hasselman
09.30 uur Kerk - Eucharistieviering - Dames- en Herenkoor (Ceciliafeest)
		
Voor alle overleden leden van het Dames- en Herenkoor
		
en de Cantorij
Overleden ouders van Asten – van Breugel
Martien van der Linden
Adriaan Loomans					(sterfdag)
Overleden ouders Jeurgens - van Oekel`		
(verj.vader)
Overleden ouders Martien en Riet van den Heuvel – van Brussel
Ben Loomans
Mia Peeters –Barents				(par.)
Bertus Verbakel en Astrid
Henk van Duppen					(kosters)
Voor het welzijn van alle leden van het Dameskoor en de Cantorij
Voor vervolgde christenen in Indonesië
Tot welzijn van onze parochie
Woensdag 26 november
19.00 uur Kapel – Rozenkransgebed
Overleden
Herman Biemans, Barthold van Heesselstraat 1, 76 jaar.
Doopvieringen
De eerstvolgende doopviering is op zondag 14 december a.s. in de Mariakapel aan
de Bosscheweg.
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Parochie O.L. Vrouw Presentatie
Voor de voorbereidingsavond op 17 november en voor de doop van uw kindje kunt
u zich tijdens de spreekuren op de pastorie opgeven: 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 ziekenzalving, kunt u altijd naar de pastorie bellen, tel.:381215.
Voor vragen of een persoonlijk gesprek met waarnemend pastoor Verbraeken kunt u
terecht bij het parochiecentrum in Beek en Donk tel. 0492 461216

Vieringen Missieklooster H. Bloed te Aarle-Rixtel
Kloosterdreef 7

Eucharistevieringen;
09.30 uur op zondagen
17.30 uur maandag t/m vrijdag
09.30 uur zaterdag
Uitstelling van het Allerheiligste
15.30 uur - 17.00 uur maandag en vrijdag
10.00 uur - 12.00 uur woensdag
10.30 uur - 12.00 uur zaterdag en zondag
16.00 uur - 18.00 uur zondag
Over het algemeen zijn de missen op dinsdagen, donderdagen, vrijdagen en zondagen in het Nederlands en op maandagen, woensdagen en zaterdagen in het Duits.
Allen hartelijk welkom!
Voor wijzigingen raadpleeg de website:
www.missieklooster.nl
telefoon: 0492-461324

Dankbetuiging.
Wij willen iedereen bedanken voor alle steun, bloemen,
kaarten en aanwezigheid bij het afscheid van
			Henk

van den Berkmortel.

Tony, Pieter en Monique van den Berkmortel.
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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:

GROOT(S) BENEFIETCONCERT
t.b.v. De ROPARUN.
Op zaterdag 22 november zal er een
groots benefietconcert gegeven worden
door een 4-tal bands, te weten: FUNTAIN, STOMPENOY, BENNY WISE AND
THE WISE GUYS en STILL WORKING,
die geheel belangeloos hun medewerking
geven.
Deze avond wordt gehouden bij
CAFÉ DE VRIENDEN IN DE DORPSSTRAAT TE AARLE-RIXTEL.
ROPA-run is een afkorting van ROtterdam-PArijs-run. Het is de langste nonstop estafetteloop ter wereld en is ongeveer 520 kilometer lang. Van 1992 tot
2003 liep de route van Rotterdam naar
Parijs, maar vanaf 2004 loopt de route
andersom en eindigen wij in Rotterdam.
Sinds 2012 is er ook een traject vanuit
Hamburg naar Rotterdam opgestart met
dezelfde werkwijze en doelstelling (570
km).
ROPA-run is vooral een uniek sportevenement waarin gezonde mensen geld
bijeen brengen om de kwaliteit van het
leven van kankerpatiënten te verbeteren.
Het geld wordt o.a. besteed aan de palliatieve zorg van mensen met kanker in al
haar facetten. Door het bevorderen van
de lichamelijke, sociale, emotionele, intellectuele en spirituele gezondheid van
de mens wordt getracht de kwaliteit van
leven van de mensen en kinderen met
kanker te veraangenamen en te verbeteren. Dit onder het motto:
“Trachten leven toe te voegen aan de
dagen, waar geen dagen kunnen worden
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toegevoegd aan het leven”.
Het Hospicecentrum te Bakel ontving enkele jaren geleden bij de inrichting een
bedrag van € 55.000,- voor een keuken
en badkamer en de omliggende ziekenhuizen kregen allemaal een hoofdhuidkoeler ter waarde van € 16.000,- van de
Stichting ROPARUN, dankzij onze inzet
in de afgelopen 8 jaar!
Daarom is dit benefietconcert heel belangrijk.
In de voorverkoop zijn kaarten à € 10,voor dit concert te verkrijgen bij:
Café De Vrienden, Dorpsstraat
te Aarle-Rixtel;
Grand-café STOUT, Dorpsstraat
te Aarle-Rixtel;
Slagerij Gerard Brouwers,
Smalleweg te Beek en Donk
Kaarten aan de zaal kosten € 12,50.

28 november
AVONDKUNSTROUTE .
Vrijdagavond 28 november van 18.00
tot 21.00uur organiseert KIEK een kunstroute rondom de Dorpsstraat in Aarle-Rixtel.
Start en eindpunt van de route is in het
Kouwenbergs kerkje. In verschillende
panden zullen zo’n kleine 15 kunstenaars
uit Aarle-Rixtel hun kunst tentoonstellen.
Het aangeboden werk is zeer divers, van
schilderijen, glaskunst, edelsmeden, keramiek, tot beelden en sieraden. U begint
de route in het kerkje, vervolgens bezoekt
U de locaties waar de kunstenaars veelal
zelf aanwezig zullen zijn en eindigt weer
in het kerkje waar U onder het genot van
een knabbel en drankje nog gezellig na
kunt buurten.
We willen U van harte uitnodigen de
Avondkunstroute op 28 november te
komen bezoeken.
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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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Bericht van:

Drie abonnementen gebaseerd op
leengedrag

Nieuwe tarieven bij Bibliotheek
De Lage Beemden
Vanaf 1 januari 2015 gelden er nieuwe tarieven bij Bibliotheek De Lage Beemden.
Deze nieuwe tarieven zijn eenvoudig en
logisch opgebouwd. Iedereen tot en met
17 jaar betaalt niets voor het abonnement. Volwassenen kunnen kiezen uit
drie abonnementen, die zijn afgestemd
op het leengedrag. Dit betekent dat iedereen het abonnement kan kiezen dat
het beste bij hem of haar past.
Met het kleine abonnement kunnen leden
voor € 28,00 per jaar ontdekken wat de
bibliotheek allemaal te bieden heeft. Dit
abonnement is zeer geschikt voor wie
hooguit 20 materialen per jaar wil lenen
of nog niet zo bekend bent is met het
aanbod van de bibliotheek. Gedrukte
materialen zijn gratis; voor toptitels, cd’s
en dvd’s wordt een kleine vergoeding gevraagd.
Binnen het basisabonnement kunnen
een jaar lang alle materialen voor € 40,00
zonder leengeld worden geleend, met
een maximum van 75 materialen per jaar.
Het grote abonnement is bedoeld voor iedereen die onbegrensd wil genieten van
alles wat de bibliotheek te bieden heeft.
Voor € 55,00 per jaar kunnen leden onbeperkt alle materialen lenen zonder leengeld. Bovendien is de uitleentermijn voor
materialen binnen dit abonnement extra
lang en wordt een gratis partnerpas ter
beschikking gesteld.
Vanaf 1 januari 2015
De nieuwe tarieven gaan op 1 januari
2015 in. Leden van de bibliotheek worden
in de maand voordat hun huidige abon-
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nement afloopt persoonlijk geïnformeerd
over de nieuwe tarieven, inclusief een
voorstel op maat dat is gebaseerd op het
huidige abonnement.
Nieuwe leden kunnen zich inschrijven via
de website
www.bibliotheeklagebeemden.nl of met
een bezoekje aan de bibliotheek. In dat
geval mag er meteen lees-, kijk- en luisterplezier mee naar huis.
Landelijke harmonisatie
Met haar nieuwe tarieven sluit Bibliotheek De Lage Beemden aan bij de landelijke ontwikkelingen op het gebied van
geharmoniseerde tarieven en leenvoorwaarden. Dankzij deze landelijke harmonisatie, die naar verwachting op 1 januari
2016 wordt gerealiseerd, kunnen leden
van Bibliotheek De Lage Beemden met
hun bibliotheekpas bij alle bibliotheken in
heel Nederland terecht. De harmonisering
van tarieven en leenvoorwaarden is een
logische volgende stap in de landelijke
samenwerking tussen de bibliotheken.

MUZIEK ROND DE KERSTSTAL
PAROCHIEKERK
AARLE-RIXTEL
Ook dit jaar handhaven we graag de
mooie traditie om op tweede kerstdag,
vrijdag, 26 december 2014, van 14.30
uur tot 15.45 uur, live-muziek te maken
rond de kerststal die in onze parochiekerk
staat opgesteld en altijd veel bezoekers
trekt.
Wie met een muzikaal optreden invulling
wil geven aan deze middag (individuele
muzikanten, kleine ensembles en grotere
muziekgroepen, vocaal en/of instrumentaal), kan zich (tot uiterlijk 14 december)
opgeven bij
Rob Rassaerts
r.rassaerts@upcmail.nl
tel. 0492-342101.
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www.henryengels.nl
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Tel: 0492381038
Lieshoutseweg 31
Aarle -Rixtel

Bericht van:

Lezing Heemkundekring over
“De Koninklijke 19e eeuw”.
Hans Van den Eeden geeft maandag 17
november in zaal van Bracht een lezing
over Brabant in het begin van de negentiende eeuw, onder de titel “de Koninklijke
19e eeuw”.
Hoe kwam het dat de Fransen in 1795 als
bevrijders in Brabant werden binnen gehaald maar in 1813 met de staart tussen
de benen vertrokken? Wat was de rol
van de Kozakken hierbij? Hoe was het
gesteld met ons land en Brabant na het
vertrek van de Fransen? De negentiende
eeuw zorgde voor grote maatschappelijke veranderingen. Nederland kwam
mede door grote technologische vooruitgang op stoom. Tijdens de lezing staat de
‘regeerperiode’ van vorsten in relatie tot
het ‘nieuwe Brabant’ in de negentiende
eeuw centraal. Wat was de invloed van
het koningschap van Willem I (18131840), Willem II (1840-1849) en Willem
III (1849-1890) in de ontwikkelingen van
Nederland. Gedurende de lezing komt
ook de Tiendaagse Veldtocht met de afscheiding van België aan de orde. Waar
in Brabant was het enorme tentenkamp
van de militairen gelegen? Wat was de
rol van Willem II daarbij? Wat had deze
Willem met Brabant en Tillburg en omgeving . Wat had Brabant met deze kroonprins en latere koning?
Van den Eeden legt in zijn lezing een relatie tot sociaal-culturele en politieke aspecten. Voorbeelden zijn: de rol van de
kerken, de onderwijsstrijd, de infrastructuur en de prille ontwikkeling in de kraamkamer van de democratie. Bijzondere
aandacht wordt besteed aan de gigantische kunstverzameling van Willem II die
na zijn dood geveild moest worden.
De lezing begint om 20.00 uur en is gratis
toegankelijk
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ViERBINDEN zoekt vrijwilligers
LAARBEEK – Wilt u graag iets betekenen
voor een ander of zoekt u naar een zinvolle invulling van uw vrije tijd?
ViERBINDEN beheert 5 gemeenschapsaccommodaties in Laarbeek, te weten
het Dorpshuis in Lieshout, Ontmoetingscentrum in Beek en Donk, Buurthuis in
Mariahout, de ontmoetingsruimte in de
Waterpoort Beek en Donk en de ontmoetingsruimte in de Zonnetij in Aarle-Rixtel.
Voor deze accommodaties is ViERBINDEN op zoek naar enkele enthousiaste vrijwilligers die ervaring hebben en
handig zijn met klussen.
Voorkomende werkzaamheden zijn b.v.
klein onderhoud aan de accommodaties,
klein aanvullend tuinonderhoud rondom
de accommodaties en het waarborgen
van de toegankelijkheid van gebouwen
(sneeuwvrij maken van de toegangspaden en directe omgeving van de accommodatie) en andere kleine voorkomende werkzaamheden.
Werktijden zijn voornamelijk overdag,
voor enkele uren per week naar gelang
de behoefte.
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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Bericht van:
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in Nederland woont, onderhoudt ze nog
steeds contacten met China waardoor ze
Expositie galerie een bijzondere collectie parels, sieraden,
Eye4glass in Aarle-Rixtel tassen en shawls kan aanbieden.
De ingang van Galerie Eye4glass aan de
Op vrijdag 21 november organiseert Eef Lieshoutseweg 43 in Aarle-Rixtel is om de
Wezenberg een expositie van glaskunst hoek in de Janssenstraat.
in zijn atelier aan de Lieshoutseweg in
Aarle-Rixtel. Tevens zal zijn dochter MoLIEDERENTAFEL
nique een bijzondere collectie zoetwater“’T ZONNETJE” IN ZONNETIJ
parels, halfedelstenen en sieraden tonen.
AARLE-RIXTEL.
De expositie aan de Lieshoutseweg 43
wordt gehouden van 15.00 tot 20.00 uur.
Eef Wezenberg verzamelt al bijna twintig Donderdagavond 27 november staat al
jaar glazen kunstobjecten en functioneel weer de volgende liederentafel voor de
glaswerk zoals karaffen, waterkannen en deur. De samen met ViERBINDEN georvazen. Zijn uitgebreide collectie omvat ganiseerde liederentafel wordt gehouden
glaskunst van beroemde Nederlanders in de ontmoetingsruimte van “ ZONNETIJ
als Van der Marel, De Bazel, Copier, Rie- “ aan de Heindertweg 87, Aarle-Rixtel.
zebos en Meydam. Tevens bezit hij glas- Samen gaan we zingen onder begeleiobjecten van de gerenommeerde Tsje- ding van “ Sun Shine”,het eigen orkest, uit
liederenbundels die voor u aanwezig zijn.
chen Zila, Svoboda en Šipek.
Sinds enkele jaren ontwerpt Eef Wezenberg ook zelf glaskunst. Wezenberg te- De avond begint om 19.30 uur en iekent ontwerpen van geometrisch strakke dereen is van harte welkom.
objecten, waarbij hij met geraffineerd De zaal is open vanaf 19.00 uur en de
kleurgebruik bijzondere visuele effecten toegang is gratis.
creëert. Hij stuurt zijn ontwerpen vervol- We gaan er deze avond weer een gezelgens naar kristalbewerkers in Tsjechië lige avond van maken.
en Hongarije die zijn objecten slijpen uit Voor meer informatie bel 0492-534726 of
optisch kristalglas. Net als vorig jaar stelt via e-mail: frans.raaijmakers@upcmail.nl
Wezenberg zijn collectie tentoon in zijn
galerie Eye4glass in Aarle-Rixtel.
Klokje
Monique Wezenberg woonde enkele jaren
in China. Daar begon ze zoetwaterparels 3 GANGEN KEUZE MAANDMENU
en halfedelstenen te verzamelen die ze € 20.50. Het Veerhuis 0492-461889 –
in Nederland verkocht. Nu Monique weer www.restauranthetveerhuis.nl
15
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Bericht van:
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MEEPRATEN OVER VERKEER
IN AARLE-RIXTEL
In een vorig Gemeenschapsblad hebben
wij u al laten weten dat u in de Werkgroep Verkeer, onderdeel van Dorpsplatform Aarle-Rixtel, kunt meepraten over
verkeersproblemen in Aarle-Rixtel. Op
woensdag 15 oktober jl. is de Werkgroep
Verkeer bijeengekomen in de Dreef voor
een vooroverleg, waar belangstellenden
de openstaande en nieuwe punten
hebben besproken. Het resultaat hiervan
is aan de gemeente en politie gestuurd.
Over de punten in deze lijst wordt nu in
een volgende bijeenkomst overleg gepleegd met afgevaardigden van de gemeente en eventueel de politie om te
proberen de verkeersknelpunten op te
lossen. Dit gezamenlijk overleg vindt
plaats op 12 november a.s. om 20.00 uur
in de Dreef. Heeft u interesse om mee te
praten kom dan naar de Dreef.
Heeft u punten aangaande verkeerssituaties dan kunt u die aan ons sturen via
info@dorpsplatform.nl.

Beste dames
Donderdag 13 november.
Lezing orgaan en weefseldonatie.
20.00 uur in de Couwenbergh.
Donderdag 20 november.
Excursie Cacaofabriek.
Vertrek kerkplein 13.30 uur met de fiets.
U heeft zich hiervoor opgegeven.
Bestuur KVO

TRIO OPUS 1
in het Kouwenbergs kerkje.
Zondagmiddag 16 november geeft TRIO
OPUS 1 een concert in het Kouwenbergs
kerkje
Trio Opus 1 bestaat uit Janny Otto
(piano), Margreet Palies (altviool) en Jacqueline Wezenberg (viool) .De vocale bijdrage komt van de sopraan Ginette Kals
Op het programma staan: Intermezzo
(Johannes Brahms) - piano 2 aria’s
(Georg Fr Händel) - viool, sopraan en
basso continuo Pianotrio opus I no 1
(Ludwig von Beethoven) Prelude en Wals
(Dimitri Sjostakovitch) Aanvang: 15.00
uur Entree: gratis (vrijwillige bijdrage)
Er zijn nog enkele kaartjes verkrijgbaar
via 0492 382943

OJO speelt in Elkerliek
Op zondag 16 november a.s. zal het OJO
orkest van harmonie De Goede Hoop de
eucharistieviering in de kapel van het Elkerliek ziekenhuis muzikaal opluisteren.
De mis begint om 10.00 uur en iedereen
is hierbij welkom.
17

schoonheidsspecialisme

Ook cadeaubonnen verkrijgbaar

Beau Schoonheidssalon (Kitty van de Kerkhof-Linders) Laarweg 18, 5735 BR Aarle-Rixtel, [T] 0492 383 103
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Bedplassen,
daar wil je toch vanaf!

‘s Ochtends of ‘s nachts natte lakens, niet
durven logeren bij vriendjes, de vakantie
of een schoolkamp dat in het water belandt. Daar wil je toch vanaf, als kind én
als ouder!
Daarom organiseert de GGD Brabant-Zuidoost op dinsdag 2 december
een informatieavond voor ouders van kinderen in de basisschoolleeftijd die regelmatig in bed plassen.
Zindelijk worden is een leer- en rijpingsproces, dat bij ieder kind in zijn eigen
tempo plaatsvindt. De meeste kinderen
zijn tussen twee en vijf jaar zindelijk.
Ongeveer honderdduizend kinderen in
Nederland plassen nog in bed. Deze
kinderen doen dit niet met opzet. Ze
vinden het zelf meestal verschrikkelijk en
schamen zich ervoor. Heel vaak is een
kind moeilijk wakker te krijgen.
Bedplassen is een onbewust verkeerd
aangeleerde gewoonte, die u samen met
uw kind kunt veranderen.
De GGD Brabant-Zuidoost organiseert
in samenwerking met gastsprekers van
gespecialiseerde ziekenhuispoli’s een
aantal informatieavonden over bedplassen. Op deze avond krijgt u achtergrondinformatie over dit probleem. Ook
bespreken we uitgebreid de verschillende
manieren en praktische tips om het bedplassen aan te pakken.
U bent van harte welkom op dinsdag 2
december in het Catharina Ziekenhuis in
Eindhoven. Vanaf 19.45 uur is de inloop
en om 20.00 uur start de avond, die tot
ongeveer 22.00 uur duurt. De kosten voor
deze avond, inclusief het informatiemateriaal, zijn 3 euro.
Aanmelden
Wilt u de informatieavond bijwonen? Meld
u dan aan via onze website www.ggdbzo.

Gemeenschapsblad Aarle-Rixtel

nl. Hier vindt u ook meer informatie over
bedplassen en de datum en locatie van de
andere informatieavonden. Voor vragen
kunt u terecht bij de sector Jeugdgezondheidszorg van de GGD Brabant-Zuidoost
via telefoonnummer 088 0031 422.

Gratis
informatiebijeenkomst senioren
Donderdag 20 november 2014
18.30u – 21.30u
Rabobank Peel Noord organiseert op 20
november a.s. een informatiebijeenkomst
voor senioren. Tijdens deze bijeenkomst
zal ook notaris Harry van Rooij van notariskantoor Van Thiel & Van Rooij als
gastspreker een bijdrage leveren. Heeft
u vragen over fiscaal aantrekkelijk erven,
schenken of sparen? Of zou u graag
meer willen weten over wat er komt kijken
bij het verkopen van uw woning en een
eventuele verhuizing naar huurwoning
of verzorgingshuis? Of over de mogelijkheden van een testament bij leven? Meldt
u zich dan aan.
De bijeenkomst vindt plaats in het Ontmoetingscentrum Beek en Donk, Otterweg 29.
Ontvangst 18.30u, aanvang 19.00u en
einde 21.30u.
Deelname is gratis. Aanmelden kan via
e-mailadres Marketing@peelnoord.rabobank.nl of telefoonnummer (0492) 39 19
19, onder vermelding van uw naam, telefoonnummer, indien aanwezig uw mailadres en het aantal personen waarmee u
wilt deelnemen.

Klokje
Binnenkort een Groepsdiner of
Feestje, Denk ook eens aan Het Veerhuis. Het Veerhuis 0492-461889 www.
restauranthetveerhuis.nl
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Nieuwe
jeugdprins en jeugdprinses
Het is woensdagmiddag 5 november als
ik op een geheime locatie in Ganzegat
kennis mag maken met de nieuwe jeugdprins en jeugdprinses. Zondag a.s. 9 november worden ze door de Gele Kielen
in de Dreef aan den volke gepresenteerd
en maandag 10 november valt dit blad bij
U op de mat. Vandaar dat we graag de
primeur willen hebben. Maar hun namen
zijn gisteren al door Aarle-Rixtel rondgegaan en veel kinderensnoetjes zullen aan
het podium gekluisterd zijn geweest om
te kijken wie van hun vriendjes, vriendinnetjes of klasgenootjes uit het ganze-ei
tevoorschijn kwam. En ik ga er van uit
dat de Gele Kielen er weer een knetterende feestmiddag van gemaakt hebben.
Er stonden veel playback acts op het programma, volop actie door de leeftijdsgenoten van het prinsenpaar. Tegenover mij
zitten Tim van Stiphout en Lumy de Haas
en de eerste indruk is niet verkeerd. Er zit
carnavalsbloed in de jeugd. Tim is 11 jaar,
zit op groep 8 van de Heindert en woont
aan het Strijpsoord 14. Pappa en mamma
20
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zijn Guido en Yvonne
van Stiphout, wie kent ze
niet. Thuis springen er
nog meer rond want Tim
heeft een broer Niels{9}
een broer Lars{5} de helft
van een tweeling want
Carlijn is zijn zusje. Als
Tim zijn hobby’s gaat opnoemen dan snap ik niet
dat hij nog tijd over heeft
om dit jaar jeugdprins te
zijn. Hij voetbalt bij ASV
in D2. Kampioen worden
dit jaar zal er zeker niet in
zitten, lacht hij breeduit.
Want ik ben ook bij de
Rooi Schut, al 3 jaar en
doe vendelen en trommen. Ik ga graag
vissen op Strijp maar mijn grootste hobby
is muziek draaien, vooral top-40. Echt
DJ zijn lijkt me wel gaaf. Muzikaliteit zit
wel een beetje in de familie geloof ik. Ik
vraag Tim naar zijn plannen voor het komende carnaval. Daar kwam een resoluut antwoord op. Veel feestvieren, komt
er spontaan uit en je ziet zijn pretoogjes
glinsteren. De Gele Kielen hebben weer
een goede keuze gemaakt. Bij een prins
hoort een prinses en dat is dit jaar Lumy
de Haas, 11 jaar, leerling van groep 8 van
de Brukelum. Zij woont met haar ouders
Rodney en Gertrude, aan de Clovishof
28. Ze heeft nog een broertje Kjell van 9
jaar. Mamma maakt deel uit van de Gele
Kielen maar dat heeft bij de keuze geen
rol gespeeld wordt mij verzekerd, want
onder de geschikte kandidaten wordt gewoon geloot. Dat er een beetje carnavalsbloed in moet zitten blijkt wel als ik kennis
maak met de trotse opa van Lumy die
haar gebracht heeft. Hij stond jarenlang
in de ton in Gemert en was in de jaren
80 zelfs prins bij de Drumknauwers. De
wortels van de familie liggen dan ook niet
in Ganzegat maar we wonen al 11 jaar
hier, zegt Lumy. Zij speelt al 2 jaar dwarsfluit bij onze harmonie en doet heel graag

Bericht van:
paardrijden en dat doet ze in de manege
in Beek en Donk. Haar motto blijkt ook
feestvieren en nog eens feestvieren te
zijn. Ik vind het wel moeilijk om mijn mond
te houden en de hele tijd te liegen, zegt
ze, maar dat kan ik wel. Ik vind het keispannend en toen ze mij vroegen zat ik
gewoon te bibberen. Maar dat is nu wel
over. Maar zondag ben ik wel ziek, gniffelt
ze, als mamma met Kjell naar de Dreef
gaat want die mag het nog niet weten. Ik
wens de beide toekomstige hoogheden
veel succes en plezier toe en dank de
Gele Kielen alvast voor hun inzet. En o,
ja, bijna vergeten. Het bakje koffie was
lekker maar ik heb met opa afgesproken
dat we komende zondag iets straffers
gaan vatten bij de Dreef.
JWP.

Beste ouders/verzorgers, nu de verbouwing op zijn eind loopt hebben wij weer
ontzettend veel zin om zoveel mogelijk
jeugd te verwelkomen op onze openstellingen. Woensdagmiddagen en avonden
en op vrijdagavonden zijn we geopend
van 13.30 tot 16.30 en de woensdag
avond van 18.30 tot 22.30 uur.. Cendra
is op vrijdagavond open van 19.30 tot
22.30 uur.
Op de woensdagmiddag zijn er altijd
knutseldames aanwezig en kan de jeugd
verder gamen, poolen, muziek draaien,
film kijken en gezellig rondhangen met
leeftijdsgenoten. Tijdens de avonden is
Cendra een ontmoetingsplaats voor tieners en jongeren en kunnen ook daar hun
activiteiten uitvoeren.
Op 21 november 3 januari en 27 februari
hebben we weer de disco’s gepland voor
de 10 t/m 12 jarige. We hopen dat er weer
veel tieners gebruik maken van dans en
feestpartijen in onze vernieuwde ruimte.
Tijdens onze laatste disco in de zomer
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moesten we constateren dat er veel
jeugd buiten bleef hangen rond Cendra
vanwege het binnen is binnen beleid. Dit
vinden wij erg jammer……. Wij zouden
het wenselijk vinden dat ouders zich vergewissen dat hun kind naar binnen gaat.
Voor de geruststelling van de ouders en
vrijwilligers zodat ze weten waar hun kinderen zijn. Daar komt bij hoe meer zielen
hoe meer vreugde.
Bestuur Cendra

I.V.N. Laarbeek
Op donderdag 20 november hebben wij
voor u een lezing over en zegges:
Als je door een moerassig of drassig gebied wandelt, neem als voorbeeld “Het
Moorselen” gelegen tussen Lieshout en
Mariahout, zie je een grote diversiteit
aan vochtminnende planten.
Dat er zoveel verschillende zijn heb je
misschien niet in de gaten, dit geldt zeker
ook voor de zegges.
Wij vinden het interessant om hier wat
dieper op in te gaan en hebben hiervoor
veldbioloog Bart Hendrix uitgenodigd. Hij
gaat uitleggen wat de verschillen zijn t.o.
van grassen.
Ook vertelt hij wat over de in de gemeente voorkomende zegges en in welke
gebieden ze in onze omgeving te vinden
zijn.
Geïnteresseerd ? Kom dan luisteren en
kijken op 20 november om 20.00 uur in
het I.V.N. Gebouw “de bimd” Er zijn geen
kosten aan verbonden.

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
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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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MS Collecteweek
start op 17 november
Op maandag 17 november gaat de MS
Collecte weer van start. Een bijzonder
jaar, omdat de MS Collecteweek 10 jaar
geleden voor de eerste keer werd georganiseerd met 500 collectanten. Dit jaar
gaan ca. 14.000 vrijwilligers in het hele
land op pad om zoveel mogelijk geld op
te halen voor Multiple Sclerose (MS).
Het is een hele uitdaging voor de collectanten om in dit jaargetijde, waarin het
vroeg donker is en het flink kan regenen,
langs de deuren te gaan.
Laat u de collectant niet in de kou staan?
Elke MS-collectant kan zich legitimeren.

Het Nationaal MS Fonds is te herkennen
aan het oranje vlinderlogo. Wie de collectant mist, kan uiteraard ook een gift overmaken op giro 5057.
Eén op de duizend Nederlanders krijgt de
diagnose MS. Jaarlijks komen er ongeveer 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
Wilt u meer informatie? Kijk op www.nationaalmsfonds.nl
Ook kunt u zich nog steeds aanmelden als
collectant. Neem contact op met Pamela
Zaat, van het Nationaal MS Fonds, 0105919839, pamela@nationaalmsfonds.nl

Tijd vliegt. Nog even en we maken weer ‘goede voornemens’. Staat
afvallen ieder jaar op het lijstje van ‘goede voornemens’?
Laat het dit keer dan de laatste keer zijn. Laat 2015 het jaar zijn waarin
je definitief op jouw ideale gewicht komt en blijft!

Groepscursus

‘SAMEN AFVALLEN & DOORGAAN’

Vanaf 6 januari 2015 iedere dinsdagavond 8 weken lang van
20.00 - 21.00 uur in ‘De Dreef’, Duivenakker 76 in Aarle-Rixtel
-

8 workshops, 8 verschillende onderwerpen, 8 x wegen
Voedingsadvies en tips
Diverse (dag)menu’s en gezonde recepten aanwezig

€ 99,00 p.p. voor de gehele cursus. Schrijf je z.s.m. in, vol is vol, via
info@smakelijkopgewicht.nl of 06-17365752.
Meer info op www.smakelijkopgewicht.nl onder ‘nieuws’. (of mail/bel)
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Torenakkerweg 3a
5735 BG Aarle-Rixtel
Tel 0492-381383
mobiel 06-51162419

Voor tegels en sanitair
bezoek showroom
of kijk op onze website:
www.vanrooydasmooi.nl

Klokje

Openingstijden showroom
wo-do-vrij :13.30-18.00 uur
za: 09.00-16.00 uur
Of volgens afspraak

Klokje

4 GANGEN KEUZE MAANDMENU Kerstworkshop
€ 22.50. Het Veerhuis 0492-461889 – De sfeerdagen komen er weer aan. Ik
ben dan ook weer enthousiast om leuke
www.restauranthetveerhuis.nl
kerstworkshops met natuurlijke materialen te geven.
Jong – LEREN
Naast individuele begeleiding is huiswerk Voor informatie mail naar
maken in kleine groepjes mogelijk op dorienpulles@hotmail.com of bel naar
maandag- dinsdag- woensdag en don- 0492382762
derdagmiddag. Louise de Jong, LieshoutTaxatierapport:
seweg 83, A-R, 0492 382668.
U wilt een taxatierapport van uw woning
www.jong-leren.com
en daar echt niet te veel voor betalen?
Louise@jong-leren.com
Bel Gerard Roefs Taxaties tel: 383566,
ook buiten kantoortijden.
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UITSLAG
NATIONALE
ZONNEBLOEMLOTERIJ 2014
Datum trekking: 27 oktober 2014
Hier volgt de uitslag van de Nationale
Zonnebloemloterij 2014.
Kansspelbelasting is voor rekening van
de Zonnebloem. Het recht op prijs vervalt
een jaar na de trekking. Prijzen worden
alleen uitgekeerd indien u het winnende
lot volledig invult en stuurt naar
Pondres,
t.a.v.
Zonnebloemloterij,
Postbus 1279, 5004 BG Tilburg
PRIJSNR LOTNR PRIJSBEDRAG
1e prijs 0784056
€ 15.000,00
2e prijs 0033616
€ 10.000,00
3e prijs 0290659
€ 10.000,00
4e prijs 1222356
€ 5.000,00
5e prijs 0390720
€ 5.000,00
6e prijs 0508713
€ 5.000,00
7e prijs 1200700
€ 2.500,00
8e prijs 0114646
€ 2.500,00
9e prijs 0123576
€ 2.500,00
10e prijs 0284273
€ 2.500,00
11e prijs 0775781
€ 1.000,00
12e prijs 0737946
€ 1.000,00
13e prijs 0049592
€ 1.000,00
PRIJSNR LOTNR PRIJSBEDRAG
14e prijs 0242846
€ 1.000,00
15e prijs 0729283
€ 1.000,00
16e prijs 0039243
€ 450,00
17e prijs 1006225
€ 450,00
18e prijs 0684198
€ 450,00
19e prijs 0378554
€ 450,00
20e prijs 0987977
€ 450,00
21e prijs 0980880
€ 450,00
22e prijs 0770177
€ 450,00
23e prijs 0740226
€ 450,00
24e prijs 0918389
€ 450,00
25e prijs 0584378
€ 450,00
DE VOLGENDE PRIJZEN OP LOTEN
MET DE VOLGENDE EINDCIJFERS *
26e prijs 87832 		
€ 100,00
27e prijs 53063 		
€ 100,00
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28e prijs 25595 		
€ 100,00
29e prijs 1498 		
€ 50,00
30e prijs 8305 		
€ 50,00
31e prijs 8469 		
€ 50,00
32e prijs 937 		
€ 15,00
33e prijs 690 		
€ 15,00
34e prijs 987 		
€ 15,00
* Voor de prijzen 1 t/m 25 geldt dat ze
uniek zijn en worden toegekend aan winnende lotnummers waarvan alle 7 cijfers
correct zijn. De prijzen 26 t/m 34 worden
toegekend aan de loten waarvan 3, 4 of
5 eindcijfers correct zijn. Dat betekent dat
deze prijzen voor meerdere loten kunnen
gelden.

Wintermarkt op 14 december.
Op zondag 14 december wordt er op de
Kouwenberg - net als vorig jaar - weer
een gezellige wintermarkt gehouden. Tijdens deze wintermarkt worden er weer
allerlei sfeervolle artikelen aangeboden
waaronder volkskunst, winterdecoraties
en andere leuke presentjes. Uiteraard
zijn er ook weer (warme) drankjes te verkrijgen, maar bijvoorbeeld ook snert en
heerlijke wafels met warme kersen! De
wintermarkt wordt extra sfeervol door
diverse optredens op de kiosk. De markt
start om 14.00 uur en eindigt rond 18.00
uur.
25

www.twanvanhout.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?
De laatste hints, de laatste kansen om
een VIP arrangement op onze Ganzekwekavonden te winnen.
Op 15 november nemen we op het bordes
van de Couwenbergh afscheid van prins
Jan Willem den Uurste en prinses Monique. Zij hebben het afgelopen jaar op
enthousiaste wijze de carnavalskar getrokken.
Hoewel prins Jan Willem bij zijn afscheid
op carnavalsdinsdag nog adviseerde om
geen prins te worden, zijn we er toch in
geslaagd om een nieuwe prins te vinden.
Jan Willem zal de nieuwe prins als Vorst
aan zijn zijde staan en hem tijdens het
seizoen van de nodige tips en tricks voorzien.
Tevens zal Erik vd Velden zijn opwachting
maken als Grootvorst.
Na de onthulling van de nieuwe prins is er
een gezellig prinsenbal in cafe zaal van
Bracht, waar u tevens kennis kunt maken
met onze nieuwe prins.
De volgende hints zijn reeds eerder doorgegeven:
1. Haiduugut
2. Blauw is ok moi
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3. Dikkopke
4. Vis in ’t watter
5. Over de top
6. Hai lust er wel pap van
7. Fietske noddig
Daar voegen we nu opnieuw 3 hints aan
toe:
8. De balle
9. Van have tot kasteel
10. De appel velt nie weit van de boom
De elfde hint krijgt u te horen tijdens de
onthulling op het bordes van de Couwenbergh.
U kunt weer 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, snoepwinkel 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 arrangementen verloot voor 2 personen, dus
voor elke Ganzkewekavond 1 arrangement voor 2 personen.
Deelname kost slechts €1,00 per keer dat
u meedoet.
Tot gauw.
Stichting organisatie carnaval Ganzegat

Klokje
Schilderen
Heb je interesse in een cursus schilderen
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 gewenst moment instromen. De lessen zijn
om de 14 dagen.
Info: www.atelier-overhorst.nl of tel: 0492525451
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Extra gezondheidsonderzoek
voor pubers
De GGD Brabant-Zuidoost is vanaf dit
schooljaar gestart met een nieuw gezondheidsonderzoek bij pubers. Het onderzoek gebeurt bij alle leerlingen in de
klassen 3 VMBO en 4 Havo/VWO. Voor
het onderzoek vullen jongeren eerst digitaal een vragenlijst in. Daarna krijgen ze
een persoonlijk gezondheidsadvies. Bij
vragen of zorgen kunnen de leerlingen
terecht bij de jeugdverpleegkundige voor
een persoonlijk gesprek. Het onderzoek
voor pubers is een extra contactmoment
voor jongeren naast de al bestaande onderzoeken van de GGD Brabant-Zuidoost
in het basisonderwijs en klas 2 van het
voortgezet onderwijs.
Extra aandacht voor gezondheid pubers
Het ministerie van VWS investeert extra
in het bevorderen van een gezonde leefstijl van de jeugd. Een van de afspraken
hiervoor is een extra contactmoment van
de Jeugdgezondheidszorg met jongeren
vanaf 14 jaar.
Met het extra contactmoment kan de
Jeugdgezondheidszorg van de GGD passende zorg leveren voor jongeren in de
leeftijd van het voortgezet en middelbaar
beroepsonderwijs. Insteek is om meer de
nadruk te leggen op individueel maatwerk
om zo in de adviezen beter aan te sluiten
op de belevingswereld van jongeren.
EMOVO
De GGD Brabant-Zuidoost is vanaf dit
schooljaar daarom gestart met het extra
onderzoek bij alle leerlingen in de klassen
3 vmbo en 4 Havo/VWO. Deze leerlingen
vullen eerst de zogenaamde EMOVO
(Elektronische MOnitor en Voorlichting)
in. Dit is een vragenlijst via internet.
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De vragen gaan onder andere over lichamelijke en geestelijke gezondheid,
sociale contacten, leefgewoonten, veiligheid, school en vrije tijd.
Na het invullen krijgt de leerling meteen
een persoonlijk digitaal gezondheidsadvies. Ook verwijst de GGD naar betrouwbare internetsites voor meer informatie.
Wanneer uit de vragenlijst bepaalde
zorgen of vragen naar voren komen, dan
nodigt de jeugdverpleegkundige de leerling uit voor een gesprek. Maar ook de
leerling zelf kan om een gesprek vragen.
Via de ingevulde vragenlijst kan de GGD
mogelijke (gezondheid)problemen bij jongeren op tijd signaleren en als het nodig
is ook verdere hulp bieden.
Pilot
Het afgelopen schooljaar voerde de
GGD Brabant-Zuidoost het onderzoek
met succes uit als proef op een aantal
scholen voortgezet onderwijs . Vanaf 1
oktober wordt het onderzoek nu aangeboden op alle middelbare scholen in de
hele regio. De GGD is vanuit de Wet publieke gezondheid verantwoordelijk voor
de jeugdgezondheidszorg van kinderen
van 4 t/m 19 jaar.
Wellicht krijgt u net voor Sinterklaas,
ook een presentje van Wiebes,
want een kleine zeven miljoen,
krijgen van die kwibus,
een blauwe enveloppe in hun schoen.
Natuurlijk niet om iets te ontvangen,
maar om te betalen,
maar 150 tot € 700,00,
wie zal daar nu om malen?
De verouderde software,
zal overuren moeten maken,
bij het ministerie van financiën,
want Brussel eist ook nog wat poen
en de Goed Heilig Man,
zal die betaling niet voor ons doen.
RD
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De Meikever
Excuses voor de onduidelijke foto bij het
verhaal over de dronken vlinders, de vorige keer. Zwart-wit kan soms erg functioneel zijn maar deze keer was er op deze
foto alleen maar blad te zien en geen
vlinders. En toch zaten op deze foto maar
liefst acht atalanta’s, kijk maar eens op
www.gemeenschapsblad in kleur. Over
naar belangrijkere zaken. De duim in de
Dorpsstraat al gezien en welke kleur was
het, groen of rood. Het blijft nu zonder
gevolgen, in vroeger tijden was dat wel
anders. Ging de duim van de keizer
naar beneden in de Romeinse arena’s
dan was het gebeurd met de gladiator.
Dan mocht je nog een keer in het zand
bijten. Tegenwoordig kun je het gelukkig
afkopen en zijn er geen mensenlevens
mee gemoeid. Wacht eens even, dat is
dus helemaal verkeerd gedacht, want
te hard rijden kost wel degelijk mensenlevens, om over andere ellende maar
niet te spreken. Ik spreek toch een bee
tje uit ervaring. Ik vond het symbool van
de duim wel leuk gevonden, nou moet ik
nog proberen de goede kleur te vinden,
het is niet echt hard, 30 kilometer per
uur. Moet kunnen. En dan kun je meteen
kijken hoe fraai ons Kouwenberg kerkje
in de verf wordt gezet. Het was wel even
schrikken want ik dacht serieus dat er
een grote witte engel aan de voorgevel
van het kerkje hing. Ik dacht meteen aan
een flinke stunt van Henk en Adje maar bij
nader inzien bleek daar gewoon Wim van
Dijk op de steiger te staan. Jammer, gemiste kans, een beetje verschijning was
in vroeger tijden een garantie voor bedevaartgangers en natuurlijk inkomsten. Het
kerkje kan nog wel wat financiële ondersteuning gebruiken want er is nog werk
aan de winkel…of kerk, zou je moeten
zeggen. De strijd om de WEG, want zo
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kun je het gerust noemen, gaat onverminderd door. De standpunten verharden, de
verwijten vliegen over en weer. De ene
gemeenteraad voor, de andere tegen.
Binnen partijen splijten de geesten. Van
Heugten belt met Helmond, dat had hij
misschien beter niet kunnen doen. Zou
de nood echt zo hoog zijn. Gelukkig gebruiken ze in Helmond hun verstand deze
keer wel en zijn ze tegen. Dat kweekt in
Aarle ook weer een beetje goodwill. Er is
nog steeds hoop op GEEN WEG. Onverwacht kreeg Aarle-Rixtel toch zijn muziekcentrum, jammer genoeg maar voor een
concert. De klokkengieterij heeft al een
andere bestemming gekregen , iets met
designmeubelen. Het was wel een schot
in de Halloweenroos. De Goede Hoop in
zeer goeden doen, schrijf maar meteen
een nieuw muziekstuk. The Phantom of
the Clock-factory. Is dat wel goed Engels,
het klinkt wel aardig, vind ik zelf. Het verhaal over het kleinste vogeltje in Nederland in het Eindhovens dagblad vond ik
wel ontroerend. Frontaal tegen het raam
gevlogen en helemaal van de wereld. Gelukkig kwam het weer tot zijn positieven in
een warme mensenhand. Het vuurgoudhaantje. Ik had zo’n vogeltje nog nooit gezien, was de reactie. Ja, dat kan, mensen
in de stad en niet georiënteerd op flora en
fauna. Maar ze zitten er wel en je kunt ze
ook horen. Ook in onze bossen, ook in de
bosjes langs het kanaal, samen met de
wielewaal. Nog wel……..
De meikever.

Klokje
Kerstworkshop
De sfeerdagen komen er weer aan. Ik
ben dan ook weer enthousiast om leuke
kerstworkshops met natuurlijke materialen te geven.
Voor informatie mail naar
dorienpulles@hotmail.com of bel naar
0492382762
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Onze Lieve Vrouwe Gilde Aarle-Rixtel Henk van der Velden van het Onze Lieve
Anno 1324 Vrouwe Gilde uit Aarle-Rixtel.

Laarbeeks open
kampioenschappen
Brabants wipschieten 2014
Op zaterdagmiddag hebben bij het Onze
Lieve Vrouwe gilden in Aarle-Rixtel diverse wedstrijden Brabants wipschieten
plaatsgevonden. Het ging om de volgende onderdelen: Laarbeeks Kampioen
Opgelegd, Laarbeeks Kampioen Vrije
Hand, Gulden beker Opgelegd en Gulden
beker Vrije Hand.
Voor de onderdelen Laarbeeks Kampioen
zijn in het gehele seizoen 20 wedstrijden
geschoten 10 in Aarle-Rixtel en 10 in Beek
& Donk, hiervan worden de uitslagen van
14 beste wedstrijden bij elkaar geteld plus
de afsluitingswedstrijd. Voor de gulden
bekers was dit een onderlinge wedstrijd
op 2 onderdelen die op deze dag wordt
verschoten.
Op alle 4 de onderdelen was de winnaar

Onderdeel Kampioen Vrije Hand:
1. Henk van den Velden
207
punten Onze Lieve Vrouwe Gilde
Aarle-Rixtel
2. Bjorn Kerkhof
184
punten Onze Lieve Vrouwe Gilde
Aarle-Rixtel
3. Gerard Maas
183
punten Onze Lieve Vrouwe Gilde
Aarle-Rixtel
Onderdeel Kampioen Opgelegd:
1. Henk van den Velden
779
punten Onze Lieve Vrouwe Gilde Aarle-Rixtel
2. Gerard Maas
718
punten Onze Lieve Vrouwe Gilde Aarle-Rixtel
3. Huub van den Heuvel
684
punten Leonards gilde Beek&Donk
Hiermede is de onderlinge competitie
2014 tot een eind gekomen. Volgend
voorjaar zal deze weer opnieuw worden
opgestart door de Laarbeekse Gilden.

Laarbeekse Kampioenschappen Brabants wipschieten
v.l.n.r. Gerard Maas, Kampioen opgelegd en vrije hand Henk van der Velden,
Frans van Griensven, Bjorn Kerkhof en Huub van den Heuvel.
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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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Zorgen over wijkverpleging
Wijkverpleging moet vanaf 2015 dé oplossing zijn voor de zorg thuis aan ouderen en langdurig zieken. Want nu ouderen met een lichte zorgvraag langer
zelfstandig blijven wonen, ook als hun
zorgvraag zwaarder wordt, moet de wijkverpleging zorgen voor goede zorg en
ondersteuning thuis. Nu het inkoopbeleid
van zorgverzekeraars op het gebied van
wijkverpleging concreter wordt, blijkt dat
zorgverzekeraars - naast de ruim € 400
miljoen die het kabinet per 2015 bezuinigt op wijkverpleging - er nog ‘een schep
bovenop’ doen. Dit door zowel te korten
op het aantal uren zorg als op het tarief.
De Zorgboog maakt zich hierover ernstig
zorgen.
Henri Plagge, raad van bestuur de
Zorgboog: “Onze wijkverpleegkundigen
werken al heel doelmatig en kijken samen
met familie en cliënt wat zij zelf kunnen en
wat de verpleegkundigen moeten doen.
De afgelopen jaren blijkt dat professionele
zorg vaak snel minder kan worden als dit
samen met de cliënt wordt besproken.
Maar daar zitten natuurlijk wel grenzen
aan, vooral bij zeer kwetsbare mensen.”
De zorg en ondersteuning die de Zorgboog vanuit de wijkverpleging leveren,
is al krap volgens Plagge: “Als we die
zorg verminderen, kunnen mensen het
niet langer thuis redden. En dan gaat
het mis want deze groep mensen komt
niet meer in aanmerking voor een plek
in een verzorgingshuis. Ik maak me daar
ernstige zorgen over. Er is echt meer
geld nodig om cliënten de nodige zorg te
laten houden en wijkverpleegkundigen
in dienst te houden, dan wat momenteel
door zorgverzekeraars wordt ingekocht.”
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Brancheorganisatie ActiZ deelt de zorgen
over de inkoop van de wijkverpleging. Aad
Koster, directeur van ActiZ verwoordde
dit onlangs in een Radio 1 programma
waarbij hij een ochtend meeliep met een
wijkverpleegkundige van de Zorgboog:
“De zorgverzekeraars kopen voor 2015 te
weinig wijkverpleging in. Daardoor zullen
het groeiend aantal ouderen en andere
kwetsbare mensen, die wijkverpleging
hard nodig hebben om zelfstandig te
kunnen blijven wonen, die zorg vanaf 1
januari niet voldoende krijgen.”

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 dan maandelijks in op
het parkeerterrein van Grand Café Stout
in de Dorpsstraat in Aarle-Rixtel. Op de
volgende zaterdagen in 2014 zijn daar
mensen van de harmonie aanwezig om
de spullen in ontvangst te nemen.
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.

Klokje
Blijven hangen
donkerblauwe heren zomerjack.
Ook een herensjawl
De Zesgehughten 7
35
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Aarle Rixtel. Schutters van Handboogschutterij de Eendracht behaalden afgelopen donderdag een mooi resultaat op
de doel van Handboogvereniging Strijd
in Vrede. De Eendracht was met 6 schutters aanwezig in Beek en Donk voor het
verschieten van de wedstrijd voor het
Zwaantoernooi. Frank Schepers schoot
231 punten wat zijn beste seizoenprestatie was van dit jaar. Gerrie van Hoof
kwam schoot 163 punten, slechts 1 punt
tekort voor evenaring van zijn PR als
houtschutter.
Resultaten schutters de Eendracht:
1. Frank Schepers		
231
2. Walter Jansen		
214
3. Jo Maas			
191
4. Jan van Rooy		
178
5. Arno Donkers			178
6. Gerrie van Hoof		
163 (hs)
Op zaterdag 1 november a.s. wordt op
de doel aan de Lijsterstraat 25 al weer
de 14e wedstrijd van het van Ganzenwinkeltoernooi verschoten. Tegenstander
is HBV Oude Roem Handhaven uit Someren, aanvang 17.00 uur.
Aarle Rixtel. Het lukte Handboogvereniging Oude Roem Handhaven uit Someren j.l. zaterdag niet om hun hoge
verwachtingen waar te maken. Met 10
schutters waren zij 1 november aanwezig
op de doel bij HBS de Eendracht voor het
verschieten van de 14e wedstrijd van het
van Ganzenwinkeltoernooi. Vooraf gaven
zij aan 2060 punten te gaan schieten.
Doordat enkele schutters duidelijk niet
hun beste wedstrijd schoten, werden er
slechts 1936 punten gehaald dus een
score van – 124. Door dit resultaat doet
Oude Roem Handhaven dit jaar helaas
niet mee voor de eerste plaatsen. Hoogste
schutter van de avond werd Erwin Wijn-
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hoven van de Eendracht. Hij verbeterde
zijn Persoonlijk Record met een punt naar
233 punten. Frank Meeuws werd hoogste
schutter bij ORH. Hij haalde 232 punten.
Resultaten schutters de Eendracht:
1. Erwin Wijnhoven		
233
2. Toon v. Hoof 			
218
3. Geert v. Ganzenwinkel
194
4. Arno Donkers			178
5. Jan v. Rooy			
166
6. Gerrie v. Hoof		
143 (hs)
Op donderdag 13 november is HBV de
Vriendschap uit Mierlo de tegenstander in
de 15e wedstrijd van het van Ganzenwinkeltoernooi, aanvang 20.00.
Voor de 16e en laatste wedstrijd van dit
toernooi is op zaterdag 15 november
HBV St Willibrord uit Milheeze de tegenstander. Aanvang van deze wedstrijd is
18.00 uur

Braderie in de Waterpoort
Op 19 november wordt er een braderie –
sint- en kerstmarkt gehouden bij de Waterpoort in Beek en Donk.
In samenwerking met de Waterpoort,
DBC Nieuwe Werf, en DBC Lage Hees
houden we een braderie waar vanalles te
koop is.
De spullen zijn met veel plezier gemaakt
door clienten met een verstandelijke beperking van stichting ORO,vrijwilligers en
bewoners van de appartementen van de
Waterpoort.
We hopen dat we veel mensen mogen
begroeten om te komen zien wat we allemaal maken en te bieden hebben.
Er is koffie te verkrijgen met appeltaart en
er worden wafels gebakken.
Graag tot woensdag 19 november.

email redactie@gemeenschapsblad.nl
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50 jaar geleden
4 november Wijziging bushaltes.
In verband met de werkzaamheden in de
Dorpsstraat in Aarle-Rixtel zijn de haltes
van de autobussen met ingang van vandaag gewijzigd. De BBA bussen stoppen
bij café van Bracht in de Kerkstraat en
Bosscheweg. De Zuid-Ooster bussen
Klokkengietersstraat, Kouwenberg, nabij
Verhoeven en Lieshoutseweg. De andere
haltes zijn vervallen.
4 november Jongeren vereniging in
Aarle-Rixtel
Sinds enkele maanden wordt in Aarle-Rixtel, door drie dames en drie heren,
hard gewerkt aan een plan jeugdgroep,
dat onder meer behelst de oprichting
van een jongeren vereniging. Het plan
is vruchtbaar gebleken, mede dankzij
de aanbieding van een eigen clublokaal
boven de pastorie door de plaatselijke
geestelijkheid. Ook het gemeentebestuur en verschillende andere instanties
hebben hun volledige medewerking toegezegd. Doel van de vereniging is: de
jongeren recreatiemogelijkheden aan te
bieden op cultureel, lichamelijk en geestelijk gebied, onder meer door hobbyclubs,
gespreksgroepen en ontspanningsbijeenkomsten om zo tot een kerngroep van
leden te komen. De jongeren, die op deze
avonden regelmatig van hun belangstelling doen blijken, zullen als kerngroep beschouwd worden. In een later stadium is
een splitsing in twee groepen voorzien, te
weten jongens en meisjes van 15 tot en
met 17 jaar en die van 18 jaar en ouder.
Als clubavond werd de vrijdagavond gekozen. Voorlopig wordt geen contributie
geheven. Op 27 november staat de vereniging in het patronaat met een cabaretavond, bestaande uit muziek, zang,
komische sketches en toneel, gebracht
door een vijfentwintig tal jongeren uit Aarle-Rixtel
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6 november Artex sporthal geopend
Op zaterdag 21 november ’s middags om
half twee zal de sporthal, die de n.v. Brabantse Textiel maatschappij “Artex” langs
haar fabriek heeft laten bouwen voor haar
medewerkers en de sportverenigingen
uit Aarle-Rixtel en de naaste omgeving,
worden geopend en ingezegend. De
“Artex” is van mening dat deze hal tegemoet komt aan een grote behoefte op het
terrein van de lichamelijke opvoeding en
een verantwoorde ontspanning. Daarom
wil men aan de opening een enigszins officieel karakter geven.
6 november NCB
Maandag 9 november om acht uur is
er voor de leden van de NCB, afdeling
Aarle-Rixtel, een bijeenkomst in café
van den Elzen. Tijdens deze vergadering wordt door de rijkspolitie een lezing
gehouden over de verkeersproblemen.
Verder worden de leden verzocht tot bijwoning van een zeer belangrijke bijeenkomst voor varkensfokkers en varkensmesters ter beoordeling van de kwaliteit
van levende en geslachte varkens. De
bijeenkomst wordt georganiseerd in samenwerking met de Rijkslandbouw Voorlichtingsdienst, de Varkensfokvereniging
en de Coöperatie Vee en Veecentrale te
Boxtel. Voor een goed inzicht wordt door
deskundige personen op het gebied van
de varkensfokkerij nadere toelichting of
uitleg gegeven op deze bijeenkomst, die
zal worden gehouden op het bedrijf van
de heer H. Martens, Kannelustweg 10 te
Aarle-Rixtel
10 november Jaarvergadering Herenkoor
Aarle-Rixtels kerkelijk zangkoor houdt
donderdag 12 november o acht uur de
jaarvergadering in het patronaat. De
agenda omvat onder meer een bestuursverkiezing. Aftredend en herkiesbaar zijn
de heren: J. Prinsen en J. van Roy.
HELMONDS DAGBLA november 1964
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