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Stichting
Gemeenschapsblad
Aarle-Rixtel

Oplage 2500
Jaargang 45
www.gemeenschapsblad.nl

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
Inleveren kopij

Kosten van de advertenties

Tot uiterlijk dinsdagavond voor het verschijnen van het volgende nummer.
E-mail:
redactie@gemeenschapsblad.nl
Advertenties, dankbetuigingen en
klokjes (duidelijk leesbaar)
Adres
Het Klavier 4, 5735 BK, Aarle-Rixtel.
Klokjes en dankbetuigingen
tegen contante betaling aanleveren of
via de mail en overmaking op
Rabo NL37RABO010 14 95 048.

Exclusief BTW 21 %
1/1 pagina:
€ 50,=
1/2 pagina:
€ 26,50
1/3 pagina:
€ 19,=
Klokjes inclusief BTW: v.a. € 4,=
Dankbetuigingen inclusief BTW: € 9,=
Bijkomende kosten, zoals verkleinen van
advertentie e.d. zullen worden doorberekend.
Bank: Rabobank
NL37RABO01014.95.048

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

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

Verschijningsdata: 2-11

/

16-11

/

30-11

/

21-12

/

11-1-2016
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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 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
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Parochie O.L. Vrouw Presentatie
Week van zondag 18 oktober t/m zaterdag 24 oktober
Zondag 18 oktober – 29e Zondag door het jaar
Voorganger Pater Wester
09.30uur Kerk – Eucharistieviering – kerkkoor O.L.V. Presentatie
Overleden ouders Jan en Truus van Dijk – de Vries
Gerard Lamé					(par.)
Christ en Antoine van Bommel
Ben Loomans
Jan Hendrix						(verj.)
Overleden ouders Vereijken-Verhagen		
(j.get.)
Voor vervolgde christenen in Maleisië en Indonesië
Tot welzijn van de parochie
Woensdag 21 oktober
19.00 uur Kapel - Rozenkransgebed

Week van zondag 25 oktober t/m zaterdag 31 oktober
Zondag 25 oktober
Voorganger
Pastoor Verbraeken
09.30 uur Kerk – Eucharistieviering – Samenzang
Overleden familie Vergroesen – Ravensloot
Hein van den Bogaard				
(verj.)
Overleden ouders van Boheemen – van Grieken
Jan Hornes						(par.)
Hans van Brug					(17e sterfdag)
Herman Biemans					(KBO)
Overleden ouders Jan en Christien van der Asdonk-Kuijpers		
Woensdag 28 oktober
19.00 uur Kapel - Rozenkransgebed

Week van zondag 1 november t/m zaterdag 7 november
Zondag 1 november – 31e Zondag door het jaar. Allerheiligen.
Voorganger Pastor Hasselman
09.30 uur Kerk – Eucharistieviering – kerkkoor O.L.V. Presentatie
Overleden begunstigers van het Onze Lieve Vrouwe Gilde
Henk van Duppen					(par.)
Sien Nooijen						 (fund.)
Frans Vogels
Hanneke van Berlo
Overleden ouders de Korte – Verhaar		
(fund.)
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Parochie O.L. Vrouw Presentatie
Nelly van de Ven
Overleden ouders Jan en Mien Smits – van de Ven (verj. Jan)
Rietje Westerlaken					(par.)
Maandag 2 november - Allerzielen
19.00 uur Kerk – Allerzielenviering -kerkkoor O.L.V. Presentatie
Na de viering zullen we gezamenlijk naar het kerkhof gaan om onze 		
overledenen te gedenken.
Woensdag 4 november
19.00 uur Kapel – Rozenkransgebed
Overleden
Op 16 september j.l. mevrouw Tonnie Jansen-van Moorsel in de leeftijd van 90 jaar.
Doopvieringen
De volgende doopviering in de Mariakapel van Aarle-Rixtel zal zijn op 13 december.
De gezamenlijke doopvoorbereiding voor deze viering is op maandag 2 november
om 20.00 uur in de pastorie van Aarle-Rixtel, Heindertweg 1.
Beide ouders worden verwacht daarbij aanwezig te zijn. U kunt u 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 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
Allerzielenviering 2015
De speciale Allerzielenviering zoals u gewend bent zal dit jaar hier in onze kerk plaatsvinden op MAANDAGAVOND 2 november om 19.00 uur.
Wij zullen tijdens deze viering speciaal alle parochianen gedenken die het afgelopen
jaar van ons zijn heengegaan. Leden van de werkgroep Avondwake zullen bij iedere
naam die voorgelezen wordt een kaars aansteken. Tevens bidden wij dan ook voor al
onze andere overledenen.
Na de dienst gaan we, bij goed weer, gezamenlijk voor een kort gebed naar het
kerkhof en kunnen eerder genoemde kaarsen door de families op de graven geplaatst
worden.
Ook op de andere graven zullen brandende kaarsjes staan. U bent van harte welkom!

Vieringen Missieklooster H. Bloed te Aarle-Rixtel
Kloosterdreef 7
Eucharistevieringen;
09.30 uur
op zaterdag en zondagen
17.30 uur
maandag t/m vrijdag
Uitstelling van het Allerheiligste
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Aannemingsbedrijf - Machineverhuur
Sloop & Grondwerken
Handelsonderneming & Recycling
Groene woudseweg 2

8

-

Beek en Donk

-

Tel. 0492 - 46 59 42

Bericht van:
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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

genieten van de buitenlucht.

Maatjes gezocht: een paar uurtjes per week kan een leven veranderen!
Een maatje kan op allerlei manieren
helpen door bijvoorbeeld een bezoek
thuis te brengen of door samen op stap of
naar de film te gaan, te sporten, fietsen,
wandelen, koffie drinken, spelletje doen
of samen met een hobby bezig zijn. ViERBINDEN maatjesproject is op zoek naar
vrijwilligers die een maatje voor iemand
willen zijn.
Voor een 73-jarige man uit Lieshout is het
maatjesproject op zoek naar een man of
vrouw die 1 keer per week met meneer
wil gaan wandelen of fietsen. Bij slecht
weer zou hij ook graag wat dingen op zijn
computer willen leren. Dagen en tijden in
overleg.

Ook is het maatjesproject op zoek naar
een maatje voor een 79-jarige man uit
Aarle-Rixtel. Deze meneer zit in een
elektrische rolstoel die hij heel handig
manoeuvreert en wil daarmee graag op
pad met iemand die met hem meefietst
en samen met hem een terrasje pikt of
iets dergelijks. Bij slecht weer zou hij ook
graag buurten.
Voor een 68-jarige vrouw uit Aarle-Rixtel
zoekt het maatjesproject een maatje die
gezelligheid kan bieden. Samen buurten,
wandelen, terrasje pikken enz.
Voor 3 stoere jongens tussen de 21 en
28 jaar oud met een beperking zijn we op
naar 3 maatjes. De jongens zoeken iemand die bijvoorbeeld mee naar de kroeg
wil, een uitje naar de bioscoop wil maken,
spelletjes spelen enz.

Tevens is het maatjesproject voor een
enthousiaste 12-jarige jongen uit Beek en
Voor een 80-jarige man uit Aarle-Rixtel is Donk op zoek naar een jongen/man die
het maatjesproject op zoek naar een maa samen met hem wil gaan fietsen, vissen
tje die het leuk vindt om samen met hem of gezellig naar de speeltuin wil gaan.
te wandelen en eventueel een boodschap
Voor meer informatie over deze vacate doen.
tures of als u interesse heeft om maatje
Voor 2 dames van 55 en 60 jaar is het te worden dan graag contact opnemen
maatjesproject op zoek naar 2 wande- met het maatjesproject Laarbeek, Otlaars. Beide vrouwen zijn afhankelijk van terweg 27, 5741 BC Beek en Donk, teeen rolstoel. Graag zouden ze 1 keer per lefoonnummer: 0492-328807. Een mailtje
week buiten gaan wandelen om even- sturen naar sdkoning@vierbinden.nl kan
tueel een boodschap te doen en om te natuurlijk ook.
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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:

Vrijwillige coördinator Maatjesproject: iets voor jou?
Het Maatjesproject Laarbeek is op zoek
naar een betrokken en enthousiaste vrijwillige coördinator. Bij het Maatjesproject zetten vrijwilligers zich in voor zowel
jongere als oudere Laarbeekse mensen
in kwetsbare situaties. Dat wil zeggen
mensen met een chronische ziekte, lichamelijke- en of verstandelijke beperking,
dementerenden of eenzamen.
Vrijwilligers van het maatjesproject Laarbeek noemen we ‘maatje’ en steunen
mensen, die:
• er op uit willen, maar het moeilijk vinden
om dat alleen te doen
• zich niet eenzaam willen voelen
• moeite hebben om zelf initiatief te nemen
• mantelzorger zijn, maar degene waar
ze voor zorgen niet alleen kunnen laten,
maar toch even eropuit willen om even op
adem te komen.
Een maatje kan op allerlei manieren
helpen:
• samen op stap gaan om afleiding te
zoeken of om mensen te ontmoeten:
fietsen, wandelen, samen sporten of naar
de film.
• bezoek thuis: koffie drinken, praten en
spelletjes doen
De vrijwillige coördinator houdt gesprekken met zowel de vrijwilligers als
de hulpvragers en stemt de inzet van vrijwilligers af op de vraag. Hiervoor zijn wij
op zoek naar een flexibele, sociaalvaardige persoon die graag zijn/haar inzet wil
plegen voor zowel de kwetsbare mensen
als voor de in te zetten vrijwilligers. De
vrijwillige coördinator dient in het bezit te
zijn van een auto en handig te zijn met de
computer. Hij/zij krijgt professionele ondersteuning en begeleiding. Als vrijwillige
coördinator kun je er ook voor kiezen om
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voor een bepaalde kern werkzaam te zijn,
bijvoorbeeld alleen Beek en Donk. In dat
geval is het Maatjesproject Laarbeek op
zoek naar meerdere coördinatoren.
Voor meer informatie kunt u terecht bij
Suzan de Koning
Coördinator ViERBINDEN Vrijwilligerswerk en Maatjesproject
sdkoning@vierbinden.nl
0492-328807

Collecte voor de
Nierstichting
“Ik draag bij aan de draagbare kunstnier, u ook”.
Met deze boodschap werd dit jaar de
collecte gehouden voor de Nierstichting.
Werken je nieren niet, dan ga je dood. De
Nierstichting zet alles op alles, zodat nierpatiënten in leven blijven en echt blijven
leven: met een beter levensperspectief
en meer vrijheid en energie om gewoon
mens te zijn. Hierbij helpt de draagbare
kunstnier.
Een positieve bijdrage hieraan is geleverd door de geldelijke bijdrage aan de
collectanten tijdens de collecte die in de
week van 20 tot 27 september gehouden
is. Namens de Nierstichting dank voor
het mooie bedrag van 1636,88 euro, dat
mede door uw gift opgehaald is. Daarbij
ook dank aan de collectanten voor hun
inzet.
Namens de coördinators Marianne Löring
en Francien van de Weijer.

Klokje
Binnenkort een Groepsdiner of Feestje,
Denk ook eens aan Het Veerhuis. Het
Veerhuis 0492-461889
www.restauranthetveerhuis.nl
11
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Ack van Rooyen – flügelhorn
Jeroen Manders – tenor en sopraan
saxofoon
Marc van Roon – piano, rhodes
Erik Robaard – contrabas
Wim Kegel – drums

Harmonie De Goede Hoop
houdt oudijzeractie
Trompet-gigant
Ack van Rooyen bij
Wim Beeren Jazz Society
op woensdag 21 oktober
Miles Davis, Lee Konitz, Dizzy Gillespie,
Clark Terry, Kenny Clarke, WDR Big
Band, Peter Herbolzheimer, Metropole
Orchestra, Gil Evans Orchestra, Rob
Pronk: slechts een greep uit de namen
van de indrukwekkende CV van trompeten flügelhorngigant Ack van Rooyen, met
een carrière die ruim 70(!) jaar beslaat!
In het kader van de tournee ter gelegenheid van zijn 85ste verjaardag, is het
voor Wim Beeren Jazz Society een grote
eer om Ack met zijn band in zaal van
Bracht aan de Kerkstraat in Aarle-Rixtel
te mogen ontvangen. En dat ook nog op
21 oktober, de 70ste geboortedag van de
grondlegger van de society: Wim Beeren.
Natuurlijk behorend tot de oudere generatie, is Ack van Rooyen „still going
strong“. Zijn spel is te typeren als sensitief, met een gevoel voor zowel swing en
traditie als vernieuwing. Het is verbazingwekkend om te zien én te horen dat de
jaren geen vat op hem lijken te krijgen.
Gezien de verwachte grote belangstelling
het advies om op 21 oktober tijdig aanwezig te zijn.
Aanvang 20.30 uur, entree € 8,Line-up:

Op zaterdag 17 oktober is het weer mogelijk oude metalen in te leveren ten behoeve van harmonie De Goede Hoop .
Tussen 09.00 en 11.00 kunt u daarvoor
terecht op het terrein tussen de Boerenbond en grand-café Stout aan de Dorpsstraat. Leden van de harmonie zijn daar
dan aanwezig om de materialen in ontvangst te nemen. Alle soorten oude metalen zijn welkom. Daarnaast ook: elektrakabels, witgoed en oude computers.
Indien uw spullen te zwaar of te omvangrijk zijn om ze te brengen, dan komen we
ze op die dag na 11.00 uur ook graag ophalen. Bel daartoe met Willem Verhoeven
06-38900299. Grotere partijen komen we
ook graag tussentijds wel ophalen. Als u
aan het opruimen bent en u wilt direct van
uw spullen af, dan kunt u die deponeren
op het eerder vermelde terrein tussen
de Boerenbond en Stout aan de Dorpsstraat, op het verharde stukje tussen de
platglasbak en de beukenhaag.
De overige data van inzameling zijn dit
jaar: 14 november en 19 december.

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

•Woningstoffering
•Interieurbouw
•Machinale houtbewerking
Dat is thuiskomen!

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

WWW.VANROIJ.COM
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Bericht van:
De Meikever
Van de komkommertijd naar het paddenstoelenseizoen is slechts een kleine stap,
net zoals het voor de mens een kleine
stap is van de zomer naar de herfst. En
daar zitten we nu midden in, regen en
mist, een stuk frisser en natuurlijk paddenstoelen. Waar kan een mens zich nog
meer aan vergapen dan aan al die fraaie
exemplaren in onze velden en bossen.
Samen met de kleuren van de herfstbladeren en alle vruchten aan bomen
en struiken, een prachtig palet voor een
schilder. De gidsen van het IVN nemen
ons graag mee de Laarbeekse natuur
in om van alle herfstkleuren te genieten.
Vooral doen. Ik werd erg enthousiast door
de waarnemingen op Strijp. Een geweldige natuurontwikkeling, gewoon tussen
de huizen van deze wijk. Bloemen, vogels
en vlinders. Een bewijs dat het handelen
van de mens wel degelijk van invloed is
op flora en fauna. Maar je moet er wel
oog voor hebben en de wil om je daadwerkelijk daarvoor in te zetten. Economische belangen maar ook onwetendheid
zorgden in het verleden voor desastreuze
ontwikkelingen in de natuur. Ongekende
milieuvervuilingen, ruilverkavelingen en
machinaal werken, monocultuur en overvloedig gebruik van bestrijdingsmiddelen,
drukten hun negatieve stempel op flora
en fauna. En natuurlijk op onze eigenleefomgeving, maar dat hadden de meesten
van ons niet in de gaten. Door ingrepen
van overheden en bewustwording van de
mens zelf, zijn bepaalde ontwikkelingen
gestopt of sterk teruggedrongen. Maar
we moeten waakzaam blijven en met verantwoordelijkheid voor de volgende generaties blijven denken, dat is mijn stellige
overtuiging. Langs het kanaal fluit niet
alleen de wielewaal, maar tegenwoordig
ook de goudvink. Het is bijna een tropi-
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sche vogel wat zijn kleurig verenpak betreft, vooral de mannen. Marcel kreeg er
weer eentje voor zijn lens, een jong exemplaar en leverde het bewijs dat ze in deze
omgeving hebben gebroed. Waarom is
de vraag. Het zijn echte zaadeters dus
waarschijnlijk is er een overvloed aan
bloemen en onkruidzaden in de omgeving. Waar eten is wil ik wonen, zal de
goudvink denken. In het begin van jaren
70 werd de goudvink regelmatig gesignaleerd in de omgeving van Wiebiegen en
Kruisschot. In de netten van Marinus van
Aerle en Janus van de Vorst, werkzaam
voor het Vogeltrekstation in Arnhem, kon
je ze van dichtbij bewonderen. Als je tenminste door dit illustere tweetal werd uitgenodigd op de vroege zondagmorgen.
Die eer viel mij wel eens te beurt. Zij
gaven ze heel snel weer hun vrijheid, wel
met een glanzend ringetje om hun pootje.
Dat kon niet gezegd worden van onze
Helmondse vogelvrienden die er destijds
een sport van maakten om zoveel mogelijk vinken te “scoren” en tegen flinke bedragen te verpatsen in de illegale handel.
Deze hobby schijnt bijna uitgestorven te
zijn, waarschijnlijk omdat de boetes voor
deze volkssport astronomisch hoog zijn
geworden en dat is terecht. Laat zitten
wat er zit in de natuur en laat fluiten wat
er fluit. Op mijn trektochten door Europa
passeerde ik vorige week de slagvelden
bij Verdun, een kleine 500 kilometer van
hier Kilometers lang strekken de glooiende hellingen van de akkers in dat gebied zich uit. De bodem is daar heel licht
van kleur. En dan vallen zwarte vogeltjes
wel op. Geen honderden maar duizenden
kieviten, op eerbiedige afstand van elkaar, uitrustend op hun trektocht naar
het warme zuiden. Een ware uittocht,
allemaal Nederlanders op weg naar een
ander continent, dacht ik nog even, maar
niet op de vlucht, gewoon hun instinct volgend en ze komen bijna allemaal weer
terug, volgende lente.
De meikever.
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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

schoonheidsspecialisme

Ook cadeaubonnen verkrijgbaar

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

16

Bericht van:

Gemeenschapsblad Aarle-Rixtel

Filmcyclus 2015 een interactieve nabespreking o.l.v. Philip

De werkgroep Oudereneducatie, de vier
gezamenlijke Seniorenverenigingen van
Laarbeek en Vierbinden organiseren ook
dit jaar weer een filmcyclus met als thema
“ Weer in het reine komen”
“Weer in het reine komen”, ….. met jezelf,
….. met de ander(en), ….. én, zo u daar
belang en geloof aan hecht, met God of
als u liever wilt met de hogere/diepere dimensies van het bestaan. Deze drie lagen
van ‘weer in het reine komen’ hangen
samen en lopen door elkaar heen. Dat
zullen we ook in de films van deze reeks
terugzien.
Weer in het reine komen is van groot belang, willen mensen niet vast komen te
zitten en opgesloten blijven in het kwaad
en onheil dat hen is aangedaan of overkomen; willen ze niet verzanden in zelfbeklag en zelfmedelijden en verstikken
in wraak, wroeging, wrok, in schaamte et
cetera; willen ze hun leven weer een wending ten goede kunnen geven.
Maar “weer in het reine komen” is niet
gemakkelijk. Het vergt vaak een lang en
zwaar proces van worsteling en strijd,
zowel aan de kant van de slachtoffers als
aan de kant van de daders. Het vraagt
veel zelfoverwinning en moet (minimaal)
van twee kanten komen.
De cyclus bestaat uit een 4-tal films:
Film 1 Jagten op dinsdag 3 november
Film 2 Troubled water op dinsdag 1 december
Film 3 Vliegeraar op dinsdag 5 januari
Film 4 The Straight Story op dinsdag 19
januari
De filmmiddagen starten steeds om 13.30
uur en vinden steeds plaats in de filmzaal
van het Dorpshuis in Lieshout. met een
korte inleiding door Philip Verdult, tot
aan zijn pensioen als filosoof werkzaam
aan de Radboud Universiteit Nijmegen.
Daarna wordt de film vertoond. Na de
film is er een korte pauze, gevolgd door

Verdult. U mag zelf weten of u daarbij
aanwezig wilt zijn; wel is dit zeer aan te
bevelen. De middag, inclusief nabespreking, duurt tot ongeveer 17.00 uur, alleen
inleiding, film, koffie/thee tot ongeveer
16.15 uur.
Door een gezamenlijke inspanning
kunnen senioren bovengenoemde serie
voor € 25,00 bijwonen. Ook is het mogelijk om één film voor € 7,00 bij te wonen.
Leden van de seniorenverenigingen
hebben met de verspreiding van ONS
een aanmeldformulier ontvangen, andere
belangstellenden kunnen deze opvragen
bij het secretariaat van Vierbinden (0492328803 of hbouwmans@vierbinden.nl ).
Voor een uitgebreidere omschrijving van
de films verwijzen wij naar de website van
Vierbinden
( www.vierbinden.nl ) op deze site kunt u
ook het inschrijfformulier vinden.

LIEDERENTAFEL
“’T ZONNETJE” IN ZONNETIJ
AARLE-RIXTEL.
Donderdagavond 29 oktober 2015 staat
al weer de volgende liederentafel voor de
deur. De samen met ViERBINDEN georganiseerde liederentafel wordt gehouden
in de ontmoetingsruimte van ZONNETIJ
aan de Heindertweg 87, Aarle-Rixtel.
Samen gaan we zingen onder begeleiding van “ Sun Shine”,het eigen orkest, uit
liederenbundels die voor u aanwezig zijn.
De avond begint om 19.30 uur en iedereen is van harte welkom.
De zaal is open vanaf 19.00 uur en de
toegang is gratis.
We gaan er deze avond weer een gezellige avond van maken.
Voor meer informatie bel 0492-534726 of
via e-mail: frans.raaijmakers@upcmail.nl
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Meld je aan als collectant via 010-591 98
39, www.nationaalmsfonds.nl

Lichtstad
Revuetheater
in het Anker

Nationaal MS Fonds
zoekt collectanten

Het Nationaal MS Fonds zoekt collectanten voor de jaarlijkse collecteweek van
23-28 november.
Tienduizenden collectanten trotseren het
novemberweer met de instelling:
Een beetje kou gaat wel weer over, MS
niet!
MS is een grillige ziekte maar vooral ook
een beetje rare ziekte, want waarom raakt
de ene persoon met MS in korte tijd snel
geïnvalideerd en een ander met MS kan
nog jarenlang goed functioneren?
De enige gemeenschappelijke factor
hierbij is angst. Mensen die aan MS lijden
zijn altijd bang. Bang voor wat de ziekte
kan aanrichten.
Daarom heeft het Nationaal MS Fonds
een tweetal kernwoorden bij alle activiteiten en onderzoeken: genezing en verbetering!
Genezing omdat we zo graag willen dat
we een MS vrije wereld gaan krijgen.
En wat je nu nog niet kunt genezen, kan
je wellicht wel verbeteren zodat de kans
op uiteindelijke genezing vergroot wordt.
Het Nationaal MS Fonds blijft zich inzetten op het ontwikkelen van nieuwe
behandelprogramma´s waarbij het vertragen van invaliditeit het belangrijkste
uitgangspunt is.
Want waarom zouden wij stilstaan en afwachten als we nu al iets kunnen doen?
Wil jij je inzetten voor mensen met Multiple Sclerose?
18

De gezamenlijke afdelingen van de Zonnebloem uit Laarbeek, bieden op zaterdagmiddag 7 november 2015 een optreden door het Eindhovense Lichtstad
Revuetheater aan.
Dit zal plaatsvinden in Muziekcentrum het
Anker te Beek en Donk. Dit optreden is
nadrukkelijk niet alleen voor gasten van
de Zonnebloem, zodat de gasten ook
hun eigen familie of andere door hen gewenste begeleiding kunnen meenemen.
De kosten voor dit middagvullend programma bedragen € 15 per persoon inclusief vervoer. In elke kern van Laarbeek
zal op een nog nader bekend te maken
plek en tijdstip een opstapplaats komen
waar u door een (taxi)bus zult worden opgehaald. De organisatie heeft in verband
met de beperkte parkeerruimte namelijk
liever dat u zo min mogelijk met eigen
vervoer komt.
Ook een kopje koffie voor aanvang en
een drankje in de pauze zijn bij de prijs
inbegrepen.
De show heet ‘En nu Revue’, waarin
sketches, liedjes, choreografie en conferences over de actualiteit, worden
afgewisseld met acts van verschillend
pluimage, zoals een goochelaar, een majorettecorps en een dansgroep van danseressen op leeftijd.
Het thema van de show is nostalgie; het
verlangen naar vroeger, maar het moeten
accepteren van veranderingen en uiteindelijk tot de conclusie komen dat de toekomst eigenlijk een heel mooi vooruitzicht
biedt.
Als u zich wilt aanmelden voor deze show
dan kunt u daarvoor terecht bij:
Maria Hagelaar tel. 0492 – 383293.
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bedraagt 5,- incl consumptie.Kaartjes
kunnen in de voorverkoop worden besteld via 0492 382943

OKTOBERFEST AARLE RIXTEL

Keltische muziek in
Kouwenbergs kerkje
Zondag 18 oktober
Zondag 18 oktober is in het Kouwenbergs
kerkje een optreden van de Keltische muziekgroep
Slán.
“Slán” (spreek uit: slawn) is het Iers-Keltische woord voor “Tot Ziens” of op z’n Brabants: “Houdoe”.
En het is de naam van deze folkgroep die
muziek brengt uit landen waar de Kelten
hun sporen hebben achtergelaten: Ierland, Schotland, Engeland en Bretagne.
Slán brengt prachtige ballades afgewisseld met opzwepende jigs, reels en hornpipes.
Er is een mooi evenwicht tussen de zangnummers en de instrumentale muziek
en natuurlijk worden er mooie verhalen
verteld! De band is opgericht in 2004 in
Bergen op Zoom en heeft de afgelopen
jaren met veel succes op diverse festivals gespeeld. Er zijn meerdere Cd’s
uitgebracht, waarvan de nummers “Will
ye go to Flanders?” en “Si Beag si Mor”
zelfs allebei een eervolle derde plaats
behaalden in de “Celtic Top 5″. Slán bestaat uit Gabriele Kohl (zang, gitaar,fluit),
Ronald Collenteur (whistles, bluesharp,
doedelzakken, accordeon en percussie),
Jaap van Liere (gitaar, banjo, accordeon, whistles en zang) en Piet Kikkert
(basgitaar en verhalenverteller). Het optreden begint om 14.30 uur.De entreeprijs

Wij willen iedereen bedanken
Die zijn of haar bijdrage heeft geleverd
Wat afgelopen Oktoberfest
Tot een succes heeft gemaakt!
Voor volgend jaar alvast de data:
Vrijdag 07 oktober 2016 en
Zaterdag 08 oktober 2016
Noteer deze vast in Uw agenda
En Reserveer alvast Uw kaarten
Namens de Organisatie BEDANKT
Voor meer info:
info@oktoberfest-aarle-rixtel.nl
www.oktoberfest-aarle-rixtel.nl
Es wird wieder toll
Bis zum nächsten Jahr.

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 0492-538796 of 06-57807715
Aarle-Rixtel.
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Countryclub
The Black Longhorn in Zonnetij

Terwijl er bij goede weersomstandigheden
door een aantal ADW-ers op zondagmorgen en woensdagmiddag nog doorgefietst wordt op de weg, zijn er al anderen
die begonnen zijn met ons uitgebreide
winterprogramma. Afgelopen woensdag
gingen die van start met de wekelijkse
fysio-fitness avonden en op dinsdag 13
oktober vindt de eerste van zes maandelijkse rik- en jokeravond plaats in de Couwenbergh, aanvang 20.00 uur.
Zondag 18 oktober beginnen we met de
eerste van vier crosswedstrijden op het
parkoers nabij d’n Duvelsberg in de Lieshoutse bossen met de start om 10.30 uur.
Zijn er liefhebbers die hun krachten met
onze mannen willen delen, dan zijn die
ook van harte welkom. Deelname is gratis
en de wedstrijdduur is 25 minuten en
twee ronden. Graag vooraf even bellen
naar Karel Madou tel. 06-13194988.
Op 21-10 beginnen de Futteranen met
hun wekelijkse woensdagse veldtoertocht
met start om 13.00 uur en vanaf 22-10
trekken we er op donderdagmiddag met
de mountainbike op uit om op rustige wijze
twee uurtjes te genieten van onze mooie
omgeving. De start is dan om 13.30 uur
vanaf de hoek Dorpsstraat-Kerkstraat.
Info tel. 382340. Datzelfde doen we regelmatig op zondagmorgen om 10.00
uur, we moeten dan wel rekening houden
met ons andere programma, maar op
www.aandewielen.nl kunt u altijd de juiste
data vinden.
Onze officiële veldtoertochten welke
om de landelijke NTFU-kalender staan
worden gehouden op 8 november en 3
januari. In het volgende gemeenschapsblad volgt uitvoerige informatie.
Natuurlijk nemen een aantal van onze
veldtoerders wekelijks ook deel aan de
tochten van zusterverenigingen in de omgeving.

Op donderdag 15 oktober zal in de ontmoetingsruimte van Zonnetij een optreden worden verzorgd door Countryclub
The Black Longhorn.
Countryclub The Black Longhorn is in
1991 opgericht door een aantal country
liefhebbers. Zij organiseerden dans- en
luisteravonden met country orkesten. De
naam “Black Longhorn” is bedacht door
medeoprichter Willy van Oorschot, beter
bekend als “Big Willy”. De eerste country
avond vond plaats op 17 augustus 1991
in De Ark in Beek en Donk met een optreden van Misty Blue. In 1994 verhuisde
The Black Longhorn naar Zaal Slegers in
Lieshout. Op dit moment is de thuis basis
het Dorpshuis in Lieshout. In 2000 is begonnen met het organiseren van Country
Dance Party’s op CD-muziek. Een jaar
later is The Black Longhorn gestart met
een eigen dansgroep, inmiddels uitgegroeid tot een grote club enthousiaste
liefhebbers van zowel line- als partnerdansen. Door de jaren heen heeft bij The
Black Longhorn altijd het accent op het
echte COUNTRY gelegen. Dat is en blijft
hun handelsmerk.
Countryclub The Black Longhorn treedt
op van 19.30 uur tot 21.30 uur en de zaal
is open vanaf 19.00 uur. De toegang is
gratis. De Ontmoetingsruimte van Zonnetij is gelegen aan de Heindertweg 87 in
Aarle-Rixtel.
Iedereen is van harte welkom.

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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Reünie en
diploma uitreiking
Zeilkamp Laarbeek 2015
Ook dit jaar organiseren wij weer een reünie voor alle jongens die het afgelopen
jaar met ons mee naar Loosdrecht zijn
geweest. Vrienden, broers en neven zijn
ook van harte welkom.
Ken jij iemand in jouw omgeving die graag
meegaat? vraag hem mee!
We hebben dit jaar een zeer geslaagd
zeilkamp gehad. We zijn gezellig naar de
Sail in Amsterdam geweest en we hebben
ook nog de mogelijkheid gehad om te waterskiën. Maar natuurlijk hebben we ook
heel erg veel kunnen zeilen. Naast het
zeilen werden er ook regelmatig andere
activiteiten georganiseerd, waaronder
kwallenballen. Dat ging er flink hard en
fanatiek aan toe.
Op de reünie zijn er foto’s te bekijken
van het afgelopen jaar. Het is een leuke
avond om, onder het genot van een hapje
en een drankje, met elkaar herinneringen
op te halen aan het zeilkamp.
Waar: Scheepstal 3 te Aarle-Rixtel
Wanneer: vrijdag 23 oktober
Hoe laat: van 19:30 uur tot 21:00 uur
Deelname is gratis net als de koffie, thee
en de hapjes waarvoor we zullen zorgen.
De kosten voor een blikje fris en een
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biertje, voor degenen die ouder dan 18
jaar zijn, zijn hetzelfde als op het kamp.
Diploma uitreiking
Dit jaar hadden we weer veel deelnemers
die geslaagd waren voor hun zeildiploma.
Tijdens deze reünie zullen we deze deelnemers hun zeer verdiende diploma uitreiken.
Geslaagden:
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
Kamp 2016
Op de reünie kun je je ook al opgeven
voor het kamp van 2016. Het kamp zal
plaats vinden in de 3e week van de
bouwvak, dat is komend jaar van 20 t/m
27 augustus.
Voor meer informatie over deze reünie of
het zeilkamp kunt u contact opnemen met
Len van Teeffelen (06-47436071) of kijk
op onze website
www.zeilkamplaarbeek.nl
Tot vrijdag 23 oktober!

Vrije inloop
Vanaf zondag 4 oktober is het elke
zondag gratis tafeltennissen bij ATTC’77.
De gymzaal aan de Jan van Rixtelstraat
in Aarle-Rixtel is open van 10.00 - 12.00
uur. Iedereen is van harte welkom!
23

Bericht van:
VERKEERSACTIEGROEP GAAT
AAN DE SLAG!
DOET U OOK MEE?
De
Verkeersactiegroep
Aarle-Rixtel
wil het doorgaand zwaar verkeer in de
Dorpsstraat gaan tellen. We willen dit
in de week van 19 t/m 23 oktober doen.
Enwel, door op verschillende dagen en
tijdstippen met een aantal mensen bij
‘t Heuveltje en de Kouwenberg vast te
leggen welk zwaar verkeer er langskomt.
Na afloop van de tellingen bekijken we
de gegevens. Komt een voertuig binnen
5 minuten na registratie bij de ene post
langs bij de andere post dan is er sprake
van doorgaand verkeer.
Voor deze actie hebben we extra handen
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nodig. Dus, vindt u aanpakken van doorgaand zwaar verkeer belangrijk en heeft
u daarvoor wel een uurtje of twee over,
neem dan contact met ons op. Dat kan
door te bellen met 06-13253346 (Tom van
der Lugt, voorzitter Verkeersactiegroep).
Doe mee want een veiliger dorp begint bij
jezelf!

Klokje
3 GANGEN KEUZE MAANDMENU
€ 20.50. Het Veerhuis 0492-461889 –
www.restauranthetveerhuis.nl
4 GANGEN KEUZE MAANDMENU
€ 22.50. Het Veerhuis 0492-461889 –
www.restauranthetveerhuis.nl

Obresa zet u op
voorsprong!
Obresa is een moderne dienstverlener voor
administratie, belastingadvies en Interim
controlling.

Ondernemen
is topsport!

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!

Obresa Administratie & Advies | Molenstraat 17 | 5735 BJ Aarle-Rixtel | www.obresa.nl
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Wie wordt de
nieuwe prins Carnaval
van Ganzegat 2015/2016?

De 11e maand is al weer in zicht en dat
betekent voor de stichting organisatie carnaval Ganzegat de start van een nieuw
seizoen.
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 fantastische wijze de carnavalskar getrokken.
De komende weken zullen er in de diverse media weer hints gegeven worden
over wie de nieuwe prins van Ganzegat
gaat worden.
Eerder gaven we reeds de eerste drie
hints;
1.
Tis Unne Jonge
2.
Hij heeft een hutje in Ale
3.
Viert graag carnaval.
Daar voegen we nu maar liefst drie hints
aan toe:
4.
Nie te moeilijk
5.
Hij is geen bakker
6.
Wat heeft hij met Bakel?
Om het nog makkelijker te maken geven
wij u een lijst met 22 namen waarvan 1
naam de nieuwe prins van Ganzegat
wordt:
Ad Chatrer, Bart Kersten, Celio van
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Gerwen, David Verstappen, Frank Smits,
Jos vd Heuvel, Erik Tollens, John vd
Linden, Frans vd Heuvel, Frank Tops,
Hans Beekmans, Hein van Brug, Henry
van Veijfeijken, Jurgen Peters, Peter-Jan
Swaanen, Richard Kerste, Stephan
Smits, Stephan de Mol, Arjen vd Tillaar,
Gerry Hagelaar, Maarten Raaijmakers,
Michiel Jansen.
Onthoud deze hints goed, het kan van
pas komen bij het prinsraden, waarbij
voor elke ganzekwekavond een VIP arrangement voor 2 personen gewonnen
kan worden.
Nou, het eerste tipje van de sluier is opgelicht, het raden kan beginnen.
Tot gauw.
Stichting organisatie carnaval Ganzegat

Lezing bij I.V.N.
Laarbeek,
Op donderdag 15 oktober hebben wij
voor U een lezing over de mysterie van
de vogeltrek.
Wat weten wij hiervan?
Een deel van de vogels trekken wel, anderen niet die zwerven hooguit wat.
De vogels uit het noorden komen hiernaar
toe, de vogels die hier verblijven trekken
naar het zuiden.
Hoe weten ze dan wanneer en waarheen ze moeten vliegen. En welke route
kiezen ze?
Hierover kan Martien Helmig ons heel
veel vertellen aan de hand van zijn waarnemingen en onderzoeken.
Op deze avond worden wat tipjes van de
sluier opgelicht, voor zover dit kan, want
de vogeltrek blijft toch Mysterieus!
De lezing vindt plaats bij I.V.N. Laarbeek
in clubgebouw De Bimd, gelegen aan de
Beekse weg in Aarle Rixtel.
Wij beginnen om 20.00 uur. Het onderwerp vogels trekt vaak veel publiek dus
zorg wel dat U op tijd bent want vol is vol!
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Het is en blijft een
kwestie van gunnen...
www.BBig-Design.com

Leverancier alle
ziektekosten verzekeraars

Pierre v.d. Vorst Optiek

Dorpsstraat 40D, Stiphout | Tel.: (0492) 38 60 78 | ’s maandags gesloten

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
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Openingstijden showroom
wo-do-vrij :13.30-18.00 uur
za: 09.00-16.00 uur
Of volgens afspraak
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Na het fraaie najaarsweer,
voorafgaand aan het Oktoberfest
begint u ongetwijfeld al
in herfststemming te komen,
nu de bladeren kleuren en vallen
en er ontzettend veel eikels zijn,
moet dat betekenen,
dat we van een strenge winter mogen
dromen?
De Pieten discussie is hier in volle gang,
Antwerpen roept kom maar naar België
toe,
wij houden het oude gebruik wel in ere,
bij ons Vlamingen geeft dat geen gedoe.
Terwijl overal pepernoten worden aangeboden,
zijn de eerste kerstmarkten al open,
ja tegenwoordig loopt alles door elkaar,
mogen we a.u.b. nog enige tijd genieten
Halloween tocht van de kleurenpracht in de natuur,
dat is heel wat leuker
Het is weer zo ver op 7 NOVEMBER gaat dan het ‘goh’ over die Pieten.
de jaarlijkse Halloween tocht weer van RD
start.
Dit jaar zal hij georganiseerd worden in
Aarle Rixtel door CENDRA.
Deze tocht is bedoeld voor tieners van 10
t/m 15 jaar uit alle kernen van Laarbeek .
Gefeliciteerd jeugdraadsleden!
De tocht wordt gehouden in groepjes van
4 plus een begeleider of groepjes van 8
met 2 begeleiders.
Wij feliciteren Tara van der Aa, Rosalie
Om 19 uur wordt er gestart met de eerste Breukers, Amber Duijmelinck, Roman Grifgroep.
fioen, Kyell de Haas, Maartje Hageman,
Ben je niet bang???
Ruben van der Linden, Saleban MaGeef je dan op voor 4 november bij jou hamed, Tristan Sewalt en Thomas van
tienerwerk in je woonplaats ! of bij :
Velthooven als nieuwe jeugdgemeentewww.tienerwerklaarbeek.nl
raadsleden van Laarbeek.
CENDRA jeugd en tienerwerk
Succes met jullie werkzaamheden!
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27 September 2015 Sint Leonardus
Beek en Donk. Kringwedstrijd Brabants wipschieten op schietterrein
“t’ Wipke”
Op een mooie zondag middag werd er
wederom een kringschietwedstrijd Brabants wipschieten gehouden bij het Leonardusgilde op schietterrein’’ t” wipke”
in Beek en Donk. De schutters van de
Laarbeekse gilden presteerden goed.
Bjorn van de Kerkhof van het Onze Lieve
Vrouwe gilde uit Aarle-Rixtel werd reserve
kampioen en behaalde een 4e plaats op
het onderdeel vrije hand.
Henk van der Velden van het Onze Lieve
Vrouwe gilde uit Aarle-Rixtel wist beslag
te legen op de 2e prijs van het onderdeel
personeel. Goen Vorstenbosch van het
Sint Servatius gilde uit Lieshout Gilde
met de 6e prijs naar huis op het onderdeel personeel.
Henry van der Putten van het Onze Lieve
Vrouwe gilde uit Aarle-Rixtel Behaalde
de 5e prijs op het onderdeel vrije hand,
net voor Bert Vorstenbosch van het Sint
Servatius gilde uit Lieshout die 6e werdt.
Ook was er een 2e plaats voor Frans
Panhuizen van het sint Antonius gilde
uit Beek en Donk op het onderdeel bejaarden. De puistprijzen werden als volgt
verdeeld: 4e Jan Rovers Beek en Donk
6e Jet v Nunen Beek en Donk 7e Henk
v/d Velden Aarle-Rixtel. Aaanstaande
zondag zal er in Asten bij het sint Joris
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gilden geschoten worden door hen die
zich geclassificeerd hebben om de kringkampioen 2015 van kring Peelland. Aanvang 12:00 uur
27 September 2015 Sint Leonardus Beek
en Donk. Kringwedstrijd.
Erekampioen: 1e Patricia Vossen
Someren				
Kampioen: 1e Jan van Bree
Stiphout
2e Bjorn Kerkhof Aarle-Rixtel
Personeel: 1e Angel van Moorsel Lierop
2e Henk v/d Velden Aarle-Rixtel		
3e Sjan Vossen Someren 4e Patricia
Vossen Someren 5e Jan van Seggelen
Lierop 6e Goen Vorstenbosch Lieshout
Vrije Hand: 1eAngel van Moorsel Lierop
2e Tjeu Knapen Someren-Eind 3e Willy
Hoebergen Someren 4e Bjorn Kerkhof
Aarle-Rixtel 5e Henry v/d Putten
Aarle-Rixtel 6e Bert Vorstenbosch Lieshout Viertal: Gilde St Joris Someren
Schutters: 1 Sjan
Vossen.2 Patricia
Vossen.3 Huib Vossen. 4 Frits Kiggen
Bejaarden: 1e Jan van Bree Stiphout 2e
Frans Panhuizen Beek en Donk
Puist: 1e Hann van Seggelen Lierop
2e Angel van Moorsel Lierop 3e Jan
van Bree Stiphout 4e Jan Rovers
Beek en Donk 5e Willy Jacobs Lierop 6e
Jet v Nunen Beek en Donk 7e Henk v/d
Velden Aarle-Rixtel
4 Oktober 2015 Sint Joris Asten Kringwedstrijd Brabants wipschieten, Laarbeek schutters succesvol.
Op het mooie schietterrein van het sint
Joris gilde uit Asten is zondag 4 oktober
2015 en kringwedstrijd Brabants wipschieten gehouden. Onder mooie weersomstandigheden werd er gestreden door
de schutters met mooie resultaten voor
de schutters uit Laarbeek.
Annie Rovers van het sint Leonardus
gilde uit Beek en Donk veroverde de
eerste plaats op het onderdeel vrije hand
en plaats zich hiermede voor het kringkampioenschap 2015. Kampioen werd
29
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Henk van der Velden van het Onze Lieve
Vrouwe gilden uit Aarle-Rixtel en is hiermede ook geplaats voor het kringkampioenschap 2015. Op het onderdeel
personeel werd Jan Rovers van het sint
Leonardus gilde uit Beek en Donk 4e. De
volgende wedstrijd Brabants wipschieten
zal plaats vinden bij het sint Antonius
gilde uit Lierop op zondag 11 Oktober
2015 op schietterrein “de Rooveren” aanvang 13:00 uur
Erekampioen: 1e Ad Vlemmix Lierop
Kampioen: 1e Henk v/d Velden Aarle-Rixtel
1e John v/d Vleuten
Someren
Vrije Hand: 1e Annie Rovers Beek en
Donk
Viertal: Gilde Sint Joris Someren
Schutters 1 Sjan Vossen
Bejaarden: 1e Willie Donkers Lierop
Puist: 1e John v/d Vleuten Someren

Prins Bernhard Mierlo, op bezoek bij de Eendracht
Prins Bernhard uit Mierlo was zaterdag 26
september te gast bij De Eendracht om
mee te doen aan het Van Ganzenwinkel
toernooi. Dit is de 11de wedstrijd. In totaal bezoeken 17 handboog verenigingen
uit de regio ons jaarlijkse toernooi. De
gasten uit Mierlo waren met 6 schutters
aanwezig.
Van De Eendracht stonden 10 schutters
aan de meet. Hiervan hadden 6 schutters
een gemiddelde van 8 of hoger, en dat is
een goed resultaat. Want om tijdens de
25 wedstrijd pijlen 200 punten te schieten
( 8 gemiddeld ) moet je steeds goed geconcentreerd zijn. Als je een paar slechte
pijlen schiet kun je een score van 200 of
meer al niet meer halen.
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Vooral Geert van Ganzenwinkel en Arno
Donkers hadden een goede wedstrijd
geschoten met respectievelijk 26, en 16
punten boven hun jaar gemiddelde.
Prins Bernhard had voorafgaand aan
de wedstrijd opgegeven 1165 punten te
gaan schieten. Hier zijn ze helaas niet
in geslaagd, het werden uiteindelijk 1114
punten. Een negatief resultaat van -51.
Uitslag van De Eendracht:
1 Frank Schepers 226
2 Erwin Wijnhoven 219
3 Walter Jansen 215
4 Geert van Ganzenwinkel 209
5 Jan van Rooij 208
6 Arno Donkers 204
7 Henk Verachtert 182
8 Jo Maas 168
9 Martijn van der Heijden 164
10 Martien van de Graef 152
Na enkele jaren afwezigheid, doet De
Eendracht in het seizoen 2015/2016 ook
weer mee met de competitie van de Nederlandse Handboog Bond. Op 15 oktober gaat het eerste zestal hun eerste
wedstrijd schieten bij de Batavieren in
Neerkant. De deelnemers zijn Erwin
Wijnhoven, Walter Jansen, Geert van
Ganzenwinkel, Jan van Rooij, Arno Donkers en Henk Verachtert. Er worden in
totaal 7 wedstrijden geschoten in de periode tot februari 2016.
Ons club gebouw is aan de Lijsterstraat
25 te Aarle-Rixtel, als U interesse heeft
mag U altijd komen kijken naar deze
leuke sport. Op maandag avond vanaf
19:00 uur is de jeugd training, ook de
jeugd die interesse heeft mag vrijblijvend
komen kijken. Want boogschieten is een
sport die iedereen kan beoefenen, jong,
oud, man, vrouw.

email redactie@gemeenschapsblad.nl
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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

Café van Bracht

Van oudsher uw vertrouwde adres voor:

* Koffietafels
* Feesten en Partijen
* Vergaderingen
Kerkstraat 9, 5735 BW Aarle Rixtel Telefoon 0492-381221

www.twanvanhout.nl
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JOTA/JOTI 2015 bij
Scouting Aarle-Rixtel:
‘Back to the Future’
(17 oktober 11:00 – 15:00)

In 1989 kwam de film ‘Back to the Future
2’ uit waarin er in de tijd gereisd werd naar
het jaar 2015. Speciaal voor deze gelegenheid is het thema van de JOTA/JOTI
dit jaar ‘Back to the Future’ geworden. Op
zaterdag 17 oktober gaat Scouting Aarle-Rixtel kijken en beleven wat er nu werkelijkheid is geworden van de film. Wat
dacht je van: vliegende skateboards, vliegende auto’s, videobellen, hologrammen
en virtual reality brillen? Scouting Aarle-Rixtel heeft daarom een activiteitendag
georganiseerd waar jong en oud welkom
is om mee te doen of te komen kijken.
De JOTA (Jamboree on the Air) en JOTI
(Jamboree on the Internet) is een jaarlijks terugkerend evenement in het derde
weekend van oktober. In dit weekend
kruipen meer dan 500.000 Scouts over
de hele wereld achter oude en moderne
communicatieapparatuur en proberen
zij met elkaar in contact te komen via de
ether of via internet.
Scouting Aarle-Rixtel probeert ieder jaar
te kijken naar nieuwe ontwikkelingen in
de techniek om hier een leuke activiteit
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van te maken te maken. Zo was er vorig
jaar tijdens de JOTA/JOTI onder andere
een interactieve vliegtuigsimulator en een
heel groot touchscreen. Ook dit jaar zijn
er weer diverse nieuwe dingen, zowel
technische hoogstandjes als echte Scoutingactiviteiten.
Scouting Aarle-Rixtel nodigt iedereen van
jong tot oud uit op zaterdag 17 oktober
tussen 11.00 en 15.00 uur. Je kunt op elk
moment binnen komen lopen en actief
meedoen met de diverse activiteiten. De
koffie, thee en ranja staan klaar.
Kom een kijkje nemen op de blokhut van
Scouting Aarle-Rixtel, te vinden aan Duivenakker 74 te Aarle-Rixtel (achter multifunctioneel centrum De Dreef).

STREEKWINKEL CROY
Croylaan 8 Aarle-Rixtel

NIEUWE OOGST
APPELS EN PEREN
UIT EIGEN BOOMGAARD
Er zijn ook cadeaumandjes met
verschillende Croy producten
Leuk om iemand te verrassen
openingstijden
dinsdag
vrijdag
zaterdag

9.00 – 12.30 13.30 – 17.30
9.00 – 12.00 13.30 – 17.30
9.00 - 16.00
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50 jaar geleden

4 oktober In Aarle-Rixtel bromfietser
omgekomen
De 38 jarige G. Kloft uit Aarle-Rixtel is in
de nacht van zaterdag op zondag om het
leven gekomen, toen hij met zijn bromfiets
tegen een boom reed. Een voorbijganger,
S. uit Lieshout, vond de man, levensgevaarlijk gewond, links van de Helmondseweg in zijn woonplaats. K. overleed ter
plaatse aan de verwondingen.
4 oktober Aarlese jongen aangereden
Met ernstige verwondingen aan hoofd en
been is zondagmiddag in het ziekenhuis
opgenomen, de elf jarige Jan van de Biggelaar uit Aarle-Rixtel. De knaap werd,
door een auto, bestuurd door R. uit Gemert, aangereden, toen hij op zijn fiets
plotseling de weg overstak. Het ongeluk
gebeurde bij de jongen voor de deur.
5 oktober Ongeluk
Ter hoogte van sportpark “De Hut” te Aarle-Rixtel had ook zaterdag middag een
verkeersongeluk plaats. P. R. uit Mierlo,
die vanuit een zandweg plotseling de
harde weg opreed, kwam in botsing met
een auto, bestuurd door Fr. Uit Helmond.
Het ongeluk liep goed af. Alleen de duo
passagier van R., mejuffrouw H. S. uit
Helmond, liep lichte verwondingen op.
5 oktober Collecte
De collecte ten bate van de “Kankerbestrijding” heeft in Aarle-Rixtel 575 gulden
opgehaald.
5 oktober Najaarsvergadering Boerinnenbond en Jonge Boeren stand
In clubhuis café van Bracht te Aarle-Rixtel
hielden de leden van de Boerinnenbond
en van de Jonge Boeren stand een druk
bezochte vergadering, die verder werd
bijgewoond door de geestelijke adviseur,
kapelaan Peters, en technisch adviseur,
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de heer van Vleuten uit Bakel. Tijdens
de vergadering werd in grote lijnen het
programma voor het komende winterseizoen uitgestippeld. Voor de ontspanningsleiders cursus gaf zich een vijftal
leden op, voor de technische cursussen
bestond vrijwel geen belangstelling.
Voor leden vanaf zeventien jaar zal de
geestelijke adviseur godsdienstige gespreksavonden gaan leiden. Verder zal er
vandaag een oud ijzer actie en oud papier actie gehouden worden. De heer T.
Weyers deelde aan het einde van de vergadering mede, dat hij, wegens drukke
werkzaamheden en studie elders, zijn
voorzitterschap van de RKJB beëindigde.
Hij werd opgevolgd door de heer Fr. Verschuuren Pzn.
22 oktober Arbeider uit Aarle-Rixtel
hoort drie jaar eisen
Tegen de gedetineerde grondwerker A.
B. uit Aarle-Rixtel eiste gisteren de officier van justitie voor de Bossche rechtbank een gevangenis straf van 3 jaar met
aftrek van voorarrest en als bijzondere
voorwaarde: het zich onthouden van café
bezoek. Zijn makker J. van V., eveneens
uit Aarle-Rixtel, kreeg een jaar en zes
maanden met aftrek, als eis van de officier van justitie te horen. Op de late avond
van 16 mei j.l. hadden beide verdachten
zich schuldig gemaakt aan gewelddadige mishandeling van wachtmeester W.
Groenen te Aarle-Rixtel, toen deze, de in
beschonken toestand verkerende J. van
V., die slingerend over de weg fietste,
staande hield en gesommeerd had mee
te gaan naar het bureau. J. van V. verzette
zich en gaf de wachtmeester een slag in
het gezicht. Op dat moment kwam A. B.
langs, die een felle rancune tegen wachtmeester Groenen koesterde. Onder de
uitroep:”Ik heb met jou nog een appeltje
te schillen”, viel hij de politieman aan, bijgestaan door van V. , die al spoedig door
het dolle heen was. Het slachtoffer werd
deerlijk toegetakeld.
HELMONDS DAGBLAD oktober 1965
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