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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:  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 BK,  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: 12-10  / 2-11  /  16-11  /  30-11  /  21-12  /  11-1-2016

28 september 2015
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Oplage    2500
Jaargang     45

www.gemeenschapsblad.nl
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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 Hagelkruisweg 13 5735 BH Aarle-Rixtel 
 Tel. 06-54778000. E-mail: info@dorpsplatform.nl 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
WOCOM: Otterweg 27, Beek en Donk, tel. 0499-423370. 
 Open: di van 9.00 - 11.00 u.  do 15.00-17.00 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.
VERLOSKUNDIGENPRAKTIJK NATAL Gemert-Bakel en Aarle-Rixtel Kouwenberg 13 
 Afspr. ma t/m vr van 9:00 u tot 12:00 u 0492-367703     
 Dienstdoende verloskundige: 0492-367703
FYSIO&ZO  AARLE-RIXTEL Kouwenberg 13, www.fysioenzoaarlerixtel.nl tel. 381288   
 Fysiotherapie-Manueeltherapie-Bekkenfysiotherapie-Sportfysiotherapie-Medical Taping 
 Flow Laarbeek pychosociale hulpverlening 06-44051822    
 Dragon TCM acupunctuur/tuina-massage 06-40927813     
 Klassieke Homeopathie Kathrin Sprenger 06-13518709
PARAMEDISCH CENTRUM:Fysiotherapie-training Kemps-Rijf Tel:382120. 
 Podotherapie Tel: 465647. Ergotherapie Van der Muuren Tel: 06-19718264. 
 Logopediepraktijk Aarle-Rixtel Tel: 381524. 
 Voeding dieetadvies en leefstijlcoaching Karin Burg Tel: 06-20357560
 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
WIJKTEAM ZORG & WELZIJN: Heindertweg 87 , tel.0492-469700. Bereikbaar tel. ma,di,
 wo,do van 9.00 tot 12.00 uur. Inloopspreekuur di, do van 9.00 tot 12.00 uur
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
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.
DIERENOPVANGCENTRUM De Doornakker Meldkamer dierenhulp Tel. : 0900 1120000
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 2 LieshoutTel: 06 30640121

Landelijk Politienummer 0900 - 8844 voor niet spoedeisende hulp
Centraal alarmnummer  1 1 2
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Parochie O.L. Vrouw Presentatie

  
Zondag 4 oktober –  27e Zondag door het jaar
Voorganger Pastor  Hasselman  
09.30 uur Kerk – Eucharistieviering –m.m.v.  de Cantorij
 Overleden begunstigers van het Onze Lieve Vrouwe Gilde
 Jo Daniëls - Gijsbers    (1e j.get./par.)
 Hanneke van Berlo     (m.g.)
 Sien Nooijen      (fund.) 
` Tonia van Dijk     (fund.)   
 Nelly van de Ven
 Marinus en Toos van Stiphout en kleinzoon Mart
 Rietje Westerlaken     (par.)
 Hans van den Heuvel    (buurt)
 Familie van den Heuvel - Jansen 
 Pieter Wijnker   
Woensdag 7 oktober
19.00 uur Kapel – Rozenkransgebed

  
Week van zaterdag  10 oktober t/m vrijdag  16 oktober
  
Zaterdag 10 oktober
15.00 – 18.00 uur Kapel – Korenconcert van het koor Korale
Zondag 11 oktober –  28e Zondag door het jaar 
Voorganger Pastor Hasselman
09.30 uur Kerk – Eucharistieviering  met samenzang
 Overleden ouders Martens en Jan
 Overleden ouders Verbakel – van Lieshout
 Tonia van de Pas – Janssens   (verj.)
 Adriaan Loomans     (verj.)
 Bep Roxs en Nel Verhoeven
 Frida van Gennip     (j. get. + verj.)
 Jan Schepers     (verj.)
 Pierre Stals      (verj.
Woensdag 14 oktober
19.00 uur Kapel - Rozenkransgebed

Getrouwd
Lucas van Boheemen en Mijke Broerse

Week van zondag  4 oktober t/m vrijdag  9 oktober
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Parochie O.L. Vrouw Presentatie

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

Doopvieringen
De volgende doopviering in de Mariakapel van Aarle-Rixtel zal zijn op 8 november.
Het doopgesprek voor deze viering is op maandag 5 oktober om 20.00 uur in de 
pastorie van Aarle-Rixtel, Heindertweg 1. Beide ouders worden verwacht daarbij aan-
wezig te zijn. 
U kunt zich hiervoor opgeven tijdens de spreekuren van de pastorie in Beek en Donk: 
tel. 0492-461216 of mailen naar mbeniers@eustachiusparochie.nl 

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
 
Vieringen Missieklooster H. Bloed te Aarle-Rixtel
Kloosterdreef 7

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

Aarle-Rixtel – Op zondag 20 september 
werden de Noord-Brabantse Federatie 
van Schuttersgilden wedstrijden in ven-
delen, trommen, bazuinblazen en stan-
daardrijden gehouden in Lage Mierde. 
De organisatie was in handen van het St. 
Sebastiaangilde. 
Om 12.30 uur opende de burgervader 
dit evenement op de plaatselijke voetbal-
velden met in de nabijheid hun prachtige 
gildepaviljoen. Hierna werd voor het pu-
bliek een optocht met alle deelnemende 
gildebroeders gehouden, wat zoals altijd 
een mooi kleurrijk geheel vormt. 
Onder toezicht van alle ouders van onze 
jeugdvendeliers en jeugdtamboers, als-
mede Gerard Leenders, Giedo van Stip-
hout en Rinie de Jong als begeleiders 
van onze jeugd, werd er door deze gladi-
atoren flink gestreden om de felbegeerde 
titel Brabants Kampioen met bijbehorend 
zilveren schild.
Na deze wedstrijden werden om 18.30 
uur de uitslagen met bijbehorende prijzen 
uitgereikt.
De jeugdleden kregen voor hun bewezen 
diensten allemaal een oorkonde.
Bij het onderdeel individueel vendelen 
jeugd 13 t/m 15 jr. mocht Pieter Smulders 

een 2e prijs af komen halen, 
wat een prima prestatie is 
gezien een deelnemersveld 
van 18 vendeliers. Met het 
groepsvendelen jeugd werd 
ook een prachtige 2e plaats 
behaald met de vendeliers 
Pieter Smulders, Tim van 
Stiphout, Niels van Stiphout 
Tim Kersten en Dirk Gijs-
bers. Een geweldige pres-
tatie, wat zeker te danken 
is aan de vendelinstructeur 

Gerard Leenders. Proficiat. 
Bij het individueel trommen op muziek-
trom jeugd mocht Teun Gijsbers het po-
dium beklimmen en zijn 1e prijs op gaan 
halen wat dus resulteert als Brabants 
kampioen. Daan Kersten behaalde in de 
individuele klasse gildetrom jeugd een 
mooie 2e prijs. 1e in deze klasse en dus 
ook Brabants kampioen werd Teun van 
Wetten, wat een uitstekende prestatie 
is. Als klap op de vuurpijl werd net als 2 
jaar geleden met de jeugdgroep gildetrom  
een prestatie van formaat geleverd door 
wederom Brabants kampioen te worden 
met als deelnemers Teun van Wetten, 
Tim van Stiphout, Daan Kersten, Jens 
van den Tillaar en Teun Gijsbers. Er werd 
dan ook meteen ge-appt naar de jeugd-
tamboersinstructeur Ed Vincent(welke 
verhinderd was) om aan de feestvreugde 
deel te nemen, dit omdat deze ook zijn 
bijdrage hieraan heeft geleverd.
Alle behaalde prijzen zijn in de vorm van 
een zilveren schild.
Allen van harte proficiat gewenst met 
deze geweldige prestatie, namens het 
bestuur en alle gildebroeders en zusters 
van het Sint Margarethagilde.

Klokje                                               
3 GANGEN KEUZE MAANDMENU
€ 20.50. Het Veerhuis 0492-461889 – 
www.restauranthetveerhuis.nl
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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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       Cursus  Kennismaken 
met Klassieke Muziek                                

Inhoud 
Deze cursus gaat met u in 12 the-
ma-avonden door de Geschiedenis van 
de Muziek.  
Op de eerste avond worden onderwerpen 
besproken als: wat is klassieke muziek, 
het ontstaan en opbouw van orkesten, 
verschillen in orkesten, soorten orkest-in-
strumenten, de taak van dirigent, concert-
meester, en vooral Thematiek.    
Dit jaar worden de avonden besteed aan 
componisten zoals:
von Bingen, des Prez, Händel, Bach, 
Haydn, Mozart, Beethoven, Schubert, 
Paganini, Brahms, Elgar, Fauré, Grieg, 
Debussy, Sjostakovitsj, Larsson en Pärt.  
Een korte beschrijving van hun leven, ge-
volgd door het ‘leren luisteren’ naar be-
paalde 
werken uit hun omvangrijke oeuvre. 
Steeds gaat het er om: Waar luister ik nou 
eigenlijk naar? Waar gaat dit werk over? 
Hoe zit deze compositie in elkaar? Hoe is 
het ontstaan?
Onderwerpen als Algemene Muziekleer 
en het Notenschrift komen zijdelings en 
minimaal aan bod.
Wel kijken we naar vaste structuren / 
schema’s welke worden toegepast binnen 
vele composities. 
Bovengenoemde en nog veel meer on-
derwerpen worden beantwoord op de 
cursus:
“Kennismaken met Klassieke Muziek”, 
welke de werkgroep Educatie van Stich-
ting Vierbinden 
bij voldoende belangstelling weer gaat or-
ganiseren. 

Voor wie? 
De cursus is bestemd voor iedereen die 
belangstelling heeft voor klassieke mu-
ziek maar er eigenlijk niets of te weinig 
van weet. Het is dus echt een kennisma-
king met.......
Een bepaalde vooropleiding, noten lezen 
en/of verdere kennis is niet nodig en dus 
is de deelname echt laagdrempelig.
Cursusleiding
De cursus staat weer o.l.v. Boudewijn 
Hopman uit Beek en Donk. 
Hij werkte als orkestviolist met verschil-
lende orkesten, studeerde viool bij Jan 
Elzinga en Joseph Belîk en was geruime 
tijd concertmeester van het ‘s Hertogen-
bosch Filharmonisch Orkest. 
Hij beschikt dan ook over een ruime or-
kest-ervaring. 
Plaats, tijd, kosten
De cursus start in januari 2016 en wordt 
gegeven op donderdag-avond van 19.30 
tot 22.00 uur
in het Ontmoetingscentrum in Beek en 
Donk. Kosten € 120 inclusief begeleidend 
materiaal en een kopje koffie of thee.
Aanmelden 
Voor een goed onderling contact en com-
municatie is het aantal plaatsen voor deze 
cursus beperkt tot maximaal 22 deelne-
mers. U kunt zich opgeven tot uiterlijk 1 
december a.s. 
Voor verdere informatie en aanmelding: 
Stichting Vierbinden, 
telefoon 0492-328800 
of via e-mail: stichting@vierbinden.nl

Klokje                                               
4 GANGEN KEUZE MAANDMENU 
€ 22.50. Het Veerhuis 0492-461889 – 
www.restauranthetveerhuis.nl
Binnenkort een Groepsdiner of Feestje, 
Denk ook eens aan Het Veerhuis. Het 
Veerhuis 0492-461889 
www.restauranthetveerhuis.nl
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Beste mensen,

Wij gaan we weer starten met de zelfhulp-
groep Angst en Fobie. De groep wordt 
begeleid door getrainde zelfhulpdeskun-
digen.
Voor wie zijn deze groepen bedoeld?
- als je angstklachten hebt, zoals 
paniekstoornis, sociale fobie, en pie-
kerstoornis
- de angstklachten moeten niet al te 
ernstig zijn; je moet het idee hebben dat 
je er door middel van zelfhulp wat aan 
kunt doen
De leden van de groep komen iedere 3 
weken op dinsdag van 13.00 - 15.00 uur 
bijeen.
Aanmelding/informatie
Via Stichting Zelfhulp Netwerk Zuidoost 
Brabant telefoon: 040 2118328
E-mail: eindhoven@zelfhulpnetwerk 
of  zhn@upcmail.nl 

Django Wagner daagt raadslid 
Stultiëns uit mee te doen aan 

Stoptober

Op 1 oktober barst Stoptober los: in heel 
Nederland zullen rokers én niet-rokers 
elkaar helpen om 28 dagen te stoppen 
met roken. Zanger Django Wagner heeft 
raadslid Ralf Stultiëns uit Nuenen uitge-
daagd om ook mee te doen aan deze 
landelijke actie. Met het overrollen van de 
grote Stoptoberbal legde hij de bal letter-
lijk bij het raadslid. Ralf Stultiëns neemt 
de uitdaging aan en zal vanaf 
1 oktober in ieder geval vier weken niet 
roken.
Django Wagner heeft nooit gerookt: “Ik 
weet niet beter. Onder het genot van een 
glaasje bier heb ik wel eens een keer 

een sigaret opgestoken. Maar niet alleen 
vond ik het gewoon smerig, de geur is 
ook hinderlijk. Ik hoop dat het Ralf lukt om 
te stoppen!” 
Ralf Stultiëns gaan de uitdaging graag 
aan: “In oktober wordt mijn zoon Quinn 
1 jaar. Dat is voor mij een mooi symbo-
lisch moment om een serieuze poging te 
wagen.” 
Stoptober
Meedoen met Stoptober betekent met z’n 
allen 28 dagen stoppen met roken. Elke 
dag word je gesteund en aangemoedigd 
om het vol te houden. Dat betekent dat je 
er nooit alleen voor staat. Bewezen is dat 
na die periode de kans vijf keer groter is 
dat een roker ook blijvend stopt.  
Groot succes
Vorig jaar werd Stoptober voor het eerst 
georganiseerd in Nederland. Ruim 38000 
rokers hebben een poging ondernomen 
om 28 dagen niet te roken. Daarvan 
kwamen er maar liefst 1200 uit Zuid-
oost-Brabant. Het grote succes heeft 
alles te maken met de positieve aanpak: 
als jij je aanmeldt en 28 dagen stopt met 
roken, ben je succesvol. Dat is de bood-
schap van Stoptober.
Doe mee!
Django en Ralf hopen dat meer rokers de 
uitdaging aan gaan! Wil je meedoen met 
Stoptober? Meld je dan aan via 
www.stoptober.nl en download de 
gratis app. Kun je, behalve de hulp van 
Stoptober, nog wat extra hulp gebruiken? 
Op www.ggdbzo.nl vind je informatie en 
adressen voor extra ondersteuning.
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       Dat is thuiskomen! 

•Woningstoffering 
•Interieurbouw 
•Machinale houtbewerking 

 
 

 
Kouwenberg 25 • 5735 GM  Aarle-Rixtel • telefoon 0492-381302 • e-mail info@vanroij.com 

 

WWW.VANROIJ.COM 
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Jubilarissen Gemengd Koor De 
Klokkengieters Aarle-Rixtel.

Op de jaarlijkse feestdag van Gemengd 
Koor De Klokkengieters werden 3 jubila-
rissen gehuldigd. 
Wies de Jong en Elly Migchels, beiden 
40 jaar lid en Anneke Thijssen, 25 jaar 
lid, werden deze dag gehuldigd in ver-
band met hun jubileum. Namens het be-
stuur sprak de voorzitter, Marie-Louise 
Stevens, de 3 feestelingen toe met een 
woord van dank voor hun trouw lidmaat-
schap. Het toeval wil dat de dames alle 
drie alt zijn. Zij werden verblijd met een 
passend aandenken.
Tijdens deze jaarlijkse feestdag werden 
we gastvrij onthaald op het terrein van de 
Blauwe Schut en in ons repetitielokaal bij 
Conferentiecentrum De Couwenbergh.
De repetities van het koor zijn inmiddels 
weer begonnen. We zijn nog steeds op 
zoek naar nieuwe leden. Mogelijk iets 
voor u?
Het najaarsconcert komt dit jaar te ver-

vallen omdat onze dirigent een aantal 
maanden wegens ziekte uit de roulatie is 
geweest. Gelukkig is hij weer hersteld.
 U kunt ons dit jaar nog horen (en zien) op 
de volgende datums: zondagochtend 8 
november luisteren we de eucharistievie-
ring op in de kapel van het Elkerliek Zie-
kenhuis in Helmond. Aanvang 10.00 uur.
Zondagmiddag 13 december verzorgen 
wij een kerstconcert in de kerk van H. 
Martinus, Martinushof in Gennep. Aan-
vang van dit concert is 15.00 uur. Op 
zondag 20 december verzorgen wij tra-
ditioneel het kerstconcert in de Parochie-
kerk in Aarle-Rixtel. Aanvang van dit con-
cert is 18.00 uur.
Tot slot zullen wij de hoogmis van Kerstmis 
op eerste kerstdag verzorgen in de Paro-
chiekerk van Aarle-Rixtel. Aanvang van 
deze viering is 09.30 uur.
Genoeg keuze dus om eens naar ons 
koor te komen luisteren en u eventueel 
aan te melden als nieuw koorlid. U bent 
van harte welkom.
Informatie kunt u krijgen bij het secreta-
riaat: Sabina Gijsbers-van Zantvliet tel. 
0492-382170.

Klokje                                               
Jong-LEREN
Hey brugklasser, ben je benieuwd hoe 
dit schooljaar zal verlopen? Je kunt je 
succes een handje helpen. Soms gaat 
huiswerk maken en leren niet vanzelf en 
kun je tijdelijk hulp gebruiken. Ik kan je 
helpen je schooltaken, meteen vanaf het 
begin, goed aan te pakken. Het is een 
investering waar je jarenlang plezier van 
hebt. Kijk op de website www.jong-leren.
com of bel me voor meer informatie (0492 
382668).  Naast brugklassers help ik ook 
andere studenten met studieproblemen. 
Altijd studiebegeleiding op maat. Graag 
tot ziens, Louise de Jong.
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Nieuws uit Ganzegat

De 11e maand is al weer 
in zicht en dat betekent 
voor de stichting organi-

satie carnaval Ganzegat de start van een 
nieuw seizoen.
Het programma voor het seizoen 
2015/2016 ziet er als volgt uit:
8 November 2015 
Jeugdprinsenbal bij de Vrienden
14 November 2015
Prinsonthulling bij de Couwenbergh
19 December 2015 
Prinsenreceptie in de Dreef
23 Januari 2016 
Seniorenmiddag in de Dreef
23 Januari 2016 
1e Ganzekwekavond
30 Januari 2016 
2e Ganzekwekavond
6 t/m 9 Februari 2016
 Carnaval in Ganzegat

Wie wordt prins van Ganzegat 2016?
Op 14 november nemen we op het bordes 
van de Couwenbergh afscheid van prins 
Cellus den Uurste en prinses Ingrid . Zij 
hebben het afgelopen jaar op enthousi-
aste wijze de carnavalskar getrokken.

De komende weken 
zullen er in de diverse 
media weer hints ge-
geven worden over wie 
de nieuwe prins van Gan-
zegat gaat worden.
Hieronder volgt de eerste 
drie hints;

1. Tis Unne Jonge
2. Hij heeft een hutje in Ale
3. Viert graag carnaval.

Onthoud deze hints goed, het kan van 
pas komen bij het prinsraden, waarbij 
voor elke ganzekwekavond een VIP ar-
rangement voor 2 personen gewonnen 
kan worden.
Nou, het eerste tipje van de sluier is op-
gelicht, het raden kan beginnen.
Tot gauw.
Stichting organisatie carnaval Ganzegat

Mantelzorgers vanzelfsprekend 
onderdeel bij Savant Zorg

Thema-avond ‘de wereld van de andere 
begrijpen’ zorgt voor inzicht

De landelijke veranderingen in de oude-
renzorg vragen om een andere rol van 
mantelzorgers, medewerkers en vrij-
willigers van zorginstellingen. Om deze 
nieuwe rol te kunnen vervullen, streeft 
Savant Zorg een goed onderling contact 
na. Een thema-avond voor de mantelzor-
gers van woonzorgcentrum Sonnehove 
in Someren is een van de activiteiten om 
dit te ondersteunen. Tijdens de avond in 
september wisselden de deelnemers al-
lerlei ervaringen uit. 
In de grote theaterzaal van De Ruchte in 
Someren zaten meer dan vijftig mantel-
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zorgers van cliënten van Savant, mede-
werkers en vrijwilligers in kleine groepjes 
rondom dialoogtafels. Zij discussieerden 
over hun beleving met de zorg en onder-
steuning van de bewoners. Vooraf zijn 
verschillende tips aangereikt door er-
varen mantelzorgers.
Waarom doen we wat we doen?
Een van de initiatiefnemers van de door 
Savant georganiseerde thema-avond ‘De 
wereld van de ander begrijpen’ is Wilke 
Crommentuijn, teammanager verpleegaf-
deling psychogeriatrie Sonnehove. “We 
willen ons niet alleen verdiepen in onze 
bewoners maar we willen ook van elkaar 
weten waarom we doen wat we doen”, 
vertelt ze gedreven. “Waarom doet een 
verzorgende wat ze doet, zegt de vrijwil-
liger wat hij zegt en reageert een mantel-
zorger zoals hij reageert. En daarin meer 
begrip voor elkaar krijgen. De participatie-
maatschappij vraagt van onze organisatie 
immers steeds meer samenwerking met 
mantelzorgers en vrijwilligers. Deze tran-
sitie is lastig omdat we in essentie willen 
zorgen. Dus ook voor familieleden die op 
bezoek komen op onze verpleegafdeling. 
Zij vinden deze afhankelijke positie niet 
altijd prettig. Met initiatieven als deze the-
ma-avond en het lidmaatschap bij In voor 
Mantelzorg wil Savant Zorg een organi-
satie  zijn die aantrekkelijk is voor mantel-
zorgers en vrijwilligers. Waar zij zich thuis 
en gewaardeerd voelen, zodat mantelzor-
gers en vrijwilligers een vanzelfsprekend 
onderdeel zijn van onze zorg. En zich vrij 
voelen om volop deel te nemen aan de 
dagelijkse bedrijvigheid op onze verplee-
gafdelingen.”
Handvatten
Marjo Thijs en Cor van de Sande zijn 
beide mantelzorger. Marjo voor haar 
moeder en Cor voor zijn vrouw. Vanwege 
hun sterke betrokkenheid bij de zorg voor 
hun dierbaren, nemen ze deel aan deze 
thema-avond. “De belangrijkste conclusie 
van deze avond vind ik dat de commu-

nicatie tussen verplegend personeel en 
familie belangrijk is. Zo moet je als per-
soneel bijvoorbeeld familiebezoek goed 
aansturen anders wordt het te onrustig 
op de gezamenlijke huiskamers”, ver-
telt Marjo. “Bovendien kan ik vanavond 
handige tips geven aan mantelzorgers 
waarvan hun dierbare pas op verpleegaf-
deling woont.” Cor van de Sande is vooral 
nieuwsgierig wat andere deelnemers 
van zijn persoonlijke keuze vinden. “Mijn 
vrouw is aan de betere hand en verhuist 
daarom naar een andere afdeling. Het 
liefst wil ik dat ze weer bij mij thuis in So-
meren komt wonen. Maar is dat wel ver-
standig? Ben ik te emotioneel, niet reëel 
genoeg en zie ik de situatie niet helder? 
Hoe kijken andere deelnemers hier te-
genaan en hoe gaat Savant om met man-
telzorgers en vrijwilligers? Daar is deze 
thema-avond heel geschikt voor.”

Mantelzorgers wisselen tijdens een bij-
eenkomst hun ervaringen uit met vrij-
willigers en medewerkers van Savant 
Zorg. Teammanager Wilke Crommentuijn 
(midden) in gesprek met mantelzorgster 
Marjo Thijs (links), die voor haar moeder 
zorgt.
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Super geslaagd  
Zeilkamp Laarbeek 2015

Afgelopen jaar was het alweer het 44ste 
zeilkamp georganiseerd door zeilkamp 
Laarbeek.  We kunnen terugkijken op een 
zeer geslaagd zeilkamp. Dit jaar hadden 
we weer een leuk programma. 
De eerste deelnemers waren al op tijd in 
Loosdrecht, dat betekend dat ze er erg 
veel zin in hadden. Nadat ze de zwem-
broek aan hadden getrokken lagen de 
eerste jongens binnen 10 minuten al in 
het water. De ouders die nog nooit op  
ons eiland waren geweest kregen de ge-
legenheid om even rond te kijken. Nadat 
de ouders vertrokken waren beginnen we 
met het programma. De stafleden en de 
captains werden voorgesteld en de boot 
indeling werd bekend gemaakt. Daarna 
werden de boten opgetuigd en vertrokken 
de eerste boten richting de plassen. 
De eerste dagen was het redelijk slecht 

weer, veel regen en toch wel koud (13C). 
Maar gelukkig was er wel redelijk veel 
wind waardoor de jongens al snel de 
eerste kneepjes van het vak leerden. Ook 
de examinatoren maakte hier gebruik van 
en namen vanaf de eerste dag eigenlijk al 
jongens mee om zo in een vroeg stadium 
bij te kunnen sturen. 
Naast het zeilen hadden we ook een ac-
tiviteiten programma, onder aanvoering 
van Geert en Jaap. Dit was heel leuk en 
zorgde voor wat competitiedrang tussen 
de verschillende boten. Het kwallenballen 
en het bakken van het ei voor de kookstaf 
waren voor verschillende de leukste acti-
viteiten.  Er moet gezegd worden dat het 
ei bakken wel met verschillenden hinder-
nissen was. 
Dit jaar had Neptunes weer even tijd 
gevonden om naar het eiland te komen 
om de nieuwe deelnemers te dopen. 
Omdat hij vorig jaar hier geen tijd voor 
had gehad, werden de deelnemers die 
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vorig jaar voor de eerste keer mee waren 
geweest ook uitgenodigd voor de doop. 
Hierdoor hadden we 6 jongens die ont-
groend zouden worden. De jongens 
hebben zicht goed verweerd en er waren 
er zelfs bij die een hulpje van Neptunes in 
het water kregen en hierdoor kregen ze 
vrij spel. 
Dit jaar konden we met de hulp van wat 
ouders die vrijwillig naar Amsterdam wilde 
rijden, met de hele groep naar de Sail. 
De Sail is toch wel een bijzondere erva-
ring, waar heel erg veel mensen naar toe 
komen. Daardoor duurde het best lang 
voordat we er waren, maar de sfeer was 
heel goed en het was gezellig in de file. 
Daar hebben we heel erg veel boten ge-
zien en het was een gezellige middag. Er 
zijn jongens die zelfs beweren dat ze een 
onderzeeboot gezien hebben. De avond 
werd afgesloten met een geslaagde BBQ.

Op donderdag en vrijdag zijn standaard 
de examendagen. Vanwege het goede 
zeil weer hadden de jongens zeer goed 
kunnen oefenen. Dat wierp gelukkig ook 
zijn vruchten af. Er zijn dit jaar veel jon-
gens die een diploma behaald hebben. 
Jongens goed gedaan allemaal! Proficiat!

Bemanning diploma:
- Finn van Hees
- Mike van de Wijdeven
- Bryan Sterken
Stuurman diploma:
- Jeroen Goossens
- Tim van der Zanden
- Eymert Goossens
- Bart Vermeulen
- Teun Vereijken
Schipper diploma:
- Cas van de Ven
Vrijdagochtend was het zo goed als wind- 
stil. Dat paste dit keer zeer goed in het 
programma. Want als  afsluiting gingen 
we dit jaar op vrijdagochtend waterskiën.  
Geert Colen kwam dit jaar met zijn zodiac 
vanuit Gemert op en neer om ons alle-

maal de mogelijkheid te geven om een 
poging te wagen. De meeste jongens 
lukten het redelijk snel om op de skies te 
blijven staan. 
We kunnen terugkijken op een zeer ge-
slaagd kamp met een zeer leuke en ge-
zellige groep. Binnenkort zullen we een 
reünie organiseren en dan kunnen we 
gezellig bijkletsen en herinneringen op-
halen.  Ook mensen die interesse hebben 
in het zeilkamp zijn natuurlijk ook van 
harte welkom.
We kijken alweer uit naar volgend jaar. 
We hopen dat we volgen jaar nog meer 
mensen mogen verwelkomen op het ei-
land.  Op onze site staan verschillende 
foto´s van het kamp. 
Meer informatie kun je vinden op onze 
website http://www.zeilkamplaarbeek.nl.
e-mail: info@zeilkamplaarbeek.nl, 
Twitter: @ZLaarbeek, 
Instagram: zeilkamp_laarbeek
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Ken jij een lokale 
held?

LAARBEEK – Het is weer 
mogelijk om kinderen die 
iets bijzonders gedaan 

hebben, te nomineren voor het Laarbeeks 
Kinderlintje. Ken jij iemand tussen de 4 en 
12 jaar, die een held is of zich inzet voor 
de omgeving, buurt of straat? Meld hem 
of haar dan aan via het formulier dat je 
kunt krijgen op school, bij Stichting Vier-
binden of bij de gemeente.

Hoe werkt het
Als kinderen in de ogen van hun omgeving 
iets bijzonders gedaan hebben, kunnen 
die in aanmerking komen voor een Kin-
derlintje. Iets bijzonders,.. dat kan van 
alles zijn. Zo kun je kinderen aanmelden 
die een heldendaad verricht hebben, bij-
voorbeeld door een dier te redden. Maar 
ook kinderen die zich inzetten voor hun 
omgeving, buurt of straat. Bijvoorbeeld 
door elke week boodschappen te doen 
voor een zieke of bejaarde, of het winnen 
van een sportprijs
De aanmelding moet gebeuren door een 

inwoner van Laarbeek, ondersteund door 
twee ‘getuigen’. Zowel volwassenen als 
kinderen kunnen iemand nomineren. De 
onderscheiding is bedoeld voor kinderen 
van 4 tot en met 12 jaar. De aanmeldingen 
worden beoordeeld door een jury.

De jury
Uiterlijk 9 november 2015 moeten alle 
aanvragen via het aanmeldformulier zijn 
ingediend bij de gemeente. Daarna volgt 
een besloten bijeenkomst van de jury, 
waarin bepaald wordt welke kinderen dat 
jaar in aanmerking komen voor deze bij-
zondere onderscheiding. De jury bestaat 
uit leden van de Jeugdgemeenteraad, 
de directeur van de Stichting Vierbinden 
en burgemeester Frans Ronnes. Natuur-
lijk zal het tot op het laatste moment ge-
heim zijn welke kinderen een Kinderlintje 
krijgen.

Uitreiking
De Kinderlintjes worden uitgereikt op de 
‘Dag van de rechten van het kind’ van 
Unicef. Dit is elk jaar op 20 november. 
Burgemeester Ronnes gaat naar de ba-
sisscholen van de winnende kinderen om 
de Kinderlintjes uit te reiken.

www.twanvanhout.nl
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Leerlingen Brukelum 
verzamelen 1728 ‘Groene en 

Gouden Voetstappen’

Eenbes basisschool Brukelum in Aar-
le-Rixtel heeft afgelopen week weer deel-
genomen aan de landelijke actie ‘Groene 
Voetstappen’. In totaal deden ruim 190 
leerlingen en leerkrachten mee om zo 
veel mogelijk ‘Groene Voetstappen’ te ver-
zamelen. Iedere Groene Voetstap is een 
reis van huis naar school of andersom die 
ze lopend, fietsend of steppend afleggen. 
Nieuw dit jaar was dat de leerlingen ook 
Gouden Voetstappen konden verdienen 
door bijvoorbeeld korter te douchen, 
minder tv te kijken of flexitariër te worden.
Opening
Maandagochtend 14 september ging de 
actie ‘Groene Voetstappen’ op Brukelum 
van start. Tijdens deze actieweek is het 
groen licht voor lopen, fietsen, open-
baar vervoer en bewust autogebruik. De 
school was letterlijk groen gekleurd door 
de groen gekleurde voetstappen op het 
schoolplein en alle groene kleding. 
Doel actie
Elke leerling kreeg van school een stic-
kerboekje en een stickervel. Voor elke 
heen- en/of terugreis in deze week, die 
te voet, per step of fiets werd afgelegd, 
plakten leerlingen een Groene Voetstap-
sticker in het stickerboekje. 

Leerlingen zijn enthousiast om mee te 
doen en overtuigen hun ouders of opa en 
oma om, ondanks alle regen deze week, 
vooral niet met de auto naar school te 
gaan. “Mama, mag ik vandaag met de 
step? Die sticker heb ik nog niet in mijn 
boekje”. 
1728 Groene Voetstappen en Gouden 
Voetstappen verzameld
Ondanks het slechte weer is er heel veel 
gefietst, gelopen en gestept deze week 
door de leerlingen. Er zijn dit jaar 1728 
Groene Voetstappen en Gouden Voet-
stappen verzameld door de leerlingen 
van Eenbes basisschool Brukelum. Met 
de verzamelde voetstappen wordt een 
bijdrage geleverd aan de landelijke en 
internationale ‘Groene Voetstappenactie’ 
(www.groenevoetstappen.nl) en worden 
kinderen enthousiast gemaakt om zo veel 
mogelijk te voet of per fiets naar school 
te komen. Hopelijk komen de leerlingen 
ook de rest van het jaar zoveel mogelijk 
lopend en fietsend naar school! Het is na-
melijk erg lonend voor het milieu en de 
gezondheid om korte ritten vaker lopend, 
of met de fiets af te leggen. Verder draagt 
veel autoverkeer rond de school bij tot on-
veilige situaties en overlast voor de buurt. 
Ook is het voor kinderen gezond om zo-
veel mogelijk te bewegen. Het lopen en 
fietsen naar en van school kan daar een 
belangrijke bijdrage aan leveren!

Directeur Minke Westra en juffrouw Cindy Rovers met enkele ‘groene’ leerlingen 
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Obresa Administratie & Advies | Molenstraat 17 | 5735 BJ Aarle-Rixtel | www.obresa.nl

Obresa zet u op 
voorsprong!

Obresa is een moderne dienstverlener voor 
administratie, belastingadvies en Interim 
controlling. 

U weet precies waar u aan toe bent. U krijgt bij 
ons een begrijpelijk, betrouwbaar en gedegen 
advies. Onze aanpak is geschikt voor iedere 
onderneming ongeacht uw branche of (online) 
boekhoudsysteem.

Obresa heeft zowel regionaal als landelijk 
een uitstekend netwerk en werkt samen met 
zorgvuldig geselecteerde partijen!

 Ondernemen 
is topsport!
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10e wedstrijd van het 
Ganzenwinkel Toernooi 

van De Eendracht.

Zaterdag  19 september was het de beurt 
aan Neerlandia Bakel om in Aarle-Rixtel 
aan het van Ganzenwinkel toernooi mee 
te doen.  Het was de 10 de wedstrijd in 
een reeks van 17.  De gasten waren met 
maar liefst 15 schutters aanwezig,  plus  
9 schutters van De Eendracht.  Het was 
dus gezellig druk,  in onze doel.
Na de zomer stop was dit  de eerste wed-
strijd, en aan de scores van een aantal 
schutters was te zien dat ze goed uitge-
rust van hun vakantie zijn terug gekomen.   
Erwin Wijnhoven had met een score van 
maar liefst 236 punten  ( gemiddelde 
van 9,44 ) niet alleen een persoonlijk re-
cord, hij wist ook Joep van de Ven van 
Neerlandia voor te blijven.  En dat is een 
knappe prestatie want Joep hoord bij 
de top van het Nederlandse handboog 
schieten.  Het oude record van Erwin was 
234 punten.

Aspirant lid Martijn vd Heijden schoot van-
daag zijn eerste wedstrijd, en dat deed hij 
al erg goed.
172 punten, dat is bijna 7 gemiddeld.   
Martijn schiet pas een week of 2, maar 
het is wel duidelijk dat hij aanleg heeft om 
een goede handboog schutter te worden.  
Goed gedaan Martijn ga zo door.
Na het bekend maken van de uitslag 
hebben we met de schutters van Neer-
landia nog gezellig na zitten praten over 
de wedstrijd, onder het genot van een 
hapje en een drankje.
Neerlandia Bakel had voorafgaand aan 
de wedstrijd opgegeven 3136 punten te 
gaan schieten,  het werden er uiteindelijk 
3108.   Een negatief resultaat van -28.
Uitslag van De Eendracht:
1 Erwin Wijnhoven  236
2 Walter Jansen   228
3 Toon van Hoof  211
4 Jan van Rooij    199
5 Geert van Ganzenwinkel 192
6 Henk Verachtert  191
7 Arno Donkers   179
8 Martien vd Graef  177
9 Martijn vd Heijden  172

SMAKELIJK OP GEWICHT 
Gewichtscoaching en voedingsadvies op maat

Verantwoord en gezond op gewicht komen en blijven!

Interesse? Bekijk mijn website en/of maak eens een afspraak voor 
een gratis en geheel vrijblijvend kennismakingsgesprek.

www. smakelijkopgewicht.nl        06-17365752      Aarle-Rixtel
(BGN-erkend: vergoeding door zorgverzekeraar mogelijk, geen verwijsbrief nodig)
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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

Pierre v.d. Vorst Optiek
Dorpsstraat 40D, Stiphout | Tel.: (0492) 38 60 78 | ’s maandags gesloten

 Het is en blijft een
kwestie van gunnen...

Leverancier alle
ziektekosten verzekeraars

www.BBig-Design.com



27

Gemeenschapsblad Aarle-RixtelBericht van:

 Wordt jij de nieuwe 
Jeugdprins of Jeugdprinses 

van de Gele Kielen 

Zondag 8 november is het weer zover: 
het jeugdprinsenbal van De Gele Kielen
Die middag worden de nieuwe jeugdprins 
en jeugdprinses bekend gemaakt.
Lijkt het je wat om als nieuw jeugdprins 
of jeugdprinses 2016 door het leven te 
gaan, geef je dan op voor 5 oktober.
De opgave formulieren worden ook dit 
jaar weer op school uitgedeeld of via het 
schoolbulletin.
Mocht je geen formulier ontvangen 
hebben, kwijt geraakt zijn of zit je op een 
school buiten Aarle-Rixtel b.v. Bijzonder 
Onderwijs, dan kan je het formulier ook 
afhalen bij Snoeperij Jantje. 
Aanmeldingen voor jeugdprins en jeugd-
prinses kunnen worden afgegeven bij 
Franca van Bakel Akkerstraat 10 of Lies-
beth van de Heuvel Lijsterstraat 18 in 
Aarle-Rixtel. Die middag willen we ook 
invullen met dans, zang, live optreden, 
playback, goochel act. Dit mag alleen, 
met zijn tweeën, drieën of zelfs met een 
hele grote groep.
Iedereen in Laarbeek die zich geroepen 
voelt mag hier aan mee doen. Van klein 
tot groot !!
Dus kom op en laat zien aan je vrienden, 
opa’s en oma’s, kennissen.
Geef je op voor 26 oktober !!
Schrijf een briefje met daarop je naam of 
namen, wat je act is en je telefoonnummer 
en geef deze af op onderstaande adres.
Aanmeldingen voor dans, zang, live op-
treden etc., kunnen worden afgegeven bij 
Francien Cornelissen Broekelingstraat 67 
te Aarle-Rixtel.
Tot 8 November op het Jeugdprinsenbal.
De Gele Kielen

Lid worden van 
KBO Aarle-Rixtel ?

KBO-Brabant is een actieve vereniging 
voor mensen vanaf 50 jaar. De vereniging 
heeft ongeveer 130.000 leden, die lid zijn 
van ca. 300 Afdelingen. Die Afdelingen 
vormen het hart van onze organisatie. 
Daar ontmoeten senioren elkaar, doen ze 
samen aan ontspanning en sport, nemen 
zij deel aan culturele- en zingevingactivi-
teiten en worden hun individuele en col-
lectieve belangen behartigd. Deze acti-
viteiten worden vooral mogelijk gemaakt 
door de vrijwillige inzet van een grote 
groep actieve leden.

Het lidmaatschap van een Afdeling be-
tekent tegelijkertijd het lidmaatschap 
van KBO-Brabant. Het grote ledenaantal 
maakt KBO-Brabant tot een serieuze ge-
sprekspartner - zowel voor de landelijke 
als provinciale overheden. Het stelt ons 
in staat de belangen van senioren op die 
niveaus te behartigen.
De KBO-afdeling in Aarle-Rixtel is een 
gezellige en actieve club, die zich bezig-
houdt met allerlei soorten ontspanning 
en ook belangenbehartiging binnen Laar-
beek, in samenwerking met de KBO’s van 
Lieshout, Mariahout en Beek & Donk.
Het lidmaatschap bedraagt € 19,50 Per 
jaar. U ontvangt dan gratis het maandblad 
“ONS”, uitgegeven door KBO-Brabant en 
het maandblad “Seniorenwijzer” van KBO 
Aarle-Rixtel, waarin we u op de hoogte 
houden van alle plaatselijke activiteiten.
U kunt zich aanmelden bij Mevr. A.Hen-
driks–Strijbosch, Piushof 4,  Tel.0492-
382188 of bij Mevr. M.Hagelaar–van 
Griensven, Het Klavier 4, Tel.0492-383293

Seniorenvereniging KBO
Aarle-Rixtel
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HIGH FIVE voor ouders en op-
voeders uit Aarle-Rixtel!

Dit jaar is de week van de opvoeding van 
5 t/m 11 Oktober.
Voor het vijfde jaar worden door heel 
Nederland tijdens deze week activiteiten 
georganiseerd die behulpzaam kunnen 
zijn voor ouders bij de opvoeding van hun 
kinderen. Op de site: www.weekvandeop-
voeding.nl kun je meer hierover lezen.
Ook in Aarle-Rixtel is er deze week extra 
aandacht voor de opvoeders. Lenette 
Raaijmakers (speltherapeut) en Annemie 
van Poppel (coach) werken veel met 
kinderen en hun ouders en opvoeders. 
Zij hebben de handen ineen geslagen 
om een agenda op te stellen en op don-
derdag 8 oktober gezamenlijk een avond 
te verzorgen speciaal voor ouders en op-
voeders:
INFOWORKSHOP ‘HIGH FIVE VOOR 
DE OPVOEDER!’ 
“We weten dat het opvoeden van kin-
deren ouders blij en trots kan maken, 
maar dat opvoeden soms ook een klus 
is en boos of bezorgd maakt. Bij elk kind 
en elke nieuwe fase is het weer zoeken 
naar de juiste aanpak. Opvoedstijlen en 
adviezen van familieleden, vrienden of t.v. 
programma’s roepen vaak meer vragen 
op of maken ouders onzeker. 
Wij gaan er van uit dat elke ouder het beste 
wil voor zijn of haar kind en zich elke dag 
daarvoor inzet. Vandaar het thema: High 
five! Op donderdag 8 oktober willen we 
ouders en opvoeders graag trakteren op 
een inspirerende avond. Een workshop 
waarin we op een plezierige en zinvolle 
manier informatie, inzichten en ideeën 
bieden waardoor de relatie ouder-kind kan 
groeien. In deze informatieve workshop 

krijg je handvatten om je eigen opvoedstijl 
te ontdekken en ruimte om te kijken naar 
je rol als opvoeder en hoe je daarin (nog 
meer) in je element kunt komen. Op deze 
avond is iedereen van harte welkom: va-
ders, moeders, sportleiders, groepsop-
voeders, gastouders, opa’s, oma’s, leer-
krachten en anderen die met kinderen 
wonen of werken. Wij verheugen ons er 
op je te ontmoeten en het plezier in het 
opvoeden te stimuleren.”

AGENDA WEEK VAN DE OPVOEDING 
AARLE-RIXTEL:
Maandag 5 oktober 9:00–12:00 UUR
INLOOPSPREEKUUR VOOR OUDERS 
EN OPVOEDERS
‘PLAYFULNESS HELPT IN OPVOEDING 
EN IN THERAPIE’
Element Praktijk voor Speltherapie 
www.speltherapie.nl 
Adres: Dorpsstraat 61 (ingang Goossen-
straat), Aarle-Rixtel 
Deelname: gratis, aanmelden is niet nodig
Woensdag 7 oktober9:00 – 12:00 UUR
INLOOPSPREEKUUR VOOR OUDERS 
EN OPVOEDERS
‘IK TEL TOT 10 ….’
Coaching en Begeleiding STAP www.
coachingstap.nl
Centrum de Kapel, Bosscheweg 20, Aar-
le-Rixtel 
Deelname: gratis, aanmelden is niet nodig
Woensdag 7 oktober 14:00–17:00 UUR
INLOOP VOOR OUDERS EN KINDEREN
‘EEN KIJKJE IN DE SPELTHERAPIE-
PRAKTIJK’
Element Praktijk voor Speltherapie 
www.speltherapie.nl 
Adres: Dorpsstraat 61 (ingang Goossen-
straat), Aarle-Rixtel 
Deelname: gratis, aanmelden is niet nodig
Donderdag 8 oktober 19:30–21:00 UUR
INFOWORKSHOP ‘HIGH FIVE VOOR 
DE OPVOEDER!’ 
Door Lenette Raaijmakers en Annemie 
van Poppel 
Conferentiecentrum de Couwenbergh, 
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Dorpsstraat 1A, Aarle-Rixtel
Deelname: € 15,00
Aanmelden: voor dinsdag 6 oktober via: 
info@coachingstap.nl of  
info@speltherapie.nl 

Meer informatie?
Wilt u meer weten of aanmelden neem 
gerust contact op met:
Lenette Raaijmakers     
www.speltherapie.nl     
info@ speltherapie.nl    
06-47952226 
Annemie van Poppel    
www.coachingstap.nl
coach@coachingstap.nl 
06-12149721

Volksdansen: 
gezellig en gezond.

‘Het dansen van eenvoudige Europese 
volksdansen bleek voor mij veel leuker te 
zijn dan ik aanvankelijk dacht’. Betsie,die 
al jaren deze bewegingsvorm beoefend is 
nog altijd enthousiast en gaat met een op-
gewekt gemoed elke maandagmiddag om 
twee uur naar het repetitielokaal van fan-
fare De Vooruitgang aan de Kloosterdreef 
in Stiphout. Het is niet alleen het dansen 
zelf maar ook het gevoel van eensgezind-
heid die het volksdansen zo aantrekkelijk 
maakt. Je doet een dans samen. Vooral 
ook de opgewekte muziek daagt je uit 
om onder leiding van Wies de niet al te 
moeilijke danspasjes onder de knie te 
krijgen. In de rustpauze hebben we vol-
doende gelegenheid onder het genot van 
een kopje koffie of thee met elkaar  bij te 
praten. Na een kwartier is het de altijd 
opgewekte Wies die ons weer naar ‘de 
werkvloer’ dirigeert. In ieder geval kan ik 
deze maandagmiddag niet missen. Om 
half vier ga ik monter weer huiswaarts. 
Aangezien door het wegvallen van en-
kele dames we beslist weer aanwas 
nodig hebben nodigen alle leden van 
onze groep met Wies voorop de dames-
senioren uit om eens een kijkje te komen 
nemen en - dat hopen wij van harte - mee 
te gaan doen. Bewegen in deze vorm kan 
tot op zeer hoge leeftijd. En denk eraan : 
‘YOU NEVER DANCE ALONE’.
U kunt contact opnemen met Wies van 
Bokhoven . Teler. 0499-423681

WIL U OOK MEEPRATEN OVER 
VERKEER IN AARLE-RIXTEL?

Dat kan op woensdag 7 oktober! Dan 
komt de Werkgroep Verkeer Aarle-Rixtel, 
onderdeel van het Dorpsplatform Aar-
le-Rixtel, weer samen. De bijeenkomst is 
in De Dreef en begint om 20:00 uur.
De bijeenkomst is het vooroverleg, waarin  
iedereen die belangstelling heeft mee kan 
praten over de openstaande en nieuwe 
punten. Tevens komt de stand van zaken  
bij de Verkeersactiegroep Aarle-Rixtel  ter 
sprake. Het resultaat van het overleg is 
een lijst die aan de gemeente wordt ge-
stuurd. 
Op dit moment zijn er 18 openstaande 
punten. Wilt u weten welke punten dit zijn 
vraag dan via 
info@dorpsplatform.nl het verslag van 
de laatste bijeenkomst op. Naar boven-
staand e-mailadres kunt u ook nieuwe 
punten aangaande verkeerssituaties 
sturen. 
De tweede bijeenkomst, het overleg met 

gemeente, staat gepland voor woensdag 
4  november en is ook in De Dreef.
Dus wilt u inspraak hebben over het ver-
keer in Aarle-Rixtel laat dan van u horen 
of kom naar de bijeenkomsten van Werk-
groep Verkeer Aarle-Rixtel.
www.dorpsplatform.nl 
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Frans de Hair neemt afscheid 
van koor Korale

Ruim 22 jaar geleden heeft Frans de Hair 
samen met een enkele anderen het koor 
Korale opgericht en heeft al die tijd het 
koor gedirigeerd. Elke donderdag een 
repetitie en vele optredens, uitstapjes en 
concertreizen, o.a. naar Rome, Oxford 
en Gent, heeft hij samen met het koor 
gedaan. Altijd even gedreven en enthou-
siast.
Op 10 oktober heeft Korale een gezellige 
dag georganiseerd om van Frans de Hair 
afscheid te nemen. 
O.l.v. Frans de Hair geeft Korale op die 
dag een concert in  de Kapel aan de Bos-
sche weg in  Aarle-Rixtel. Na dit concert 
zal Frans de Hair het stokje overdragen 
aan de nieuwe dirigent Hans van Zee-
land. Wij nodigen u van harte uit om bij 
dit concert aanwezig te zijn en een toost 
uit te brengen op 22 jaar enthousiast diri-
gentschap
Het concert begint om 16.00 uur in de 
Kapel OLV in ’t Zand Bosscheweg 18 te 
Aarle-rixtel.

VERLOREN 
op de Couwenberg/Lieshoutseweg:
Zwarte map met opschrift FWG en daarin 
schrijfblok met vulpen en visitekaartjes.
Ook mapje met documenten van de Zon-
nebloem regio Laarbeek. Als iemand  
deze map gevonden heeft, zou ik het heel 
fijn vinden als hij afgegeven wordt op de 
Spechtstraat 6 in Aarle-Rixtel.
Jan Dekkers

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

Klokje                                               

Klokje                                               
Taxatierapport:
U wilt een taxatierapport van uw woning 
en daar echt niet te veel voor betalen? 
Bel Gerard Roefs Taxaties tel: 383566, 
ook buiten kantoortijden. 

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 zullen worden doorberekend.

www.gemeenschapsblad.nl

Inlichtingen 
voor adverteren in het 
Gemeenschapsblad 

Maria Hagelaar van Griensven, 
Het Klavier 4

Tel 0492 - 383293
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Fysiotherapie
Manueel Therapie
Bekkenfysiotherapie
Sportfysiotherapie
KinderFysiotherapie
KinderManueeltherapie
Medical Taping
4xT methode
Claudicatio-training
 
 
 

Acupunctuur
Tuina Massage
Mindfulness
Yoga
Coaching
Klassieke Homeopathie
Reflexologie

 
Kouwenberg 13 Aarle–Rixtel 0492-381288  www.fysioenzoaarlerixtel.nl

Nieuw 

Collecteweek 
Brandwonden 

Stichting: 
11 t/m 17 oktober.

Geef om een 
littekenvrije toekomst!!

In de week van 11 tot en met 17 oktober 
houdt de Nederlandse Brandwonden 
Stichting de nationale collecteweek. Om 
ons ideaal te kunnen verwezenlijken - 
brandwonden litteken-loos genezen - zijn 
we afhankelijk van alle donaties. Vandaar 
onze oproep “Geef om een littekenvrije 
toekomst”. Want mensen met brand-
wonden littekens zijn vaak doelwit van 
vervelende opmerkingen en leven in een 
samenleving waarin met een geschonden 
uiterlijk jezelf driedubbel moet bewijzen.
Coördinatrice Brandwonden Stichting 
Aarle-Rixtel
Nellie Hoogkamer

Klokje                                               
TE KOOP
Mooie piano te koop van particulier, in 
zeer goede staat, merk: August Förster
kleur bruin notenhout, prijs €600,-.
Als u interesse heeft bel me dan gerust, 
tel 0492-538795 Aarle-Rixtel.

LeJazz Leerorkest
Wil je (beter) leren improviseren in een 
kleine groep? Er is nog plaats op don-
derdag of zaterdag.
lejazznow@hotmail.com   
zie ook: www.lejazznow.nl
en https://www.facebook.com/lisettelejaz-
znow?ref=hl
06- 49 111 031 Lisette Elbers en Bas 
Cooijmans
Ook saxofoon- of contrabas/basgitaar 
lessen.
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23 september Verharding landwegen
Speciaal voor de bewoners van de Aar-
le-Rixtelse Heikant is er goed nieuws. De 
vergunning voor de aanleg van de nieuwe 
asfaltweg in de Kloosterdreef tot aan 
houthandel Oerlemans en de Wolfsputten 
is verleend. Naar alle waarschijnlijkheid 
zal de Maatschappij “De Kempen” uit 
Eindhoven reeds maandag aanstaande 
hiermede beginnen. In een periode van 
50 werkbare dagen moet alles gereed 
zijn.

23 september Auto inbreker ingesloten
Woensdag is de 21-jarige Eindhovenaar 
J.B. voor de officier van justitie in Den 
Bosch geleid, op de beschuldiging van 
diefstal van goederen uit geparkeerd 
staande auto’s in Eindhoven, Lieshout en 
Aarle-Rixtel. De jongeman heeft bekend. 
Uit drie auto’s in Eindhoven stal B. een 
handtas, een radio en snoepgoed. In Lie-
shout vond de knaap in de auto een radio 
met luidsprekers. In Aarle-Rixtel stal hij uit 
een auto een radio, een schijnwerper en 
een plaid. J. B. is ingesloten in het huis 
van bewaring in Den Bosch.

24 september Knaap viel van fiets 
onder auto
Mede dankzij een krachtige rem actie 
van chauffeur van B. is de 15-jarige J. 
Smulders van de Hagelkruisweg uit Aar-
le-Rixtel gisteren avond slechts met een 
hersenschudding uit een gecompliceerde 
aanrijding te voorschijn gekomen. De 
knaap reed op de Helmondseweg achter 
een bromfietser, die plotseling afremde. 
Vermoedelijk merkte de 15-jarige dit niet 
snel genoeg op, kwam met het voorwiel 
van zijn fiets tegen het achterwiel van de 
brommer en viel. Op hetzelfde moment 
naderde een vrachtauto van van Hoeks 
Graanhandel, bestuurd door van B. De 

vrachtauto chauffeur had nauwelijks 5 
meter speling om de knaap te ontwijken. 
Dat lukte niet. De knaap kwam met zijn 
fiets onder de vrachtwagen, die echter 
door de krachtige remactie op hetzelfde 
moment bijna stil stond. De jeugdige 
fietser kwam dwars tussen beide voor-
wielen te liggen. Met enige moeite kon hij 
uit zijn benarde positie worden bevrijd. In 
het ziekenhuis te Helmond constateerde 
men een hersenschudding.

25 september Raad Aarle-Rixtel 
maandag bijeen.
Niet maandag avond om half 8, maar 
maandag middag om 4 uur komt de ge-
meenteraad van Aarle-Rixtel bijeen voor 
de behandeling van een klein aantal 
voorstellen. De raad wordt een krediet 
gevraagd van f 18.635 voor de door-
trekking van de Dr. Timmersstraat en de 
verlichting hiervan. Ook de verordening 
op de heffing van de vermakelijkheidsbe-
lasting dient te worden gewijzigd, omdat 
danscursussen en danslessen niet onder 
vermakelijkheden vallen. Voorts is er een 
voorstel tot onbewoonbaar verklaring van 
het pand Laag Strijp 15.

28 september Bromfiets dieven in Aar-
le-Rixtel gepakt
De rijkspolitie van Aarle-Rixtel, die de 
laatste tijd al meer successen heeft ge-
boekt bij het opsporingswerk, heeft op-
nieuw een goede slag geslagen. Bij een 
routine onderzoek heeft zij ontdekt dat 
drie Aarle-Rixtelse jongelui: P.S.; A.K. en 
H. v. D., zich de laatste tijd regelmatig 
schuldig hebben gemaakt aan diefstallen 
van bromfietsen en fietsen. De jonge 
mannen  zijn aangehouden en zullen 
vrijdag worden voorgeleid voor de officier 
van justitie in Den Bosch. Zij hebben tot 
nu toe de diefstal van 14 bromfietsen en 
3 fietsen bekend. De voertuigen werden 
gestolen in Gemert, Helmond, Lieshout, 
Deurne en uiteraard in Aarle-Rixtel zelf.
HELMONDS DAGBLAD september 1965
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