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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. 0493-497666.
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 8 november t/m 13 november
Zondag 8 november – 32e Zondag door het jaar
Voorganger Pastor Hasselman
09.30 uur Kerk – Eucharistieviering – Samenzang
Overleden ouders van der Heijden – van Melis, Truus en Jo
Christ en Antoine van Bommel
Familie Vogels – Berkers en Wies
		
Tot welzijn van de parochie
11.00 uur Kapel – Doopviering
Aaron van Dijck
11.45 uur Kapel – Doopviering
Tess van Zutphen
Woensdag 11 november		
19.00 uur Kapel – Rozenkransgebed

Week van zaterdag 14 november t/m vrijdag 20 november
Zaterdag 14 november
20.00 uur Kerk – Concert
Najaarsconcert gemengd koor Euphonia		
Zondag 15 november – 33e Zondag door het jaar
Voorganger Pater A. Verbraeken sm
09.30 uur Kerk – Eucharistieviering m.m.v. de Cantorij en het
Onze Lieve Vrouwe Gilde(Patroonsdag).		
Overleden familie Heesakkers – Ceelen
Overleden ouders Verhoeven – Vlemmix
Overleden ouders Ermens - Schepers
Voor de vervolgde christenen in Noord -Korea en China
Tot welzijn van onze parochie
Woensdag 18 november
19.00 uur Kapel – Rozenkransgebed
Vrijdag 20 november
15.30 uur Kapel – Huwelijk
Laura van Huijgevoort en Tim Schepens
Overleden
Mien van Happen – van Rut, 96 jaar.
Mia van Berne-Siroen, 81 jaar
Doopvieringen
De volgende doopviering in de Mariakapel van Aarle-Rixtel zal zijn op 10 januari
2016. De gezamenlijke doopvoorbereiding voor deze viering is op maandag 7 de6

Parochie O.L. Vrouw Presentatie
cember om 20.00 uur in de pastorie van Aarle-Rixtel, Heinderweg 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

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

Gerarduskalender
De dag met een goed en positief gevoel
beginnen met De Gerarduskalender
Met goede spreuken, leuke moppen ,
puzzels en veel informatie.
Deze Gerardus is te koop bij:
Marijke Leenders-Migchels
Haffmansstraat 11
5735CR Aarle-Rixtel
Tel: 0492-384513

Inleveren kopij

Advertenties, dankbetuigingen
en klokjes (duidelijk leesbaar)
tot uiterlijk dinsdagavond voor het
verschijnen van het volgende
nummer op
adres: Het Klavier 4, Aarle-Rixtel.
redactie@gemeenschapsblad.nl
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Aannemingsbedrijf - Machineverhuur
Sloop & Grondwerken
Handelsonderneming & Recycling
Groene woudseweg 2
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Beek en Donk

-

Tel. 0492 - 46 59 42

Bericht van:

Raad van Laarbeek bezocht
Aarle-Rixtel
Op dinsdag 13 oktober heeft hebben de
raadsleden van Laarbeek, vergezeld van
burgemeester en 2 wethouders, Aarle-Rixtel bezocht. De andere wethouders
sloten later aan bij de Dreef. Deze Raadsvisitatie zoals dat heet vindt elk jaar plaats
in een andere kern van Laarbeek, dit jaar
was Aarle-Rixtel aan de beurt. Het is gebruikelijk dat de dorpsraad het bezoek
begeleid en zo ook heeft het Dorpsplatform het gezelschap langs verschillende
projecten in Aarle-Rixtel geleid. Allereerst
werd een bezoek gebracht aan het nieuwe
onderkomen van de Heemkamer dat momenteel volledig gerenoveerd wordt. Dit
pand op de hoek van de Kouwenberg en
de Kerkstraat ondergaat van binnen een
complete verbouwing om het geschikt te
maken voor de Heemkamer. De Heemkundekring Barthold van Heessel wil daar
vanaf de opening ergens in de lente ook
wisseltentoonstellingen organiseren.
Daarna vertrok het gezelschap naar het
Medisch Centrum de Kapel. Deze schitterend verbouwde kapel, welke vroeger
tot Mariëngaarde behoorde, werd door
de raadsleden en gevolg goedkeurend
bekeken en de gehuisveste organisaties
gaven allemaal een doorkijk in de praktijken, die normaal voor bezoekende ‘patiënten’ niet te zien zijn.
In de Dreef werd het bezoek afgesloten
met discussies aan drie tafels met actuele onderwerpen voor Aarle-Rixtel. De
raadsleden en andere genodigden (door
de gemeente) werden over drie tafels
verspreid evenals vertegenwoordigers
van het Dorpsplatform en de ondernemersvereniging Aarle Onderneemt. Tafel
1 besprak de toekomst van de winkels in
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Aarle-Rixtel. De krimp in winkels is ook
hier te merken en de vraag wordt gesteld
of winkels omgebouwd mogen worden tot
woonbestemming. De meerderheid vond
dat dit wel moet kunnen.
Tafel 2 besprak de toestand van de cafés
in het centrum. De meningen over de oorzaak van het teruglopen van het aantal
cafés liepen sterk uiteen. Wel was men
van mening dat er voor een traditioneel
café weinig toekomst meer is, er zal altijd
‘iets’ bij moeten. Het is aan de uitbater/ondernemer om iets extra’s te organiseren,
waardoor dit mensen trekt.
Aan tafel 3 was het erg druk. Hier werden
ideeën verzameld over de toekomstige
bestemming van het gebied waar basisschool de Driehoek staat, het oude
scouting gebouw en de tafeltennishal. De
buurt De Zes Gehuchten had gehoord
dat er een nieuw plan gepresenteerd zou
worden maar er is helemaal nog geen
plan en daarom werd in kleine kring de
vraag aan de orde gesteld hoe dit gebied
ingevuld zou kunnen worden. De inbreng
van de buurt was positief en zij sprak haar
bezorgdheid uit over de leegstand wanneer de Driehoek gaat verhuizen naar De
Heindert. Men is bang voor overlast en
vernielingen. Verder werd geopperd om
vooral ook starterswoningen te plannen.
De avond werd gesloten met een drankje,
aangeboden door de gemeente en wij
konden terugzien op een geslaagde
Raadsvisitatie aan Aarle-Rixtel.
www.dorpsplatform.nl
info@dorpsplatform.nl

Klokje
Laat uw kostbare herinneringen op
video digitaliseren voordat het te laat is.
VHS, VHS-C, HI8, DV bandjes, super en
dubbel 8 films worden door mij tegen een
redelijke vergoeding op DVD gezet. Info:
Jacques, tel 0492 - 539280.
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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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KUNSTMANIFESTATIE
AARLE- RIXTEL

door KIEK = Kunst In Etalage
Kijken 2015.
In november 2014 vond de eerste activiteit plaats van KIEK. KIEK is een Aarle-Rixtels initiatief en staat voor de afkorting; Kunst In Etalages Kijken. Doel
van KIEK was om enerzijds leegstaande
etalages in Aarle-Rixtel aan te kleden
met kunstwerken en lokale kunstenaars
een podium te bieden om hun werken te
laten zien aan het publiek. Op vijf locaties
werden toen kunstwerken van lokale kunstenaars ten toon gesteld. Start en afsluiting van deze eendaagse happening was
in het Kouwenbergs Kerkje. Het groot
aantal bezoekers en het enthousiasme bij
deelnemers en publiek waren voor KIEK
aanleiding om in 2015 met een nieuwe
activiteit te komen.
In navolging van de Kunstroute in 2014
organiseert KIEK dit jaar een nieuw initiatief in de vorm van een kunstmanifestatie.
In samenwerking met Aarle Onderneemt
en Atelier Vonk worden lokale kunstenaars een maand lang in de gelegenheid gesteld om een kunstwerk in de
etalage van een lokale ondernemers in
Aarle-Rixtel te plaatsen. De kunstwerken
zijn de gehele maand november te bezichtigen. Daarbij zal in het weekend van
20 en 21 november van alle kunstenaars
werken tentoongesteld worden in Atelier
Vonk.
Atelier Vonk is een initiatief van Jolanda
en Jean-Pierre van Veghel. Zij bieden een
culturele hotspot waar jonge artiesten,
kunstenaars, muzikanten en designers
elkaar kunnen ontmoeten. Zij kunnen hier
hun creatieve ideeën waarmaken door

samen te werken en door van elkaar te
leren. Atelier Vonk is een inspirerende
plek met veel mogelijkheden waar beginnende kunstenaars een kans krijgen om
hun werk aan het publiek te tonen en hen
zo een opstapje te geven.
De expositie bij Atelier Vonk , voorheen
Klokkengieterij Petit & Fritsen, vindt
plaats op vrijdagavond 20 november van
18.00 uur tot 21.00 uur en zaterdag 21
november van 11.00 uur tot 17.00 uur.
Het adres is klokkengietersstraat 1.
KIEK bestaat uit Loes Gruijters, Ria
Nooijen, en Gerjan Beniers.

OJO speelt in
Elkerliek en Deurne.
Op zondag 15 november a.s. zal het OJO
orkest van harmonie De Goede Hoop de
dienst in de kapel van het Elkerliek ziekenhuis muzikaal opluisteren. De viering
begint om 10.00 uur.
Op zondag 22 november verzorgt OJO
samen met het VTO orkest uit Deurne
een concert. Dit concert begint om 11.00
uur en vindt plaats in “Gerardushuis
Walsberg” te Deurne. Onder leiding van
de dirigenten Louis van de Weijer en
Theo Lokin zullen de orkesten een programma spelen met muziek voor ieder
wat wils. U bent bij beide optredens van
harte welkom.
11
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Er is bewust gekozen voor de leeftijdsgroep 10-18 jaar. Expeditie Laarbeek
zou jeugd kunnen stimuleren om mee te
doen met activiteiten die hen aanspreekt
en daarmee bijdragen aan gezondheid/
lekker in je vel zitten. De gemeente invesTienerwerk aan de slag teert in gezondheid in brede zin. Het is
dat je lekker in je vel zit, actief
met Expeditie Laarbeek belangrijk
blijft, gezond leeft en ook sociaal gezien
LAARBEEK - Op 7 november 2015 gaat ‘mee kunt doen’. Dit geldt voor jong en
van start: Expeditie Laarbeek. De vier tie- oud!
nerwerkgroepen in Laarbeek vormen de
basis van Expeditie Laarbeek. Zij werken
samen onder de naam Tienerwerk LaarWintermarkt 13 december 2014
beek en gaan onder die vlag de uitdaging
aan. Cendra, De Boemerang, &RG-Teens Ook dit jaar wordt er op de Kouwenberg
en Yammas organiseren ieder een activi- weer een wintermarkt georganiseerd en
teit waar ze elkaar voor uitnodigen. De wel op zondag 13 december 2015 van
uitwisseling op zich is al erg leuk. Daar- 14.00 tot 18.00 uur.
naast is de uitdaging dat de tieners vooral Eerdere deelnemers krijgen weer een uitook leeftijdsgenoten betrekken die geen nodiging om hieraan deel te nemen.
lid zijn van het tienerwerk. De activiteiten Mensen die geen uitnodiging hebben
kunnen bijvoorbeeld sportief, creatief of gekregen maar toch graag deel willen
muzikaal van aard zijn. De tieners kunnen nemen kunnen zich hiervoor aanmelden.
hun eigen fantasie, energie, wensen en (zie onder)
ideeën kwijt in Expeditie Laarbeek.
Het gaat daarbij met name om deelneOrganisatie
mers die actief zijn met (huiselijke) kunstDe tienerwerkgroepen zorgen zelf voor nijverheid. Uiteraard zorgen wij weer voor
het bedenken en organiseren van de de kramen van uniforme afmetingen (4
activiteiten. De onderlinge afstemming meter lang) , met achterzeil etc.
gebeurt via Tienerwerk Laarbeek. De De koste hiervan bedragen € 15,-.
tienerwerkgroepen worden ondersteund De deelnemers kunnen geheel op eigen
door de gemeente, ViERBINDEN en wijze hun kraam inrichten. Ook is het moGGD Brabant Zuidoost. De gezamenlijke gelijk zelf
spooktocht van Tienerwerk Laarbeek, die Wij zorgen weer voor een sfeervolle en
dit jaar door Cendra wordt georganiseerd, gezellige ambiance.
is het startschot voor Expeditie Laarbeek. Wanneer U wilt deelnemen kunt u dit teleDe spooktocht is op 7 november, vanaf fonisch mededelen aan
dat moment zullen de tieners aan de slag Marscha Verstappen : 062027 0699 of
gaan met het project, dat loopt tot de zo- per email
mervakantie 2016.
Marschaverstappen@gmail.com
Aandacht voor jeugd
en wel vóór 15 november.
Expeditie Laarbeek is het resultaat van Ook kunt u bij Marscha voor meer info tehet idee van inwoners om een Gezond- recht.
heidsrace voor jeugd te organiseren. Een Met vriendelijke groeten,
groep enthousiaste meedenkers ging aan De Werkgroep Wintermarkt
de slag en kwam uit bij het tienerwerk.
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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

14

Bericht van:

Lezing over oude en moderne
Druïden bij de heemkundekring
Op maandag 9 november om 20.00 uur
zal in zaal van Bracht een lezing gegeven
worden door Herman Clerinx uit Hasselt
met als titel:
Oude en moderne Druïden: terug naar de
prehistorie
Wie de avonturen van Asterix heeft gelezen, kent de druïde Panoramix, een
man vol wijsheid en toverkracht. Deze
stripheld is gebaseerd op de historisch
bekende druïden; de priesters, theologen
en/of geestelijke leiders van de oude
Kelten. Onder meer Caesar en Tacitus
hebben over hen geschreven en ook in
oude Ierse verhalen komen ze voor.
Met het wegdeemsteren van de pre-christelijke Keltische cultuur verdwenen ze
echter van de aardbol. Ten minste: zo
luidt de klassieke wetenschappelijke opvatting. Want in de moderne samenleving
worden andere geluiden opgevangen.
Sinds de renaissance duiken opnieuw
mensen op die zichzelf ‘druïden’ noemen
en claimen dat ze de erfgenamen zijn van
deze Keltische priesterkaste. Sommigen
hebben er zelfs een nieuwe religie aan
gekoppeld, die in september 2010 van
Groot-Brittannië een officiële erkenning
heeft ontvangen.
In een ontspannende lezing gaat Herman
Clerinx in op deze ‘moderne druïden’. Hij
bespreekt hun ontstaan en geschiedenis,
werpt een blik op hun ideeënwereld en
geeft achtergrondinformatie, opgesmukt
met de nodige anekdotes. Zijn lezing is
geïllustreerd met een flinke hoeveelheid
plaatjes, onder meer cartoons uit de 18de
eeuw, foto’s van ceremonies en vechtpartijen bij Stonehenge en zelfs afbeeldingen
van een piepjonge koningin Elisabeth en
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even piepjonge Winston Churchill als
kandidaat-druïde. Van niet- leden vragen
wij 2,50 euro entree.
We hopen weer velen van u te mogen begroeten op deze heel interessante avond.
Het bestuur.

DE OUWE HAP ZOEKT
NIEUWE LEDEN
De Ouwe Hap uit Aarle-Rixtel is al 42 jaar
een gezellige muziekvereniging en zij telt
14 enthousiaste muzikanten. Het repertoire is gevarieerd. Gezelligheid en muzikaliteit staan hoog in het vaandel.
Het succesvolle havenconcert bij de brug
in Aarle-Rixtel is een van de jaarlijks terugkerende optredens. Ook de komende
tijd staan er weer mooie concerten op het
programma.
Woensdag 11 november is de Ouwe Hap
te beluisteren in Keyserinnedael in Helmond, aanvang 19.30 uur.
Iedere woensdagavond wordt er gerepeteerd van 20.30 uur tot 22.30 in Café
van Bracht in Aarle-Rixtel. Bent u ook
liefhebber van blaasmuziek en bespeelt
u een instrument, kom gerust eens luisteren. De Ouwe Hap zoekt nog versterking
bij de tuba’s, klarinetten, saxofoons en
trompetten. Voor meer informatie kunt u
bellen naar: 0622286613 of 0492462386
(J.Vogels)
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Filmcyclus Laarbeek én de hele dorpsgemeenschap. Zij zet het
De werkgroep Oudereneducatie, de vier
gezamenlijke Seniorenverenigingen van
Laarbeek en Vierbinden organiseren een
filmcyclus:
De filmcyclus bestaat uit 4 films met het
thema “Weer in het reine komen”.. De komende maanden zullen we steeds ingaan
op een film en deze nader beschrijven.
Deze week film 1:
Dinsdag 3 november 2015 in Dorpshuis aan de Grotenhof in Lieshout
(aanvang 13.30 uur)
Jagten, Thomas Vinterberg, 2012 (111
min)
Jagten vertelt het verhaal van een onderwijzer/kleuterleider die “beschuldigd”
wordt van seksueel misbruik. De beschuldiging is onterecht, maar de gevolgen zijn
gigantisch en desastreus, voor hemzelf

16

leven van Lucas volkomen op zijn kop en
maakt hem tot een paria. Als vermeende
dader wordt hij slachtoffer bij uitstek en
zogenaamde slachtoffers ontpoppen zich
als wraakzuchtige daders. Het centrale
thema van deze film is schuld, beschuldiging. Wat is schuld ten diepste? Er kan
een bijna onoverbrugbare discrepantie,
kloof bestaan tussen beschuldigd worden
en werkelijke schuld. Hoe daar ooit mee
in het reine te komen?
De bijeenkomst start met een korte inleiding door Philip Verdult, theoloog/filosoof
van de Radboud Universiteit in Nijmegen.
Daarna wordt de film vertoond en dan,
na een pauze met ’n kopje koffie of thee,
volgt een interactieve nabespreking van
Dhr. Verdult. U kunt zelf bepalen of u bij
deze nabespreking aanwezig wilt zijn. De
middag duurt incl. nabespreking tot ongeveer 17.00 uur.
De entree bedraagt € 7,00

Bericht van:

Wie wordt de
nieuwe
prins Carnaval
van Ganzegat 2015/2016?
Nog even en het is zover!!
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.
4.
Nie te moeilijk
5.
Hij is geen bakker
6.
Wat heeft hij met Bakel?
Opnieuw voegen we hier drie hints aan
toe:
7.
Glas helder
8.
Hij heeft vleugels
9.
Lekker warm.
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Michiel Jansen.
Hint nummer 10 vindt u in de Laarbeeker
van volgende week, hint nummer 11 hoort
u net voor onthulling op het bordes van de
Couwenbergh.
De aanvang van deze onthulling is 19.30
uur.
Na afloop kunt u kennis maken met onze
nieuwe prins en prinses in cafe zaal de
Vrienden.
Deze avond wordt opgeluisterd door de
Nikita discoshow, bekend van de carnavalsdagen bij Pullman hotel in Eindhoven
en de dorpsfeesten Aarle-Rixtel.
Elders in dit blad vindt u een formulier dat
u in kunt vullen. Knip dit formulier uit en
lever dit in bij Boerenbond Aarle-Rixtel of
bij Frans vd Heuvel groente en fruit. Tegelijkertijd betaald u €1,00 per formulier.
Voor de winnaars zijn er 2 VIP arrangementen te winnen tijdens onze Ganzekwekavonden.
Doe mee en win.
Nieuwe vlaggen en dassen.
Er zijn weer nieuwe vlaggen en dassen
van Ganzegat te koop. Ze zijn verkrijgbaar bij de Boerenbond Aarle-Rixtel.
Een vlag kost €17,50 en een das kost
€15,00
Een pakket van vlag en das koopt u voor
de Nie Normale prijs van €30,00
Tot gauw.
Stichting organisatie carnaval Ganzegat

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
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,
17

Bericht van:

Gemeenschapsblad Aarle-Rixtel

40 JAAR
ZWARTE-FANFARE.
Op 12 en 13 maart 2016 bestaat blaaskapel de Zwarte-Fanfare 40 jaar. Wat
begon als een parodie op muziekgezelschappen in Aarle-Rixtel met carnaval is
door de jaren heen uitgegroeid tot een
volwaardige blaaskapel. 40 jaar geleden
werd in de keuken van Jan en Riek van
den Boogaard geoefend voor de carnavalsoptocht op geleende instrumenten,
met als dirigent Harrie van Vijfeiken. Hij
leerde de leden van
carnavalsvereniging ‘De Floepers’ een instrument hanteren en bespelen. Jan van den Boogaard
oprichter van de groep kreeg bij de Dela
een aantal zwarte pakken compleet met
hoge hoed, en omdat Aarle-Rixtel een
Rooie en een Blauwe schut kende werd
de naam Zwarte-Fanfare bedacht. Zo
gebeurde het dat na de carnaval toch
weer gerepeteerd werd en was de blaaskapel geen eendagsvlieg meer maar een
grote groep vrienden en familie die graag
verder gingen met de muziek. Later werd
Lambert Rooiendijk de dirigent en onder
zijn leiding kwamen de muzikanten in
aanraking met de Tsjechische blaasmuziek en een nieuwe passie was geboren.
Hierop volgde de kennismaking met Ko18

taranka een blaaskapel uit Moravië uit het
plaatsje Luzna. Dit resulteerde in wel 40
bezoeken bij elkaar, de ene keer ging de
Zwarte-Fanfare in de bus naar Tsjechië
en dan kwamen onze vrienden weer op
tegen bezoek. Wat altijd heel gezellig was
en nog regelmatig worden herinneringen
opgehaald na de repetities. In maart staat
de kapel alweer 12,5 jaar onder leiding
van Mart Kusters en wordt er nog steeds
Tsjechische muziek gemaakt, maar ook
de moderne muziek komt meer aan bod.
Om dit jubileum te vieren heeft de Zwarte-Fanfare een Tsjechische orkest uitgenodigd namelijk Vlado Kumpan und
Seine Musikanten. Zij komen op zaterdagavond optreden in MFC de Dreef aan
de Duivenakker 76, kaarten hiervoor zijn
te koop via www.zwarte-fanfare.nl of
op woensdagavond vanaf 19.00 uur bij
Jeanne Pennings, Meierijstraat 26, Aarle-Rixtel. Het programma van zaterdag is:
18.00 uur zaal de Dreef open, 19.00 uur
optreden Zwarte-Fanfare 20.30 uur Vlado
Kumpan und Seine Musikanten. Op 13
maart wordt het feest voortgezet met een
receptie voor de Zwarte-Fanfare. De kapellen die optreden die dag zijn Freunde
Echo uit Overloon, die Original Maaskapelle uit Wessum en natuurlijk nog een
optreden van de Zwarte-Fanfare. De
exacte tijden van zondag zullen later bekend gemaakt worden.
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Volkstuinvereniging
De Koppel 40 jaar !!
Dit jaar bestaat de Volkstuinvereniging De
Koppel 40 jaar. De grondleggers hiervan
waren Cor Verschuren en Bert Lemmens.
Zij waren bij de toenmalige gemeente
Aarle-Rixtel aan het lobbyen om de gemeente te overtuigen dat een volkstuinvereniging levensvatbaar was. Uiteindelijk hebben ze de steun gekregen van de
toenmalige wethouder Cor van den Berk,
mede met zijn politieke steun stelde de
toenmalige gemeente Aarle- Rixtel een
stuk grond beschikbaar achter de Koppelstraat. Daarmee werd de oprichting
van de volkstuinvereniging De Koppel
een feit. Een jaar later heeft de gemeente
het perceel aan de Beekse Weg gekocht
en is de volkstuin verhuisd naar deze locatie, met behoud van de naam Volkstuinvereniging de Koppel.
Alle inspanningen uit die tijd hebben geleid tot een goede fundering voor de vereniging waarop nog steeds gebouwd
wordt en de “vruchten” ervan geplukt
worden . Op dit moment zijn er 62 leden
en 71 percelen. Enkele leden hebben
aangegeven het komend jaar te willen
stoppen, dus er komen weer wat percelen
vrij. ( Indien u interesse heeft..? Niet te
lang wachten..! ) Trots zijn we vooral
op de vrijwilligers, zonder hen zouden
een aantal zaken niet gerealiseerd zijn.
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Denk daarbij aan het informatiebord, het
toiletgebouw, de nieuwe afrastering, het
vervangen van een oude schuilhut voor
een echt prachtig onderkomen met water
en elektra. De realisatie van dit onderkomen is mede te danken aan de fantastische samenwerking met de buren, het
IVN-Laarbeek. Daarnaast zijn er nog
een aantal werkgroepen, die zich met bepaalde activiteiten bezig houden zoals
het opschonen van de sloot, het schoonmaken van het toilet, het onderhoud van
de waterpompen, het onderhoud van de
graspaden en nog veel meer voorkomende werkzaamheden.
De leden hebben op 27 september ,
op een zonovergoten zondagmiddag en
avond hun 40-jarig jubileum uitbundig gevierd, deels op hun eigen home en deels
bij hun buren: het IVN-Laarbeek. Bij het
officiële gedeelte was o.a. ook wethouder
F. van Zeeland namens het college van
burgemeester en wethouders aanwezig .
Tijdens het feest waren er volop heerlijke
hapjes, verzorgd door de vrouwen van
een aantal leden, waarbij veel ingrediënten van eigen bodem gebruikt werden
(wat dacht u van aardappels, kruiden, sla,
tomaat, kokkommer, paprika, biet, wortel,
radijs, ui, prei,aardbei, boontjes, pompoen, kool etc.).
En er was natuurlijk een grootse loterij
met vele, vele prijzen, beschikbaar gesteld door de plaatselijke middenstand,
( namens alle leden: hiervoor heel hartelijk dank). Naast de hapjes en drankjes
werd de muziek ook uit eigen geleding
verzorgd; zo was er een groots kozakkenkoor, een fantastische pianist/zanger en
een schitterende acteur.
De Volkstuin kan terugkijken op een zeer
geslaagd jubileumfeest en nu op naar de
50!
(Heeft u interesse voor een perceel, bel
naar 0492- 381954)
Zie ook onze site: http://dekoppel.webklik.nl/page/dekoppelaarlerixtel40jarigjubfeest
19

20

Bericht van:

Gemeenschapsblad Aarle-Rixtel

12 november amusementavond in
ZONNETIJ Aarle-Rixtel

Orkest DE WANHOOP treedt
samen op met Harmonie De Goede Hoop geeft
8 november concert in
DE KEIEGALMERS
de Beurs van Berlage

DE WANHOOP is in de loop van 2006
opgericht door een aantal enthousiaste
muzikanten, die naast het serieuze repertoire ook populaire muziek wilde maken.
Het repertoire richt zich op het lichtere
genre en bestaat uit levensliederen, ballades en meezingers. Het orkest heeft een
vaste bezetting van 19 leden, die veelal
ook lid zijn van Harmonie DE GOEDE
HOOP uit Aarle-Rixtel. Het orkest staat
onder deskundige en enthousiaste leiding van Hubert Geurts en verzorgt
regelmatig optredens in verzorgingshuizen en bij gelegenheden als carnaval,
MuziektuinPodium concerten te Beek
en Donk, het jaarlijkse z.g. Kikkerconcert, uitwisselingsconcerten etc. De wekelijkse repetities vinden plaats op donderavond in het Conferentiecentrum De
Couwenbergh. Doel daarbij is musiceren
naar vermogen en waarbij gezelligheid
een niet onbelangrijke bijkomstigheid is.
Nieuw van opzet is musiceren met zang
en dit keer voor het eerst met DE KEIEGALMERS uit Helmond
DE KEIEGALMERS is een zanggroep,
die in de regio grote bekendheid geniet
maar vooral bekend is van haar optreden tijdens het jaarlijkse Keiebijters
Kletstoernooi. De groep bestaat uit: Hans
Carmiggelt,Eugène Plessen,William Verkoelen,Theo Gommans en Lex Coolen
Het optreden van DE WANHOOP met DE
KEIEGALMERS is op donderdag 12 november aanstaande in de ontmoetingsruimte van “ Zonnetij” , Heindertweg 87 te
Aarle-Rixtel. Aanvang 19.30 uur.
De toegang is gratis en iedereen is vanaf
19.00 uur van harte welkom.

Zondag 8 november geeft harmonie De
Goede Hoop een grandioos concert in
Amsterdam, in de Beurs van Berlage.
Die zondag vertrekken de muzikanten
’s ochtends vroeg per bus naar Amsterdam. Na nog een repetitie vindt dan ‘s
middags om half twee het concert plaats.
Het is voor de muzikanten natuurlijk leuk
als er deze dag naast partners en familie nog meer personen als supporter
van onze harmonie meegaan naar Amsterdam. Kaarten voor het concert kosten
€ 17,50. Desgewenst kunt u voor € 25,een combi-ticket kopen en van ons busvervoer gebruikmaken. Meer info vindt u
op onze website www.harmonie-dgh.nl.

Gemengd koor Euphonia.
Op zaterdag 14 november organiseert
gemengd koor Euphonia haar najaarsconcert in de parochiekerk in Aarle-Rixtel.
Verdere medewerking wordt verleend
door het Geldrops gemengd koor en het
Gerwens gemengd koor.
Aanvang van dit concert is om 20.00 uur
en de toegang is gratis.
Na afloop is er nog een gezellig samenzijn
bij conferentiecentrum de Couwenbergh.
Mochten er na dit concert mensen zijn die
interesse hebben in zingen, kom dan op
een woensdag eens vrijblijvend binnenlopen bij conferentiecentrum de Couwenbergh. Aanvang is daar ook om 20.00 uur.
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toch ook voor !!
Op school zijn deze formulieren uitgedeeld of medegedeeld via het schoolbulletin.
Mocht je dit gemist hebben dan kun je
het formulier ook terug te vinden op www.
ganzegat.nl onder het kopje Gele Kielen
en ga je naar Ale Gots Talent.
Als je nog mee wilt doen, dan kun je je
nog opgeven t/m 6 november.
Ga voor je talent op 8 november !!
De Gele Kielen zoeken nog steeds vrijwilligers voor hun organisatie. Ben je 16 jaar
en ouder en helemaal verzot op carnaval,
en wil je kinderen 4 dagen een leuke carnaval bezorgen in de Ganzenzaal, dan
Zondag 8 november ben jij de juiste persoon. Kom ons verJeugdprinsenbal en Ale Got’s sterken, je bent van harte welkom in onze
Talent in Café de Vrienden te organisatie.
We zien graag iedereen zondag 8 noAarle-Rixtel. vember op het Jeugdprinsenbal om 14.00
uur.De zaal gaat open om 13.30 uur. Jij
Spectaculaire bekendmaking van de komt toch ook!
nieuwe jeugdprins en jeugdprinses.
De Gele Kielen.
Wie zal er achter het doek te voorschijn
komen ??
Wie weet ken jij de nieuwe jeugdprins of
jeugdprinses en kom je met hem en haar
een leuk begin van carnaval vieren !
Cursus EHBO bij Kinderen
We nemen ook afscheid van ex-jeugdprins Tim, ex-jeugdprinses Lumy en
succesvol afgesloten
ex-kleinvorst Florian.
Zij hebben het afgelopen carnavalsjaar Tien cursisten van de EHBO-vereniging
geregeerd en hebben een super carnaval hebben dinsdag 13 oktober hun certifiachter de rug.
caat behaald voor de cursus EHBO bij
Deze middag treden ook enkele kinderen Kinderen. In vier lessen hebben zij geen groepen op tijdens Ale Got’s Talent
leerd hoe zij moeten handelen wanneer
Er zijn al aanmeldingen binnen, maar je er met een kind iets gebeurt. Iedereen die
kunt nog mee doen. Iedereen uit heel kinderen heeft of met kinderen werkt weet
Laarbeek van klein tot groot mag hier aan dat een ongeluk in een klein hoekje zit.
meedoen.
Kinderen doen vaak onverwachte dingen,
Kun je playbacken, echt zingen, goochel- ze zijn wat dat betreft onberekenbaar en
kunsten, dansen iets acrobatisch of an- de cursisten hebben in theorie en praktijk
dere kunstjes. Laat dit zien aan je ouders, geleerd waar ze op moeten letten en hoe
vrienden of vriendinnen, opa’s en oma’s, ze dan moeten handelen. In het voortantes en ooms. Voor elke deelnemer is jaar start bij voldoende belangstelling in
er een leuk aandenken en kans op het De Dreef weer een cursus EHBO bij Kinwinnen van de wisselbeker. Daar ga jij deren.
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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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VERKEERSACTIEGROEP
AARLE-RIXTEL IN ACTIE:

Rabobank Peel Noord
ondersteunt Sociale- en
leefbaarheidactiviteiten

In april van dit jaar sloot Rabobank Peel
Noord haar bemande kantoor in Aarle-Rixtel. Aan alle kernen in het werkgebied van Rabobank Peel Noord zonder
bemand kantoor wordt jaarlijks een bedrag van € 10.000.- ter beschikking gesteld. Dit bedrag biedt de Rabobank aan
voor de ondersteuning van activiteiten die
de leefbaarheid in deze kernen ondersteunen.
Om een beroep te doen op deze financiële middelen kunnen organisaties een
verzoek neerleggen bij groeperingen
zoals een dorpsraad, dorpsoverleg of
stuurgroep. In Aarle-Rixtel beoordeelt het
Dorpsplatform de aanvragen, voorziet de
aanvragen van een gemotiveerd advies
en stuurt dat door naar de Rabobank. De
directie van de bank toetst de aanvraag
aan het donatiebeleid en neemt het definitieve besluit. Bij een positief besluit wordt
het bedrag door de bank rechtstreeks aan
de vragende partij overgemaakt.
Als het beschikbare budget in het kalenderjaar niet geheel gebruikt is, dan vervalt
het resterende budget op 31 december
van dat jaar. Aanvragen voor 2015 kunnen
nog worden gedaan tot 15 december.
Hoe is dit georganiseerd?
Vanaf heden worden aanvragen voor een
donatie niet meer naar de Rabobank maar
naar het Dorpsplatform gestuurd. Het
‘aanvraagformulier sociale- en leefbaarheidsactiviteiten’ dient door de aanvrager
voor de onderbouwing van de aanvraag
gebruikt te worden. Het formulier en de
voorwaarden waar een aanvraag aan
dient te voldoen zijn te vinden op de site
van het Dorpsplatform Aarle-Rixtel. www.
dorpsplatform.nl/subsidies

In de week van 19 t/m 23 oktober heeft
de Verkeersactiegroep Aarle-Rixtel, deel
van het Dorpsplatform Aarle-Rixtel, een
eerste actie gehouden.
De leden hebben samen met een aantal
betrokken burgers ieder dag 2 uur het
zwaar verkeer in de Dorpsstraat geteld.
Er stonden 2 mensen bij de Kouwenberg
en nogeens 2 bij ‘t Heuveltje. Zij hebben
het kenteken en tijdstip vastgelegd van
de vrachtauto’s en landbouwvoertuigen
die langskwamen. Door achteraf de gegevens van beide teams naast elkaar te
leggen is te bepalen welke voertuigen
doorgaand verkeer zijn.
Een eerste indruk van de tellingen geeft
de onderstaande tabel:
ma 19 okt 08:00-10:00 17 16 10
di 20 okt 16:00-18:00 17 13 11
wo 21 okt 12:00-14:00 14 14 10
do 22 okt 08:00-10:00 25 17 13
vr 23 okt 16:00-18:00 10 12 10
In kolom 3 staat het aantal voertuigen dat
op de Kouwenberg is geteld en in kolom 4
de telling bij ‘t Heuveltje. De laatste kolom
geeft het aantal doorgaande zware voertuigen. Deze cijfers zijn het resultaat van
een eerste analyse en derhalve nog niet
definitief.
Alle resultaten van de Telling Doorgaand
Verkeer worden woensdag 4 november
tijdens de bijeenkomst van de Werkgroep
Verkeer Aarle-Rixtel gepresenteerd. Deze
bijeenkomst is in De Dreef en begint om
20:30 uur.

Klokje
Binnenkort een Groepsdiner of Feestje,
Denk ook eens aan Het Veerhuis. Het
Veerhuis 0492-461889
www.restauranthetveerhuis.nl
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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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Krijgsman Soranus, op bezoek
bij de Eendracht
Krijgsman Soranus uit Lieshout was donderdag 1 oktober te gast bij De Eendracht
om mee te doen aan het Van Ganzenwinkel toernooi. Dit is de 12de wedstrijd.
In totaal bezoeken 17 handboog verenigingen uit de regio ons jaarlijkse toernooi. De gasten uit Lieshout waren met
8 schutters aanwezig.
Van De Eendracht stonden 10 schutters
aan de meet.
Martijn vd Heijden is pas enkele weken
aan het schieten, dit was op zijn 3de wedstrijd > deze keer met een nieuw persoonlijk record van 188 punten. Martijn is hard
op weg om een score van 200 punten te
gaan halen. Dat is 8 gemiddeld na 25 te
schieten pijlen.
Krijgsman Soranus had voorafgaand aan
de wedstrijd opgegeven 1490 punten te
gaan schieten. Hier zijn ze glansrijk in
geslaagd, het werden uiteindelijk 1514
punten. Een positief resultaat van + 24.
De hoogste score van de avond kwam op
naam van Ad Endevoets met 239 punten.
Uitslag van De Eendracht:
1 Erwin Wijnhoven 233
2 Walter Jansen 227
3 Toon van Hoof 223
4 Arno Donkers 202
5 Geert van Ganzenwinkel 195
6 Jan van Rooij 193
7 Henk Verachtert 191
8 Martijn van der Heijden 188
9 Paul van Bakel 178
10 Jo Maas 169
St-Antonius en Concordia Welvaren,
op bezoek bij de Eendracht
St-Antonius uit Nijnsel en Concordia Wel-
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varen uit Erp waren donderdag 15 oktober te gast bij De Eendracht om mee te
doen aan het Van Ganzenwinkel toernooi.
Dit is was de 13e en 14e wedstrijd. De
gasten uit Nijnsel waren met 5 schutters aanwezig, en uit Erp waren ze met 9
schutters aanwezig
Van De Eendracht stonden 5 schutters
aan de meet. En het eerste zestal moest
op 15 oktober ook hun eerste wedstrijd
schieten voor de Nederlandse Handboog
Bond bij de Batavieren te Neerkant.
Uitslag 1e NHB wedstrijd eerste zestal
1 Erwin Wijnhoven
232
2 Walter Jansen
202
3 Henk Verachtert
197
4 Arno Donkers
193
5 Geert v Ganzenwinkel 193
6 Jan v Rooij 		
171
Vooral de score van Erwin Wijnhoven was
uitzonderlijk goed. Maar 4 punten onder
zijn persoonlijk record van 236 die hij een
paar weken geleden had geschoten. In
de 25 tellende pijlen had Erwin maar 2
keer een 8 geschoten en de overige 23
pijlen waren allemaal negens en tienen.
Met deze hoge score kwam het gemiddelde van het complete zestal toch nog
dicht bij de 8 gemiddeld.
St-Antonius had voorafgaand aan de
wedstrijd opgegeven 863 punten te gaan
schieten, ze hebben er in totaal 901 geschoten. Een positief resultaat van + 38.
Concordia had voorafgaand aan de wedstrijd opgegeven 1807 punten te gaan
schieten, ook zei hadden ruimschoots
meer als opgegeven, namelijk 1861. Een
positief resultaat van +54. De hoogste
score van de avond kwam op naam van
F Cuijpers ( van Concordia ) met 227
punten.
Uitslag van De Eendracht:
1 Frank Schepers
220
2 Toon van Hoof
206
3 Paul van Bakel
202
4 Jo Maas
197
5 Martijn van der Heijden 177
27
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De volgende wedstrijd is op zaterdag 24
oktober om 18:00 uur. Dan komen de
schutters van St-Willibrordus uit Milheeze
op bezoek.
St-Willibrordus, op bezoek bij HBV de
Eendracht en toernooi Vredelust.
St-Willibrordus uit Milheeze was zaterdag
24 oktober te gast bij Handboog vereniging De Eendracht uit Aarle-Rixtel om
mee te doen aan het Van Ganzenwinkel
toernooi. Dit is was de 15e wedstrijd. De
gasten uit Milheeze waren met 8 schutters aanwezig. De Eendracht heeft op
donderdag 22 oktober ook meegedaan
aan het toernooi van Vredelust uit Deurne.
St-Willibrordus had voorafgaand aan
de wedstrijd opgegeven 1702 punten
te gaan schieten, ze hebben er in totaal
1724 geschoten. Een positief resultaat
van + 22.
De hoogste score van de avond kwam op
naam van Jeroen vd Laak ( van St-Willibrordus ) met 233 punten.
Arno Donkers had goed geschoten met
een score van 207 punten. Vooral zijn
eerste 15 pijlen waren erg goed, 132
punten in 15 schoten is bijna 9 gemiddeld. Zijn laatste 10 pijlen waren wat
minder, maar in totaal 8 keer de maximale
score van 10 punten. Dat is heel goed.
Uitslag van De Eendracht: ( van 24 oktober )
1 Toon van Hoof
225
2 Ewin Wijnhoven
222
3 Arno Donkers
207
4 Jan van Rooy
191
5 Martien van de Graef 155
De volgende wedstrijd is op zaterdag 7
november om 18:00 uur. Dan komen de
schutters van De Haagse Rozenknop uit
Helmond op bezoek.
Uitslag van De Eendtracht: ( van 22 oktober, een wedstrijd met in totaal 36
schoten )
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1 Frank Schepers
323
2 Erwin Wijnhoven
317
3 Walter Jansen
313
4 Jan van Rooij
289
5 Arno Donkers
271
6 Jo Maas 		
269
7 Paul van Bakel
267
8 Henk Verachtert
259
9 Martijn van der Heijden 240
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.

Wandeling Aarlese Senioren
Op donderdag 5 november organiseert
de KBO/Seniorenvereniging Aarle-Rixtel
weer de maandelijkse “korte” wandeling. Dit keer gaan de wandelaars naar
de Stiphoutse bossen. Deze wandeling
start om 9.30 uur aan het einde van de
Wiebiegenweg (aan de rand van het bos )
te Stiphout, min of meer in het verlengde
van de Jonker Karellaan. Hier kan men
de auto of fiets parkeren. De wandeling
loopt onder meer langs een aantal mooi
gelegen vennen. Sommige ervan zijn
deels verland. Je vindt er verschillende
bijzondere planten. De bossen bestaan
vooral uit verschillende soorten naaldbomen, maar ook uit talloze soorten loofbomen. De eigenaar, de gemeente Helmond, is al enige jaren bezig om het bos
een meer natuurlijker aanzien te geven.
Vooral in de herfst, met al zijn kleuren, is
het er heerlijk wandelen. Tijdens de wandeling wordt er op een paar plekken uitleg
gegeven. Maar het is vooral de bedoeling
om samen fijn te wandelen.
29
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Vlnr Laarbeek Kampioen opgelegd en Vrije
Hand en guldenbeker opgelegd Henk van
der Velden, Guldenbeker Vrije Hand Gerard
Maas, Schietleider Jan Rovers
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om de gulden beker opgelegd en vrije
Hand, Op het onderdeel opgelegd was de
1e prijs voor Henk van der Velden van het
Onze Lieve Vrouwe Gilde uit Aarle-Rixtel.
Op het onderdeel Vrije Hand was Gerard
Maas van het Onze Lieve Vrouwe Gilde
uit Aarle-Rixtel iedereen de baas en werd
hierdoor eerst.
Hiermede wordt de competitie 2015 afgesloten. Om de inwendige mens te
versterken was er door de schutters van
Beek en Donk gezorgd voor een lekkere
barbecue waar dankbaar gebruik van
werd gemaakt. Volgend jaar zal er wederom geschoten worden om de Laarbeek Kampioen.

Open Laarbeek Kampioenen
Brabants wipschieten
2015 bekend. 24 Oktober 2015 Gilde St. Joris SoOp zondag 18 Oktober 2015 heeft op het
schietterrein “t’Wipke” in Beek en Donk
de open Laarbeekse kampioenschappen
Brabants wipschieten plaats gevonden.
Dit is de afsluiting van de competitie die
gedurende het gehele jaar heeft plaats
gevonden onder de Laarbeekse gilden en
het Sint Antonius gilde uit Gemert. Door
iedere schutter kan er gedurende het jaar
20 wedstrijden geschoten worden (10
in Aarle-Rixtel en 10 in Beek en Donk)
waarvan de 14 beste wedstrijden mee
tellen en samen met de afsluitingswedstrijd de einduitslag bepalen.
Laarbeekkampioen 2015 opgelegd is
geworden Henk van der Velden van het
Onze Lieve Vrouwe Gilde uit Aarle-Rixtel
als 2e eindigde Frans Panhuizen van het
sint Antonius Gilde uit Beek en Donk en
als 3e Bjorn Kerkhof van het Onze Lieve
Vrouwe Gilde uit Aarle-Rixtel . Ook op het
onderdeel Laarbeek kampioen vrije Hand
was Henk van der Velden de beste net
voor Bjorn Kerkhof van het Onze Lieve
Vrouwe Gilde uit Aarle-Rixtel die 2e werd
gevolgd door Gerard Maas van het Onze
Lieve Vrouwe Gilde uit Aarle-Rixtel met
de 3e plaats.
Verder werd er deze midag geschoten

meren Vrije-wedstrijd Brabants wipschieten.
Op zaterdagavond is bij het Sint Joris
Gilde in Someren geschoten in het
donker, dit is een hele ervaring voor de
schutters die gewend zijn om bij daglicht
te schieten. De opkomst van de schutters
uit Laarbeek was beperkt, de opkomst
van schutters van buiten de kring des te
groter. De resultaten zijn daardoor voor
de Laarbeekschutters beperkt. Op het
onderdeel bejaarden werd Bert Vorstenbosch van het Servatius gilde uit Lieshout
eerste. Een derde prijs vrije hand en een
3e prijs bij de kampioen was er weggelegd voor Henk van der Velden van het
Onze Lieve vrouwe gilde uit Aarle-Rixtel.
Verder was de 1e puistprijs voor Geert
van Ganzewinkel van het sint Margaretha
gilde uit Aarle-Rixtel.
Op zondag 1 november zal er een vrije
schietwedstrijd plaats vinden op “t’ Jan
van Doorenpaviljoen” bij het Onze Lieve
Vrouwe gilde in Aarle-Rixtel aanvang
13:00 uur
Erekampioen: 1e Toon Verguld Heeze
Kampioen: 1e Adwan de Pinth NieuwKuijk 3e Henk v/d Velden Aarle- Rixtel
Personeel: 1e Thjeu Knapen Some31

www.twanvanhout.nl
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ren-Eind
Dorpsfeesten
Vrije Hand: 1e Marco de Pinth Nieuw2016
Kuijk 3e Henk v/d Velden Aarle- Rixtel
weer van start
Bejaarden: 1e Bert Vorstenbosch Lieshout
De
zomer
is
Puist: 1e Gerard v Ganzenwinkel
voorbij,
de
herfst
is
van
start,
zo
ook
de
Aarle-Rixtel
organisatie van het mooiste feest van Aarle-Rixtel, de dorpsfeesten! De 39e editie
staat voor de deur. Bij de eerste vergadering is er direct een wijziging ingetreden in
het dagelijkse bestuur. Karin Appeldoorn
is de nieuwe secretaris, zij heeft het stokje
overgenomen van Chantal Manders.
Omroep Kontakt Chantal neem echter geen afscheid van
zoekt medewerkers de Dorpsfeesten, ze blijft lid van de jeugdcommissie. Wij willen Karin via deze weg
Omroep Kontakt zoekt uitbreiding van veel plezier en succes wensen met haar
haar nieuwsredactie. Dagelijks en in de nieuwe functie.
avonduren worden er door medewerkers Wij zijn begonnen met de organisatie
van deze redactie nieuwsberichten ge- van dit mooie feest dat jaarlijks in het
schreven. Deze worden gemaakt aan de Hemelvaartsweekend plaats vindt. Wil jij
hand van het actuele Laarbeekse nieuws komend jaar ook meedoen met de dorpsen nieuws uit de regio. Dit nieuws wordt feesten met je familie, vrienden, collega’s,
aangeleverd via de mail, maar kan ook straatgenoten, sportclub of een andere
gezocht worden op het internet.
samenstelling dan is nu het moment om
Omroep Kontakt wil deze nieuwsredactie eens een balletje op te gooien. Je hebt
uitbreiden en zoekt daarom mensen die nu alle tijd om een team samen te stellen,
zich hiervoor in willen zetten. Dit werk de eerste ploegleidersvergadering is pas
kan gedaan worden in de studio, maar in januari. Tot dan heb je alle tijd om een
ook thuis. Deze taak kan met dagen, team samen te stellen. Vanaf 12 personen
dagdelen of in de avonduren ingevuld kun je al meedoen.
worden. Nieuwe medewerkers zullen
goed opgeleid worden.
Daarnaast zoekt Omroep Kontakt acqui- Klokje
siteurs (m/v). Deze houden zich bezig
met de verkoop van reclame. In deze Taxatierapport:
functie gaat u op bezoek bij bedrijven en U wilt een taxatierapport van uw woning
zakenrelaties. Mede door de verkoop van en daar echt niet te veel voor betalen?
reclame kan de omroep blijven bestaan. Bel Gerard Roefs Taxaties tel: 383566,
Hebt u belangstelling voor één van deze ook buiten kantoortijden.
functies of wilt u meer informatie, bel dan
naar Omroep Kontakt: tel. 0492 - 46 36 HET VEERHUISJES MENU, ZOVEEL
24 of loop op werkdagen gewoon een GANGETJES NUTTIGEN ALS U WENST,
keertje de studio binnen op het adres Ot- WOE en DON € 23.50 VRIJ t/m ZON
terweg 25 in Beek en Donk, dat is achter € 26.50. Het Veerhuis 0492-461889 –
het Ontmoetingscentrum.
www.restauranthetveerhuis.nl
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Kom dansen in de Waterpoort! Bij ViERBINDEN kunt u de EHBD koffer
Onze volgende dansmiddag staat al weer
voor de deur. Op dinsdag 3 november
aanstaande zal in de ontmoetingsruimte
van de Waterpoort weer een dansmiddag
georganiseerd worden.
Onder leiding van onze DJ Arie Wagelmans zullen verschillende gezelschapsdansen voorbij gaan komen zoals de
Wals, Sirtaki, Cumbia, Tango en een
Swing. Iedereen is welkom, men heeft
geen partner nodig. De middagen zijn
goed voor lijf en leden en houdt je jong!
De dansmiddag op 3 november begint
om 14.00 uur en duurt tot 16.00 uur. Voor
meer informatie kun je terecht bij ViERBINDEN Machteld Hoebergen,
mhoebergen@vierbinden.nl
of
0645203227.
Zegt het voort, op naar de Waterpoort!

De Eerste Hulp
Bij Dementie koffer
Dementie is een ziekte die veel vragen
kan oproepen. Wat is dementie en hoe
gaat het nu verder? Ook als u in uw
naaste omgeving geconfronteerd wordt
met iemand met dementie kan het heel
prettig zijn om informatie te hebben over
het ziektebeeld. Hoe kunt u het beste met
de dementerende omgaan?
De Eerste Hulp Bij Dementie koffer bestaat uit foldermateriaal, boeken en beeldmateriaal over dementie. In de koffer zit
niet alleen informatie, maar ook verhalen
van lotgenoten en spelletjes die u samen
kunt ondernemen met de dementerende.
De kinderboeken in de koffer leggen op
een eenvoudige en duidelijke wijze aan
kinderen uit wat dementie is. De EHBD
koffer bevat informatie voor dementerenden, mantelzorgers, kinderen, familieleden en andere geïnteresseerden.
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lenen. Het lenen van deze koffer gaat net
als in de bibliotheek. De uitleentermijn
voor de koffer is 6 weken en alle informatie is ter inzage. Er zijn geen kosten
aan verbonden wel ondertekent u de uit
leenvoorwaarden. Indien u belangstelling heeft voor de EHBD koffer, dan kunt
u contact opnemen met ViERBINDEN,
Otterweg 27 Beek en Donk, 0492-328803
of hbouwmans@vierbinden.nl

Nieuw in Laarbeek: ‘
Het eenvoudig huwelijk’

LAARBEEK - Het gratis huwelijk is de
laatste jaren erg populair. In de gemeente
Laarbeek wordt veelvuldig gebruik gemaakt van de huwelijkssluiting zonder
ambtelijke toespraak. Een gemeente
dient wettelijk eenmaal per week gelegenheid te bieden om twee huwelijken
kosteloos te voltrekken. Een kosteloos
huwelijk wordt in een kleine spreekkamer
voltrokken in het bijzijn van maximaal vier
getuigen. Bruidsparen die meer cachet
willen geven aan hun ceremonie kunnen
gebruik gaan maken van een nieuw product bij de gemeente Laarbeek het ‘eenvoudig huwelijk’ Bij het eenvoudig huwelijk mogen tot maximaal vijftien personen
aanwezig zijn en een korte toespraak
maakt deel uit van de ceremonie. Het voltrekken van het eenvoudig huwelijk zal
naar verwachting € 150,- kosten. Eind december zal dit tarief definitief bekend zijn.
De kosteloze huwelijken worden met ingang van 1 januari 2016 voltrokken op
maandagen om 9.00 en 9.15 uur. De
eenvoudige huwelijken worden vanaf dan
voltrokken om 9:30 en om 10:00 uur.
Heeft u vragen dan kunt u informeren bij
het team Burgerzaken van de gemeente
Laarbeek, telefoon 0492 469 700.
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Creaclub de Bezemsteel op
zoek naar nieuwe leden! De klokkengieterij is dicht

Alle vele jaren zijn kinderen vanaf zes
jaar welkom bij creaclub de Bezemsteel
in Beek en Donk. De creaclub biedt kinderen de mogelijkheid om met allerlei
materialen zoals papier, klei, hout en verf
te knutselen in groepsverband. Dit knutselen gebeurd elke woensdagavond van
18.00-19.30 uur onder begeleiding van
enthousiaste vrijwilligers in een speciale
ruimte in het Ontmoetingscentrum aan de
Otterweg 27 in Beek en Donk.
De kosten voor deelname zijn mede door
financiering vanuit de gemeente “slechts”
15 euro per kind per half jaar.
Voor meer informatie kan u contact opnemen met de coördinator van de Bezemsteel Dhr. René van Gend. Hij is
bereikbaar op 06-42598754 en via mail
renevangend@hotmail.com

en toch is er volop activiteit,
bedrijfjes staan op stapel
of moeten nog worden ingericht.
Een ervan wordt een bierbrouwerij,
samen met het Croyse bier
hebben we er dan twee.
Concurrenten van elkaar,
ik denk het niet,
maar ineens twee Aarlese bieren,
dat is toch wennen nietwaar?
Als paddenstoelen,
schieten de brouwerijtjes uit de grond,
in bijna elk dorp of stad,
brouwt men tegenwoordig
het eigen gerstenat.
Proost!!
RD
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Stichting Sinterklaas
Aarle-Rixtel
Graag willen wij U even toelichten, om misverstanden te
voorkomen wat wij als Stichting
Sinterklaas Aarle-Rixtel voor de
gemeenschap verzorgen.
Dit omdat er nog wel eens aanvragen
komen van mensen om de Sint aan te
vragen voor een bezoek.
Wij verzorgen de in- en de uittocht en wij
verzorgen de schoolbezoeken van de
Sint. De aankomst van de Sint en zijn
pieten is dit jaar op zondag 15 november
om 12.30 uur bij de passantenhaven aan
de Havenweg.
Aansluitend vertrek per optocht gaan we
naar MFC “de Dreef”.
De route die gevolgd wordt is: Klokkengietersstraat, Dorpsstraat, Kannelustweg,
Lage Hoeve. MFC de Dreef.
Waar een mooie show met veel optredens van kinderen van o.a Cialfo, Dede
dansstudio, natuurlijk de capriolen van de
pieten.
Dit spektakel organiseren we samen met
veel vrijwilligers.
Aanvang v.d show is 14.00 uur waarvan
de entree gratis is.
De uittocht staat dit jaar gepland op
de verjaardag van de Sint. We starten
zondag 6 december om 17.30 uur bij
36
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de kiosk op de Kouwenberg. Vanuit hier
gaan we in een lampionnenoptocht naar
de passantenhaven. Hier zwaaien alle
kinderen Sinterklaas uit waarna hij vertrekt naar Spanje.
zondag 6 december om 17.30 uur
De route is dan als volgt: Kouwenberg,
Dorpsstraat, Klokkengietersstraat-Brug
Kanaaldijk.
Wat we tevens ook nog verzorgen zijn de
bezoeken aan alle scholen in Aarle-Rixtel!
Dit is allemaal georganiseerd door Stichting Sinterklaas Aarle-Rixtel.
Graag willen wij u er op attenderen dat de
Sinterklaas show die op 29 november is ,
waarvoor entree gevraagd wordt georganiseerd wordt door Pepernootevents.
Wij als stichting Sinterklaas Aarle-Rixtel
vinden dit een leuk initiatief en wensen
alle bezoekers een prettige middag.
Natuurlijk hopen we iedereen te begroeten op onze eerste activiteit
Zondag 15 november intocht Sinterklaas
en zijn pieten Tijdstip 12:30
Locatie Passantenhaven.
Graag vragen wij nog even Uw aandacht voor onze collectanten die langs
de deuren komen van 8 november – 13
november. Deze collecte komt geheel ten
goede van de stichting.
Hiermee hopen we ook dit jaar onze begroting sluitend te kunnen maken.
Namens Stichting SinterklaasAarle-Rixtel.
info@sinterklaasaarlerixtel.nl
www.sinterklaasaarlerixtel.nl

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
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Restaurantavond
Zonnetij Aarle-Rixtel
Onder het motto “Eten en ontmoeten” organiseert ViERBINDEN in samenwerking
met Savant culinair elke twee weken een
restaurantavond in de ontmoetingsruimte
van Zonnetij. De eerstvolgende avond
zal plaatsvinden op
dinsdag 10 november a.s.
Iedereen is ook dan weer van harte
welkom vanaf 17.30 uur en het diner
wordt geserveerd om 18.00 uur.
Inschrijven en een plaatsje reserveren
kan tot uiterlijk donderdag 5 november
15.00 uur. U kunt dit doen via het secretariaat van ViERBINDEN 0492-328800
of via een e-mail naar stichting@vierbinden.nl
De restaurantavonden vinden iedere 14
dagen plaats en worden steeds bekend
gemaakt in dit blad.
Voor 10 november a.s. staat het volgend
menu op het programma:
Gebonden witlofsoep
Stoofvlees op zijn Limburgs
Varkenswangetjes met vleesjus
Aardappel/schorseneren puree
Aardappelpuree
Rodekool met appeltjes
Rabarbercompote met parelgort
Voor ons driegangenmenu
betaalt u € 13,50
Graag tot ziens op 10 november a.s.
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Algemene
jaarvergadering ASV’33
ASV’33 wil hierbij alle leden uitnodigen
voor onze 82e jaarvergadering die gehouden wordt op Maandag 9 November
2015 in de kantine van ASV’33 op ons
sportpark de Hut. Aanvang: 20:00 uur.
Op donderdagavond 5 november vanaf
19:30 uur en op zondag 8 november de
gehele dag zal het financieel verslag aan
de leden ter inzage aangeboden worden
in de bestuurskamer op De Hut.
Kijk voor de agenda en het verslag van de
vorige jaarvergadering op www.asv33.nl
Afmeldingen kunnen via e-mail verstuurd
worden naar secretariaat@asv33.nl of
doorgegeven worden aan een van de bestuursleden.
Agenda 82ste algemene jaarvergadering
1. Opening door de voorzitter.
2. Ingekomen stukken en mededelingen
3. Notulen 81ste algemene jaarvergadering d.d. 3 november 2014
4. Jaarverslagen
5. Financieel verslag boekjaar 2014 –
2015
6. Verslag kascommissie
7. Begroting seizoen 2015 – 2016
8. Contributie
9. Verkiezing bestuursleden
10. Verkiezing leden kascommissie
11. Bekrachtigen erelidmaatschap van
Paul Kweens en jubilarissen
12. Rondje commissies
Jeugdcommissie
Wedstrijdzaken
PR/Communicatie
Accommodatiebeheer
Sponsoring
Nevenactiviteiten
13. Rondvraag
14. Sluiting
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50 jaar geleden

3 november “Petit en Fritsen” levert
klokkenspel aan Zwitserland
Als monument ter nagedachtenis aan de
onlangs overleden dr. Albert Schweitzer,
zal in de nabijheid van het Zwitserse
plaatsje Libingen, nabij Zürich, een klokkenspel van Nederlandse makelij in een
toren worden gehangen. Op Kerstmis
aanstaande zal dit klokkenspel officieel
door een dochter van dr. Albert Schweitzer in gebruik worden gesteld. Fabrikant van dit klokkenspel is de Nederlandse klokkengieterij “Petit en Fritsen”
te Aarle-Rixtel, die kans zag de spoed
opdracht voor de vervaardiging van negenendertig klokken in één maand tijds
gereed te krijgen. Eén dezer dagen zal
het klokkenspel, waarmee een bedrag
van f 85.000 is gemoeid, naar Zwitserland
worden vervoerd.
8 november Deurne en A.S.V. ’33 na
goede wedstrijd gelijk
Het is Deurne niet gelukt om tegen A.S.V.
de volle winst thuis te houden. De gastheren moesten met een gelijk spel genoegen nemen. Vooral voor de rust werd
er goed gespeeld en waren er spannende
momenten te over aan beide zijden.
Deurne, dat technisch wel iets beter was,
wist de vele kansen niet te benutten.
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feestelijke bijeenkomst waren ook tegenwoordig: burgemeester E. Janssens,
wethouder G. Ebben, gemeente secretaris van Zutphen, kapelaan Peeters
en de docent van de afdeling dokter W.
Tersmette met echtgenote. Burgemeester
Janssens reikte aan negen geslaagde
cursisten het diploma uit en kon voortst
tien onderscheidingen uitreiken, respectievelijk voor twaalf en een half en tien
jarig lidmaatschap. De onderscheiding in
de vorm van een inscriptie op het EHBO
insigne ontvingen voor het twaalf en een
half jaar lidmaatschap: H. van Duppen (
voorzitter); F. Vlamings ( secretaris); P.
Oosthoek ( commandant); M. Hoogenhoff; H. de Jong; H. Michels en J. Pennings. De onderscheiding voor tien jaar
lidmaatschap ontvingen de heren: A.
Verberne; G. Ermens; en mejuffrouw C.
Vos. Het diploma werd behaald door de
heren L. de Wit, J. Hendriks, H. Linders,
H. Tielemans ( Lieshout) en de dames G.
Ermens – Scheepers, N. Swinkels – van
de Heuvel, J. van de Berk, A. Bekx en J.
Michels.

15 november Intocht Sint Nicolaas
Sint Nicolaas zal zondag 28 november
een bezoek brengen aan Aarle-Rixtel.
Om twee uur wordt de Sint verwacht nabij
de weegbrug van de n.v. van Hoek en zal
dan in een daar te vormen stoet door de
Dorpsstraat, Lieshoutseweg, Biermanstraat en Bosscheweg trekken. Nabij de
“Artex” wordt de stoet ontbonden. Vrijdag
12 november Fancy Fair
Zaterdag en zondag zal in Aarle-Rixtel 3 december brengt de heilige man een
in het patronaat een fancy fair gehouden bezoek aan de kleuterscholen en de laworden ten bate van de verkenners, die gere scholen van Aarle-Rixtel.
met de opbrengst hun blokhut willen repareren. De officiële opening is op za- 15 november NKV
De vrouwenafdeling van het NKV, afdeling
terdag avond om zeven uur.
Aarle-Rixtel, organiseert vanavond een
12 november Twaalf en een half jaar demonstratie avond met medewerking
EHBO In “Chalet Lohengrin” te Aar- van de firma “Rath en Doodeheefer” over
le-Rixtel herdacht de plaatselijke EHBO behangen en behangselpapier, waarbij
afdeling op een intieme bijeenkomst haar films en dia”s vertoond zullen worden. De
twaalf en een half jarig bestaan. Op deze avond wordt gehouden in het patronaat.
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